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La Dos

UN SOLAR
MERAVELLÓS
LLETRES

Sebastià Roig

«Si llegíeu tebeos de Bruguera
quan éreu petits, ja podeu
córrer a comprar-vos ‘El solar’,
una obra magnifiquíssima
d’Alfons López»
Europa i als Estats Units,
no tenen gaires manies a
l’hora d’agafar personatges de còmic de l’any de la
picor i actualitzar-los. Fixem-nos en
l’Spirou. A l’àlbum El botones de Verde
Caqui, Olivier Schwartz i Yann el fan
córrer per la Brussel·les ocupada i el
converteixen en col·laborador de la
resistència. Per arrodonir l’exercici, els
autors incorporen personatges i escenaris d’Hergé a les escenes, una decisió sorprenent que multiplica la grandesa del conjunt.
És d’agrair que, a casa nostra, també tinguem dibuixants que s’atreveixin a fer obres tan atípiques com
aquesta. Si llegíeu tebeos de Bruguera
quan éreu petits, ja podeu córrer a
comprar-vos El solar, una obra magnifiquíssima d’Alfons López. El dibuixant s’ha inspirat en uns quants
personatges d’Escobar i els fa trescar
per la Barcelona trista, vençuda i acoquinada de . Gairebé sense adonar-se’n, els pobres acabaran embolicats en una xarxa que facilita la fugida
de nazis cap a Sud-amèrica.
Deixant de banda la recreació històrica de l’època, El solar traspua humor, sensibilitat i intel·ligència a cada
vinyeta. L’elegància del dibuix i el color van del bracet d’uns diàlegs àgils i
sorneguers, o de seqüències poètiques sense paraules. És un llibre honest, brillant i encisador.
Anys enrere, el dibuixant ja ens havia fet unes propostes igual de bones
quan va reinterpretar la Família Ulises
i el Capità Trueno. També va saber-los
reescriure, sense trair-ne ni l’essència
ni l’esperit, amb una mirada crítica, adulta i atractiva. L’Alfons López, i tant!,
és un gran mestre de la historieta.

A

LA FOTO DEL DIA
PASTISSERIA FERRER

AL TWITTER
ÒSCAR HERRERA
@MaverickGold

«Evidentment,
després del
#TenerifeGirona
encara quedarà una
llarga batalla de 24
punts i tot per
decidir»
GABRIEL RUFIÁN
@gabrielrufian

«Dimiteix Pedro
Antonio Sánchez.
Només queda per
saber a quina
elèctrica anirà i per
quant guanyaria el
PP les eleccions a
Múrcia»
VICE SÁNCHEZ BAYÓN
@ViceSanByn

«Si t’enxampen a
cavall begut et
treuen punts?
#espavilat»
ENRIC CARDONA GARCIA
@EnricCardonaGar

«Per fi un parell
d’obres del fons
Santos Torroella
sortiran del forat a
on estan
guardadess... Perquè
les vegin a Màlaga i
Bilbao»
XAVIER MARTÍ TORRENT
@xaviermt

«A la sortida de
l'estació s'hi hauria
de posar un cartell
ben gros amb totes
les queixes, a veure
si així les entenen.
#Girona.»

Ferrer i Ferrer Xocolata d’Olot crea la mona d’«El Zoo d’en Pitus»

 La pastisseria Ferrer i Ferrer Xocolata, d’Olot, ha creat Mona de Pasqua amb valors i amb programació, original per la barreja de la robòtica educativa amb la xocolata. Amb la col·laboració d’Innova Didactic i alumnes de primària de l’Escola Sant Roc,
han creat una dolça recreació d’El Zoo d’en Pitus, amb motiu del recent 50è aniversari de la publicació d’aquest llibre. Un petit
robot fet a Olot amb impressora 3D, programat per nens d’Olot i que pren forma de transport a càrrec d’un pastisser d’Olot
uneix tecnologia amb tradició i educació.

LA FINESTRA
TWITTER @PETROLISINDEPENDENTS

FACEBOOK

Catalunya. Franquícia de l'empresa Petro7, Petrolis Independents es ven com a
benzinera low cost i ja te vuit punts de
servei (amb el de Torroella): a Terrassa,
Montblanc, l'Ametlla del Vallès, Vic, Tàrrega, Golmès-Mollerusa i Centelles.

GIRONA
La benzinera i el Montgrí al fons

BAIX EMPORDÀ
OBRE LA PRIMERA BENZINERA
INDEPENDENTISTA DE GIRONA,
A TORROELLA DE MONTGRÍ
Ahir a la tarda va obrir a Torroella
de Montgri la primera benzinera
independentista de les comarques gironines. Es tracta de Petrolis Independents, una xarxa de benzineres que destina una part dels beneficis a projectes
enfocats a assolir la independència de



MIFAS ORGANITZA UN SORTEIG
ESPECIAL DE SANT JORDI
El Grup Mifas, de suport als discapacitats, ha organitzat un sorteig
especial per la diada de Sant Jordi. L'entitat rifarà un joc d'arracades, collaret i
anell en forma de rosa. Per participar-hi
les persones interessades hauran d'entrar a la pàgina de Facebook de Mifas,
fer-se seguidors, posar un "M'agrada" i
deixar un comentari a la publicació del
concurs. El proper 7 d'abril es faran públics els noms de les persones guanyadores.



Una furgoneta avança el camió.

VIRAL
AVANÇAMENT TEMERARI A LA
CARRETERA DE SILS A HOSTALRIC
La GI-555 és una carretera amb
diversos punts negres per la calçada estreta, els revolts i les cruïlles de
camins rurals. Tot i això, hi ha conductors imprudents que fan maniobres temeràries. Un vídeo gravat des d'un vehicle mostra un avançament perillós ha
superat les 100.00 visualitzacions.



