El Arte. Conversaciones imaginarias con mi madre
(Random House Mondadori, 2006) il·lustra algunes de les
etapes més interessants de la història de l’art a partir de les
converses imaginàries entre l’autor i la seva mare.
Juanjo Sáez repassa l’obra d’artistes representatius com
Picasso, Dalí o Warhol, desmitificant l’art com quelcom
elitista i reivindicant la necessitat d’acostar-lo al públic en
general.

HISTÒRIA
DE L’ART

Juanjo Sáez (Barcelona, 1972) ha
estudiat art a l’Escola Massana de
Barcelona. Ha destacat en el camp de la
publicitat, el disseny, el món editorial, la
premsa i l’audiovisual. Entre les seves
obres
trobem
Viviendo
del
cuento (Astiberri, 2019), Crisis de
ansiedad (Penguin Random House,
2013) o Hit emocional (Sexto Piso,
2015). També és el creador de la sèrie
televisiva d’animació Arròs covat.

Amb motiu del Dia Internacional
de l’Art, Biblioteques de Girona
hem elaborat quatre minireculls
en els quals artistes, quadres i
escenaris en museus inspiren un
altre llenguatge, el còmic.

L’ART
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L’AUTOR

GALERIES D’ART
La col·lecció Historia del arte en
cómic ens proposa un viatge
divertit per conèixer els artistes,
els monuments i els llocs més
emblemàtics del període clàssic de
Grècia i de Roma i de l’edat
mitjana. Homer, Atena, Leonardo
da Vinci o les gàrgoles de NotreDame de París són alguns dels
personatges que il·lustren les
pàgines dels dos primers volums
de la col·lecció.

Les galeries d’art són un altre dels espais on
les figures de l’artista i del galerista es
converteixen en els protagonistes. L’art es
barreja amb trames que sovint impliquen un
rerefons psicològic en el qual els
personatges acaben descobrint secrets
familiars ocults o experimenten les llums i
les ombres del procés creatiu.
Cassandra
Darke.
Posy
Simmonds.
Salamandra, 2018
El escultor. Scott McCloud. First Second
Books, 2015
En carne viva. Frank Giroud. Astiberri, 2010

El mundo clásico. Pedro Cifuentes. Desperta Ferro
Ediciones, 2019
La edad media. Pedro Cifuentes. Desperta Ferro
Ediciones, 2019

MUSEUS

Alguns museus, com el Louvre de París, es
converteixen en els protagonistes del món
del còmic per mitjà de gats i d’altres
entitats espirituals que fan de guardians
d’obres d’art destacades com la Victòria de
Samotràcia o La Gioconda. Un recorregut
per les sales del museu i pel fons artístic de
les diferents etapes de la història de l’art, a
mig camí entre la fantasia i la realitat.
Los guardianes del Louvre. Jiro
Taniguchi. Ponent Mon, 2015
Los gatos del Louvre. Volums I i II. Taiyô
Matsumoto. ECC, 2020

Noticias de pintores.
María Luque.
Editorial Sigilo, 2019

La vida dels i de les artistes ha
estat un dels temes recurrents
per a molts autors, com Giorgio
Vasari o John Berger, que han
volgut recollir els aspectes més
destacables d’alguns artistes en
les seves biografies.
A Noticias de pintores, María
Luque s’inspira en les biografies
per dibuixar fins a 94 pintors i
pintores del Renaixement fins al
segle XX, com Jan Van Eyck, Emil
Nolde, Georgia O’Keeffe o
Remedios Varo.

La casa azul (Astiberri, 2014) fa referència al nom de la casa de
Coyoacán on Frida Kahlo va néixer i on va viure amb el seu marit,
el també pintor Diego Rivera. En aquest còmic trobem dibuixada la
biografia de la pintora a partir dels records de Chavela Vargas sobre
alguns dels passatges més destacats de la vida de Frida Kahlo, i que
explica a un jove admirador de la pintora mexicana durant una
conversa en una taverna.

LES
ARTISTES

Tyto Alba (Badalona, 1975) comença la
seva carrera com a pintor exposant a
diferents galeries d’art de Barcelona.
Posteriorment, inicia la seva carrera com a
il·lustrador de còmics i participa en la
creació de curtmetratges d’animació
infantil i col·labora en projectes col·lectius
amb altres il·lustradors.
Entre els seus treballs destaca La casa azul
i La vida, una novel·la gràfica sobre la
joventut de Picasso i la seva amistat amb
Carles Casagemas.
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Frida Kahlo (Coyoacán, Mèxic, 1907) va
ser una artista marcada pels problemes
de salut i per la relació tempestuosa amb
el seu marit. Aquests dos fets varen
condicionar les seves obres d’art, ja que
la majoria dels seus quadres són
autoretrats en els quals projectava la
soledat i el patiment. Tot i així, la passió
per la vida i les ànsies per la llibertat la
varen convertir en una de les pintores
més famoses de la història.
El loro de Frida Kahlo. Jasón.
Astiberri, 2015
Frida Kahlo. Viva México. Wili Blöß.
Muddy mots, 2014 (infantil)

L’AUTOR

ALTRES
PINTORES

Tamara de Lempicka, d’origen polonès, va
destacar per les pintures de retrats femenins
d'estil art-déco, definits per les línies precises i
els colors intensos i brillants.
Charlotte Salomon, pintora alemanya d’origen
jueu, representa l’art sorgit de l’Holocaust. Els
seus dibuixos i pintures, de colors dissolts en
aigua, són relats simbòlics de la seva pròpia
vida.
Tamara de Lempicka. Virginie Greinier. Planeta Cómic, 2020
Charlotte Salomon. Los colores del alma. Ilaria Ferramosca.
Ponent Mon, 2019

FOTÒGRAFES
Tina Modotti, Graciela Iturbide i
Annemarie Schwarzenbach tenen
en comú la fotografia com a mitjà
d’expressió artística. A Un verano
insolente, retrat d’una època
convulsa a Mèxic, també hi trobem
el fotògraf Edward Weston, amant
de Modotti.
Modotti. Una mujer del siglo XX. Ángel de la Calle.
Sinsentido, 2009
Un verano insolente. Denis Lapière. Astiberri, 2011
Iguana Lady. La vida de Graciella Iturbide. Isabel Quintero.
La Fábrica, 2018
Annemarie. María Castrejón. Norma Editorial, 2019

Les muses són aquelles dones i homes que es
converteixen, per la seva bellesa, en la font d’inspiració
de l’artista i en protagonistes de les seves obres i de les
seves vides. Com, per exemple, Gala Dalí, Lee Miller o
Alice Ernestine Prin, també coneguda com a Kiki de
Montparnasse.
Kiki de Montparnasse. Catel & Bocquet. Sinsentido, 2008
Arlerí. Edmond Baudoin. Astiberri, 2009
Lee Miller, cinco retratos. Eleanora Antonioni. Liana, 2021

ELS
ARTISTES
s. XVII-XIX
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Monet. Nómada de la luz (Norma, 2017). Biografia del pintor
Claude Monet (París, 1840), representant del moviment
impressionista francès, des dels seus inicis amb el paisatgista
francès Eugène Boudin fins a arribar al moment de la consolidació
del seu art l’any 1883. També trobem la seva relació amb artistes
contemporanis com Manet, Degas, Renoir, Sisley o Pissarro i les
dificultats que va patir en l’àmbit personal i artístic entre la
pobresa i la crítica d’art del seus contemporanis. Tots els quadres
que s’il·lustren al còmic s’inclouen al final del llibre juntament
amb la reproducció de les obres originals de l’artista.
Salva Rubio (guió) és tan curiós que no es pot
permetre dedicar-se a un únic gènere, format o
estil. Per això, ha escrit novel·les, còmics i
pel·lícules. Ricard Efa (il·lustrador) comença
fent fanzins de ben jove i es posa a treballar en
un estudi d’animació i de dibuixant freelance.
Els dos es coneixen el 2014 i la seva passió
compartida per la història de l’art els porta a ser
nominats per aquest còmic als Premis Eisner.

L’AUTOR

Caravaggio

Rembrandt
Rembrandt Harmenszoon van Rijn
(Leiden, 1606) és considerat un dels
mestres barrocs de la pintura i del
gravat.
El còmic, encarregat pel Rijkmuseum
d’Amsterdam a l’il·lustrador Typex,
també d’origen holandès, fa un repàs de
la vida i de l’obra del pintor en clau
d’homenatge, destacant la seva primera
etapa com a pintor de la cort fins a les
penúries que va patir els últims any de
la seva vida.
Rembrandt. Typex. Norma, 2013

Si la biografia d’Edward Munch (Loten,
1863), pintor i gravador expressionista,
utilitza il·lustracions a tres tintes per narrar
els episodis menys coneguts de la seva
vida i de la seva amistat amb personatges
com Ibsen, Strindberg o Oscar Wilde, la
biografia de Paul Gauguin (París, 1848),
pintor francès postimpressionista, utilitza
el color com un dels elements
representatius dels quadres que l’artista
va pintar a l’exòtica illa de Tahití.
Munch. Una biografia. Giorgia Marras.
Roca Editorial de Libros, 2016
Gauguin. Dos viajes a Tahití. Li-An.
Glénat, 2011

Michelangelo Merisi da Caravaggio (Milà, 1571)
va ser un pintor revolucionari i provocador que va
viure entre l’art i les baralles. Defensor de l’estil
barroc al segle XVII, va explorar la tècnica del
clarobscur en les seves pintures per captar la
força psicològica dels personatges que retratava.
En aquests còmics trobem il·lustrats alguns
passatges de la seva vida i coneixem Gerard van
Honthorst i Dirck van Baburen, dos pintors
influenciats per l’estil de l’artista italià.
Caravaggio. El pincel y la espada (vol. 1) i
La gracia (vol. 2) Milo Manara. Norma Editorial,
2015
Dos holandeses en Nápoles. Álvaro Ortiz.
Astiberri, 2016

Diego de Velázquez (Sevilla, 1599) i José de Ribera,
lo Spagnoletto (Xàtiva, 1591). Dos noms propis de
la pintura barroca espanyola que varen representar
el “tenebrisme” en els seves pintures. El quadre de
Las Meninas i el conjunt pictòric de les Furias es
converteixen en els protagonistes d’aquests còmics
en els quals coneixem, per una banda, la vida de
Velázquez i, per l’altra, la trama de la desaparició de
dos quadres del conjunt: el de Sísif i el de Tàntal.
Las meninas. Javier Olivares i
Santiago García. Astiberri, 2014
El perdón y la furia. Keko i
Altarriba. Museu Nacional del
Prado, 2017

Andy. Una fábula real (Reservoir Books, 2019). Biografia de
l’icònic artista del moviment art pop, Andy Warhol. Consta de
deu capítols independents, ordenats cronològicament, en els
quals s’exploren moments clau de la seva vida, des dels seus
inicis humils als anys trenta a Pittsburgh fins a la seva
popularitat al Nova York dels anys vuitanta.
Si pel que fa al disseny la portada fa referència a una de les
obres més famoses de Warhol, les caixes de sabó Brillo, quant
a la il·lustració el còmic conté referències a la història de l’art
i a personatges cèlebres al principi de cada capítol.

ELS
ARTISTES
s. XX

Typex, sobrenom artístic de Raymond
Koot, és un dibuixant de còmic i il·lustrador
neerlandès. Les seves publicacions estan
dedicades a l’art i a la música pop; també
treballa el dibuix a carbonet.
Entre les seves obres destaca Andy. Una
fábula real i una altra novel·la gràfica
dedicada a un altre artista, Rembrandt
(Norma, 2013), traduïda a vuit idiomes.
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Tres còmics que retraten tres mestres de
l’art modern, de caràcter i estils
sorprenents i escandalosos.
Amedeo Modigliani (Livorno, 1884) i Egon
Schiele (Tulln, 1890), autoexigents i
excessius tant per l’obra com per la seva
vida, fugen de l’academicisme per ser ells
mateixos. Balthus (París, 1908) representa
el realisme atemporal amb pintures
inquietants i ambigües.
Modigliani. Príncipe de la Bohemia. L. Seksik.
Norma, 2016
Egon Schiele, vivir y morir. X. Coste. Norma, 2014

L’AUTOR

Modernisme

Antoni Gaudí (Reus, 1852), l’arquitecte que encarna el
moviment modernista català, es converteix en el fantasma
que resoldrà el thriller d’una Barcelona contemporània i amb
qui coneixerem les obres modernistes més destacades.
Amb un altre fantasma, el de Zidrou, trobarem altres genis i
altres escenaris de la Barcelona modernista.
Josep (J. Bartolí, Barcelona, 1910) explica amb dibuixos el
procés d’un llarg patiment, però també d’una infinita amistat.

Balthus y el conde de Rola. Tyto Alba. Astiberri, 2019

Els fantasmes de Gaudí. El Torres. Dibukks, 2015
Naturalezas muertas. Zidrou i Oriol. Norma, 2017
Josep. Aurel, Jean L. Milesi i Audrey Rebmann. Símbol, 2020

Picasso

Pablo Ruiz Picasso (Màlaga, 1884) i Carles
Casagemas (Barcelona, 1880) són dos
representants de la bohèmia barcelonina.
Varen ser amics de joventut, companys de
fugides i d’amors i mites tots dos, però per
circumstàncies ben diferents.
A El salón, el tema de l’origen de les
avantguardes es presenta com un relat
d’intriga en què artistes com Picasso,
Braque i Apollinaire esdevenen detectius.
La vida. Una historia de Carles Casagemas y Pablo
Picasso. Tyto Alba. Astiberri, 2016
El salón. Nick Bertozzi. Astiberri, 2008
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Salvador Dalí (Figueres, 1904) és un altre
artista icònic del segle XX i un dels màxims
exponents del
moviment surrealista,
juntament amb Lorca, Buñuel i Breton.
Excèntric i genial alhora, és conegut per les
seves pintures oníriques i simbòliques, com
L’àngelus (1934) o El Crist (1951), o la figura de
l’elefant, que trobem il·lustrades als còmics
per relatar-nos els passatges més importants
de la biografia de l’artista i de la seva relació
amb els habitants de Cadaqués a partir dels
somnis i dels malsons.
El sueño de Dalí. Carlos Hernández. Norma
Editorial, 2018
El juego lúgubre. Paco Roca. Astiberri, 2011

