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presentació El Centre Cultural de Caixa Terrassa sempre ha fet palès el seu interès per les arts plàstiques, raó per la 

qual ha programat exposicions d’un alt valor artístic amb l’aspiració d’esdevenir un referent a Catalunya en 

aquest àmbit. Aquest clar objectiu ha anat acompanyat, així mateix, pel desig d’apropar l’art i la cultura a 

la ciutadania, amb una atenció especial pels nens i les nenes d’avui, ciutadans i ciutadanes de demà, amb 

el propòsit de contribuir a la seva formació integral. Formar persones en la sensibilitat és formar-les en la 

civilitat. Per aquest motiu el Centre Cultural va crear el programa «Els exploradors de l’art», un conjunt d’ac-

tivitats dissenyades com una acció educativa global i continuada a partir de la programació de la temporada 

d’exposicions. Aquesta proposta pretén que els nois i noies de primària visquin una sèrie d’experiències 

artístiques que els apropin al món de l’art. Volem, amb aquest programa, proporcionar eines perquè inter-

pretin i valorin les manifestacions artístiques, i que alhora desenvolupin també la seva creativitat a partir dels 

tallers experimentals.

És en aquest context que avui situem l’exposició Pep Brocal. Net calidoscopi marcià, una mostra que omple 

el Centre Cultural de dibuixos i color. Una exposició que segueix l’estela iniciada ara fa tres anys amb un dels 

primers referents de Brocal, Antonio Bernal. Aleshores, amb l’exposició titulada Porta d’entrada al quiosc, 

obríem les sales al reconeixement dels artistes que treballen la il·lustració i que dediquen el seu esforç a la 

creació de figures i personatges que acompanyen els més joves i que esdevenen, amb el temps, un referent 

de joventut.

No vaig poder amagar la sorpresa en descobrir que, als tretze anys, Pep Brocal ja havia exposat al Centre 

Cultural. Va ser un dibuix seleccionat en el marc d’un concurs convocat per a les diverses poblacions del Parc 

Natural de Sant Llorenç del Munt. Avui, aquell nen que ja destacava pel seu talent té una llarga trajectòria, 

una excel·lent formació i, en l’àmbit de la il·lustració i el còmic, s’ha fet un nom. El treball conjunt de l’artista 

i el comissari, l’esforç d’un i l’altre per fer-se conèixer i per entendre el procés i el resultat, ens recorden el 

laberint que dibuixa Brocal, del qual Joaquim Noguero ens parla al catàleg. Aquest laberint també pot repre-

sentar el procés –a vegades complex i laboriós– de realització d’una exposició i el recull d’obres i reflexions 

que el catàleg recopila.

De la mateixa manera que descobrim nous elements, noves suggestions, en els dibuixos de Pep Brocal quan 

els remirem, el text del catàleg que teniu a les mans amaga matisos que una eventual relectura us mostrarà. 

El que descobrim a primer cop d’ull quan veiem l’obra de Brocal és la seva qualitat. Al text ho trobem amb 

paraules de Manel Fontdevila, company de Brocal a Belles Arts, que explica la «facilitat espantosa per dibui-

xar» de Brocal, i el presenta com «un dibuixant excel·lent».

L’entusiasme de Noguero en l’elaboració del catàleg i l’exposició, la seva gran admiració per l’artista i la fas-

cinació per l’obra de Brocal, que encomana a tothom, i la seva persuasió per veure realitzat aquest projecte, 

han donat els seus fruits.
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L’èxit de les exposicions d’Antonio Bernal (Porta d’entrada al quiosc) i Pilarín Bayés (5 catalans universals. Dalí, 
Miró, Gaudí, Casals i Subirachs) ens serveixen d’experiència i premonició del que esdevindrà aquesta mostra. 
Des de les sales d’exposicions del Centre Cultural de Caixa Terrassa aprofitem l’ocasió per donar cabuda a 
mostres vinculades als més joves i els oferim l’oportunitat d’apropar-se al camp de les arts plàstiques.

És molt gratificant per a nosaltres acollir el treball d’un artista nascut a Terrassa, de qui ara descobrim una 
brillant trajectòria, i l’animem a continuar omplint pàgines i pàgines amb les seves magnífiques il·lustracions. 
Tant de bo la seva obra sigui el detonant de la fascinació dels joves per l’art i els pugui esperonar a endinsar-se 
en el camí de la creació artística.

Miquel Solé i Sanabra
Director Fundació Cultural Caixa Terrassa
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Pep Brocal,
l’home al laberint, 
el dibuixant 
multiplicat
Joaquim Noguero

L’artista al laberint –buscant-se ell mateix, defugint-se també, fent servir de fil d’Ariadna el mitjans 
que ell mateix s’ha servit a taula, apol·lini en els recursos, dionisíac en el Minotaure que amaga sem-
pre una part de si mateix– ofereix una metàfora prou clara i eficaç del procés de creació artística i, al 
capdavall, de la vida humana que l’art recorre en paral·lel. Totes dues mantenen sempre els mutus 
horitzons a la vista, però mai no acaben de fondre’s per complet.

¿És casualitat que Pep Brocal hagi dibuixat el laberint més d’un cop? Aquesta faula d’ahir i d’avui 
conté dos elements que poden atraure el dibuixant: implica raciocini (el rigor d’una estructura analí-
tica tancada) al mateix temps que la subverteix i l’amplia de forma lúdica. El laberint també és un joc, 
com ho són les formes subvertides, tantes vegades impossibles, de dibuixants com el belga Eddie 
Vermeulen, per qui Brocal té admiració confessa. Temps i espai es confonen en el guirigall ordenat 
de camins que es bifurquen. I l’atractiu del laberint rau en aquesta combinació entre la recerca apol-
línia d’un fil d’ordre propi per seguir i, d’altra banda, el descontrol de la bèstia que aquest fil procura 
evitar i perseguir. El fil d’Ariadna insinua una ruta entre les dunes mòbils dels passadissos deserts, 
tan inacabables com les escales infinites d’Escher (un altre referent calidoscòpic que Brocal recrea 
en una portada de Tretzevents). La insinua, dic, i tot seguit la perfila en un traç, com una forma de 
domesticació del món un cop encabit a trossos en el marc casolà de la pàgina. Allà fora hi ha el fred 
que arriba del Cosmos (per dir-ho parafrasejant l’àlbum ¡Hola terrícola!), i l’univers sembla infinit, un 
colós plantat davant nostre com una amenaça o com una promesa d’exploració.

En aquesta recerca, l’artista hi té premi i condemna. Dèdal (l’arquitecte i artesà reconegut per la seva 
habilitat, l’enginyer del laberint de Creta, el constructor que tant va dissenyar una pista de ball per a 
Ariadna com l’entortolligada presó del Minotaure, el pare d’Ícar i qui, per tant, va cosir-li les ales de 
cera que el van dur a la glòria de l’aire i a la mort) és una de les imatges més clares dels encerts, els 
dubtes i les contradiccions de l’artista creador. No debades Joyce va batejar així mateix, com a Dèda-
lus, el protagonista del seu Retrat de l’artista adolescent. En el més íntim de si mateix, el jove creador 
sempre es busca, es perd i sembla que no es trobi. Només ho sembla per tal de continuar jugant.

L’indiu petit

Pep Brocal va néixer a Terrassa el 1967. Hi va viure i hi va créixer. Després, als vint-i-llargs va estar-
se un any a Liège (Bèlgica) i va treballar en un estudi de disseny a Brussel·les (la Meca d’una certa 
concepció del còmic, la de la línia clara francobelga). De tornada, al llarg dels darrers quinze anys, 
s’ha mogut entre Barcelona i alguna temporada a Rubí, concretament fins a l’estiu passat, ja que ara 
acaba d’instal·lar-se de nou a la capital catalana.

Fins ara, doncs, duu un periple vital i viatger de prop de vint-i-cinc anys de dibuixant, amb munts de 
pàgines de còmic i infinitat d’il·lustracions de tota mena, a més de classes, story-boards per a pel-
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lícules i encàrrecs de publicitat... Són terrenys d’aplicació d’un mateix impuls. En tot és un creador 
d’imatges posat al servei de la narrativa dibuixada, un llenguatge artístic en què les formes llueixen 
sobretot perquè signifiquen, distribuïdes en pàgines que s’organitzen de manera diferent, segons 
calgui en cada cas per a les intencions de l’autor: des de la disposició de vinyetes apaïsades, de 
banda a banda de la pàgina, en un Cinemascope de paper que eixampla els seus límits com el delta 
d’un riu que s’aquieta al tram final (podem mirar així, per exemple, tres punts neuràlgics d’una his-
tòria de quatre pàgines titulada La olla podrida, concebuda a partir d’uns textos de Cyril Connolly), 
fins a vinyetes que com a la novel·la gràfica V-Girl (de Brocal amb guió de Felipe H. Cava) s’estiren 
de dalt a baix, claustrofòbicament verticals com una reixa de cel·la, en una mirada fragmentària del 
món vist des de l’espitllera de cada visió personal (parcial), mentre se sumen punts de vista fins a 
completar el trencaclosques. Altres vegades, com en algunes Fábulas de Ayer y Hoy o al final de les 
aventures de Pep Plom, també hi ha vinyetes circulars, i amb dues funcions diferents: suggerir una 
mena d’omnisciència en què la multiplicació espacial significa simultaneïtat temporal, i imitar l’efecte 
d’un zoom que o bé concentra l’atenció sobre una escena concreta (com a subratllat), o bé sembla 
que s’hi apropi com limitant-ne el punt de vista abans de cloure’l en la fosa en negre que vindria a 
representar el The End final (una cloenda plàstica que no és res més que una conclusió narrativa). Les 
imatges són signes. I a les mans del dibuixant de còmics, els sabem molt conscientment assumits.

A aquest estadi de control d’una gran varietat de mitjans i recursos tècnics, no s’hi va a parar per 
casualitat. Brocal es recorda lector d’imatges des que en té memòria. De ben petit, passava pàgines 
ja des de molt abans de poder entendre pròpiament les lletres. S’asseia a mirar-se el llibre il·lustrat 
o el tebeo, corria els ulls per les vinyetes i acabava rient sol i tot, entenent d’una manera o altra les 
històries. Amb el seu germà cinc anys més gran, el Marc, amb qui d’adults han col·laborat en algunes 
feines, aleshores dibuixaven junts com una forma de joc. El gran sentia una autèntica fascinació pel 
Far-West, omplia fulls i més fulls de cavalls, d’indis, de colons, de caravanes a la praderia, de bisons, 
amb autèntiques batalles campals entre dotzenes i fins i tot centenars de figures. A la imaginació 
dels dos germans, aquella aventura agafava dimensions de pel·lícula en Cinemascope. Així que no 
és estrany que a l’escola al Marc l’acabessin anomenant l’indiu, i el Pep, lògicament, com que és de 
la mateixa tribu, era l’indiu petit. Val a dir que hi posava coratge en aquesta partida de caça, com si 
fes mèrits per guanyar la primera ploma. Negra com la tinta, és clar.

La mare també hi té un paper important en aquesta història d’ensomnis aventurers. En un escrit 
del 2008 sobre el portadista de la Bruguera Antonio Bernal, el Pep recorda com ella els comprava 
les adaptacions literàries en còmic de la col·lecció Joyas Literàrias Juveniles, i com era la primera 
a encantar-s’hi. «M’ha confessat, anys més tard, que li era com una droga», explica el Pep, ja que 
«quedava atuïda sota l’influx d’aquelles lectures», de manera que «fins que no se l’havia llegit de 
pe a pa, la cobdiciada publicació no canviava de mans, com el relleu en la custòdia d’un tresor». A 
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l’escrit, Brocal enumera també moltes de les porta-
des concretes que millors estones li havien fet passar, 
en tant que havien estat una finestra a una bona colla 
d’universos literaris, però també a paratges exòtics, 
a la gràcia i la potència d’un munt d’animals, a per-
sonatges de ficció, a caràcters esbossats en quatre 
trets i, per descomptat, a colors que ell té gravats «en 
algun punt de la memòria d’una manera certa».

Llegir imatges, jugar-hi i fer-ne va ser una evolució na-
tural. Als tretze anys, aquell jove que tot just s’iniciava 
en el dibuix ja va ser seleccionat i exposat al Centre 
Cultural de Fundació Caixa de Terrassa en el context 
d’un concurs convocat per a les diverses poblacions 
veïnes del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. 
Brocal hi va participar amb una visió de Marieta la 
Cega. Recollides les obres en llibre, en la col·laboració 
d’aquell noi, malgrat la joventut, ja hi trobem en bona 
mesura una estampa adulta: una figura femenina 
s’emmarca entre els arbres, i el que hi preval és una 
atmosfera, l’aire com embolcallat en gris dins el que 
sembla una llum d’albada o de dia i cel rúfols.

Entre el taller de Floreal Suriguera, «una institució a 
Terrassa», l’Escola Industrial i les enciclopèdies d’art, 
el jove dibuixant va poder obtenir un ampli ventall 
sobre les moltes possibilitats que se li oferien en el 
camp de la pintura. En el seu cas, l’admiració sincera 
per molts grans pintors i les ganes d’emulació dels re-
eiximents tècnics dels millors van ser un combustible 
molt poderós, en aquells anys de passió adolescent. 
Així que, abans de trepitjar Belles Arts, el noi ja havia 
provat diverses tècniques i s’havia habituat al pinzell: 
quan als estius visitava el poble de la mare, a Prades, 
s’enduia el cavallet i pintava paisatges o un carrer so-
litari o bé, a casa mateix, componia una natura mor-
ta. Però de seguida va començar a imaginar escenes 

Pep Brocal, jugant amb el seu 
germà Marc disfressat d’indi (1970).

Brocal en un concurs de dibuix a Altafulla,
l’any 1973.
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que ja no reproduïen fil per randa la realitat, i el resultat són teles que comencen a apuntar cap a la 
il·lustració, tot i no estar pensades per acompanyar res més que les pròpies ganes. «Recordo, per 
exemple, una escena teatral vista des de la tramoia, amb un titella d’esquena que mira cap a la pla-
tea. Llavors devia tenir uns quinze anys, com a màxim, potser menys, perquè aquesta escena teatral 
tan veneciana va néixer segurament arran del viatge a Itàlia organitzat pel col·legi al final de vuitè 
d’EGB. Aquí encara feia servir sobretot l’oli».

Sobre els setze, l’adolescent va participar en un concurs de Radio3 que es deia «Rock, cómics y otros 
rollos», i el van seleccionar per ser exposat junt amb altres nois al Saló del Còmic i la Il·lustració de 
Barcelona d’aquell any. En general, la seva tendència d’aleshores era encara molt pictòrica. «Als ca-
torze anys, vaig passar molt forta la febre de la pintura. Des del romànic a les avantguardes del segle 
XX, passant per Rembrandt, Delacroix o Toulouse-Lautrec. Era el moment de la presa de consciència 
d’aquest organisme viu que és l’art, i de la descoberta de connexions que, per exemple, uneixen 
Vermeer amb Dalí, Velázquez amb Picasso o els comic strips nord-americans amb Roy Lichtenstein. 
Progressivament, vaig anar definint els meus interessos, cada cop més a prop del dibuix. Artistes 
com Grosz, al Berlín alemany d’entreguerres, o dins el còmic gent de la categoria de Will Eisner, 
Crumb o Chaland, o en el cinema Murnau, Fritz Lang o Welles, ja apunten millor els meus gustos 
actuals. Però, si la teva eina és la imatge, per fer-ne primer t’has de nodrir de tantes i tan diverses 
com puguis; i com més a fons se’t barregin al cap, millor».

Lògic, quan, a més, per a Brocal ha estat tant o més important alimentar-se de les representacions 
de la realitat que directament d’aquesta. Al cap i a la fi, a dins la closca un no hi té pas fitxats pirates 
reals, ni planetes de debò, ni marcians de carn i ossos, oi? On els hem vist? On ens els hem trobat? 

D’on coneixem la majoria de coses? De la literatura, el cine, l’art i el còmic, és clar. Som 
reflex de reflexos, i a l’hora de crear hem de partir dels clàssics o la resta serà plagi si no els 
tenim prou situats per poder esquivar-los. Brocal té clar que el treball propi no neix de zero, 
sinó precisament de mirar de transgredir en alguna mesura les herències rebudes. El que un 
fa al revés prové d’un altre que ho feia del dret, ens passegem de tornada sobre els camins 
d’anada dels mestres. «Moltes de les vies que seguim neixen dictades; fins i tot quan ens 
hi enfrontem rebels, en certa mesura tot continua provenint d’un dictat, però en negatiu». 
Ara bé: un cop barreges aquestes mil i una influències, «aleshores el dibuix és un exercici 
de llibertat» per al final fer-te una veu pròpia. Com la carn real dels fills reals, tot individu ja 
comença per ser un organisme diferenciat i independent de la vida dels seus progenitors, 
per filiacions evidents que hi establim. I l’autor no se n’amaga pas, vist com deixa els retrats 
familiars a la vista. Quan el protagonista d’una història de Brocal ambientada en escenaris 
mexicans («Caracoles fritos, dins el número 3 de Mr. Brain) regira un bagul ple d’andròmi-
nes que guarda al «taller secret» que és la seva habitació, què veiem de seguida que salta 



�

pels aires? Doncs, un llibrot titulat Tintín, amb la cara de la criatura de Hergé a la portada; i, entre 
moltes altres peces estranyes, un ganivet amb dues fulles paral·leles que reconeixem de seguida 
com l’arma per caçar elefants que Chaland converteix en un component central de la primera aven-
tura de la sèrie de Freddy Lombard. Reconeixements implícits en l’eco explícit de la citació.

L’artista es fa amb les lectures, les pràctiques i les coneixences. A la facultat de Belles Arts de 
Barcelona, Brocal hi va trobar gent que ja tenia un discurs articulat sobre el còmic com a mitjà. També 
qui més qui menys tenia el seu superheroi de la Marvel preferit, mentre que a ell no li han interessat 
mai gaire. Per cobrir momentàniament les aparences, en va adoptar un, el Hombre de Hierro (l’Iron 
Man de Marvel en la traducció de Vértice de l’època), més per raons estètiques que altra cosa: si més 
no aquest era enginyer, tenia un laboratori ple d’instruments varis, feia experiments com si fos Pep 
Plom (personatge de Brocal a Tretzevents) i la carcassa de metall li donava una estètica plàsticament 
més neta, sense el manierisme kitsch de les capes sobreposades de músculs d’altres. Per dissimular 
ja estava bé. Ara, per engrescar-s’hi, donem-li la volta, sisplau!, i aleshores el rei seria Plastic Man, 
de Jack Cole. De l’autor d’aquesta obra publicada a la revista urderground nord-americana MAD de 
Harvey Kurtzman, Brocal i Manel Fontdevila van parlar-ne a les pàgines de Mr. Brain (la revista que 
aviat ells farien, seguint l’estela del llegat de Kurtzman o de la mena d’invent que a Europa Chaland 
es muntaria amb Captivant; volades vàries i encantadores); dins Mr. Brain, doncs, de Cole en des-
tacaven, atenció, ser «un verdadero derroche de ingenio, virtuosismo gráfico y humor visual». Les 
eternes marques de la casa, diguem-ho clar.

A la facultat, Brocal va col·laborar als fanzi-
nes Taka de Tinta (promogut pel professor 
Antoni Remesar) i El Dado (amb els com-
panys Xavi Muntada, Oscaraibar, Manel 
Fontdevila...). Eren anys de molt engres-
cament teòric. Però «resultava una mica 
excessiu, hi havia un component fantas-
mal important». En qualsevol cas, «em va 
ser bo: jo arribava tan net de tot això, que 
ja m’estava bé que em compliquessin la 
vida i em fessin veure coses fins i tot allà 

on potser no hi havia res. Dic en el còmic, però també a les classes de tècnica pictòrica. Al final, veies 
pampallugues, es feia bullir l’olla amb qualsevol excusa. Però, per eteri que sembli, al final sempre en 
surt alguna cosa de les estones que has esmerçat a reflexionar-hi». Proporciona eines i, per tant, ajuda 
no solament a vestir el discurs per dissimular-ne la nuesa, sinó a bastir-lo perquè la cosa agafi cos de 
debò. Amb el mateix esforç que a alguns els costa aparentar cultura, te’n pots fer una de veritat.

De Craneo Troupe: 
Pep Brocal, Marcel Piqué i 

Manel Fontdevila, l’equip de 
la revista Mr. Brain (1994).
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El primer que Brocal va publicar li van comprar dues revistes de Toutain Editor. Era l’any 1984, tenia 

disset anys, i va treballar-ho amb un bolígraf negre de punta grossa, un autèntic exercici de virtuo-

sisme, que ell, en canvi, defineix com «un fenomen, però no pas en el millor sentit». Eren pàgines 

a la moda de l’època dins les publicacions de Toutain. L’hi va orientar, dient-li que allò no era per a 

Norma, però que estava molt bé i segurament li agafarien a la competència, l’avui principal escrip-

tor sobre còmic, Toni Guiral, que llavors treballava a la redacció de la revista Cairo i és qui va rebut-

jar-li els originals que, despistat sobre cada tendència, aquell jove li duia per veure si interessaven a 

la principal estendard nacional de la línia clara. La influència d’aquell món de dracs, bèsties i gnoms 

que llavors ell els duia, en part provenia dels capitells i frescos romànics o de la imatgeria gòtica, 

que tant li agradaven, però sobretot de les revisitacions posteriors de tot aquest magma fantasiós, 

com les dels romàntics, el prerafaelitisme i l’il·lustrador Arthur Rackham, o altres de posteriors, com 

Bernie Wrightson i alguns altres il·lustradors anglosaxons dels anys seixanta i setanta que aleshores 

el tenien materialment embruixat. «Aquesta gent tenia un estil molt pictòric, deutor dels prerafaeli-

tes amb infinitat d’altres influències artístiques del XIX i el XX. Segurament eren una mica afectats, 

però llavors hi estava enderiat... El cert és que –me’n vaig adonar poc més tard– necessitava que em 

toqués l’aire i deixar anar llast. El que feia per a Toutain no és sols que de seguida ho vaig sentir vell 

i gens modern, és que també em limitava: ja havia descobert què podia fer amb un pinzell, amb un 

simple traç, i no ho estava aplicant gens. Així que, a la tercera entrega, vaig patir una crisi. Deixar-ho 

em va fer sentir alleujat, com si fes net, igual que una serp quan canvia de pell». Tot avançava i corria 

molt ràpid. «Primer feia servir un pinzell Da Vinci de pèl de marta, número 1 i... era massa petit! En 

poc temps, el vaig anar ampliant: el 2 era millor perquè et permet des de dibuixar amb la punta a 

aprofitar tot el gruix, i després vaig passar al 3 i de seguida al 4. Em deixava anar. No necessites un 

pinzell prim per fer els detalls, amb la punta del gros ja val, quan hi tens la mà trencada. I si no els 

pots perfilar és que no importen. Ser massa primmirat expressava por. Anar pèl a pèl no cal. Amb 

el pinzell gruixut es pot pintar tot. En treus molt més partit plàstic».

S’estava fent un estil nou? D’entrada en desfeia un que sentia malapte i que probablement ja havia 

deixat mentalment de banda quan, per instint, primer es va adreçar a Norma abans d’anar a Tou-

tain. El que passa és que –com ell mateix diu– a vegades en aquesta feina el cap corre més que les 

mans, també doncs a l’hora de trobar un estil propi. Però és que, a més a més, «no em preocupava 

pas la qüestió de l’estil; en part, ho sentia com una presó. El que intentava més aviat és obrir-me, 

ampliar-lo, no trobar-m’hi tancat, poder canviar d’aparença segons convingués, i definir-me més per 

una actitud que no per marques formals o unes tècniques. Al capdavall, hi ha qui diu que l’estil ve 

definit per les mancances i les repeticions manieristes de cada autor. Si això és veritat, no ens ha 

de preocupar gaire perquè les mancances acaben surant, vulguis o no. Em sembla més important 

saltar-te els tics com una forma de superació».
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A continuació van venir anys de descobertes apassionades, com la dels Eddie Vermeulen, Daniel 

Clowes, els francesos Dupuy i Berberian o Art Spiegelman, entre d’altres. Gent que ja començaven 

a ser fonaments del recorregut conscient cap a la descoberta del jo creador original. Aquell moment 

de trànsit, les moltes referències viscudes amb febre i tot, les dèries compartides, les explica i expres-

sa molt bé un escrit de Manel Fontdevila publicat a la revista del 14è Saló Internacional del Còmic 

de Barcelona. Brocal havia guanyat el premi Toutain al dibuixant revelació l’any abans (1995), i arran 

d’això en aquella catorzena edició del 1996 se li dedicava una de les exposicions principals. Fontde-

vila (avui acuditaire diari a Público i guionista i dibuixant del setmanari d’humor El Jueves) el pre-

sentava als visitants del Saló com un dibuixant extraordinari. Com hem vist, havien estat companys 

d’aventures a la facultat, compartien la responsabilitat de la revista de còmics i de reflexió sobre el 

mitjà Mr. Brain, que van crear i portar tots dos juntament amb Padu i, més tard, Marcel, i eren a punt 

de treure al mercat l’àlbum ¡Hola terrícola!, que amb dibuix del Pep i guió del Manel s’havia publicat 

prèviament a Zona 84 com a homenatge a molts referents de tots dos, dels anys cinquanta als setanta 

(ecos de la tele, el còmic, la publicitat i el cine). Junts havien compartit també alguns saraus realitzats i 

altres de merament projectats (com la revista d’humor en català Llet de burro, que havia de publicar 

Joan Navarro i que no ha arribat a veure mai la llum, tot i que ja hi havia força idees sobre el paper). 

Per la complicitat que implica, i perquè el to del text té el mateix aire estilístic desimbolt i fresc de 

tot el que escrivien junts a Mr. Brain, val la pena citar-lo extensament. Sota el títol «Què tal? Molt bé 

amb Pep Brocal», llegim sobre el Pep aquestes paraules de Manel Fontdevila:

«A mi em sembla que conec el Pep Brocal. Si més no, ens hem empassat una pila de tallats a 
duo, hem comentat milers de discs, pel·lícules, llibres i tebeos, hem parlat de la vida i de les 
quatre banalitats que de tant en tant passen, ens hem embarcat en una respectable successió 
de projectes, i fins i tot ens hem permès el luxe d’acabar-ne algun... [...] Tot comença a Belles 
Arts, Barcelona. Aquest planeta té coses sorprenents, i una d’elles és la dels dibuixants de 
tebeos que estudien Belles Arts. Ben pocs pretenen convertir-se en els nous Barceló i, de 
fet, jo diria que cap no ho ha aconseguit. Alguns s’empatxen d’entrepans de semiòtica, i les 
seves digestions són pàgines de les quals m’estalviaré el comentari. D’altres, honradament, 
pretenen augmentar el seu camp d’experiències artístiques. I també hi ha la cosa de, per si la 
barraqueta del còmic no funciona, treure’s un títol universitari per castigar grups de quaranta 
adolescents pels segles dels segles amén. En qualsevol cas, l’aportació fonamental de Belles 
Arts al món de la historieta es resumeix en la frase que diu (atenció): “s’hi coneix gent”.
Bé, doncs allà hi havia el Pep Brocal. Discret com sempre, però provocant espasmes i suors 
fredes perquè... oh!, sabia dibuixar!! I vull dir dibuixar bé, sense trampa, amb una facilitat 
espantosa. Un dia era al passadís de dalt de tot, ensenyava uns esbossos, n’hi havia un d’un 
senyor a cavall (tema difícil) i vaig pensar: “sapristi, sap dibuixar!” (més o menys va anar així). 
També tenia una historieta del tipus diguem-ne fantastic-realista i va dir: “La portaré a Toutain 
Editor”... Al cap de quatre dies, Pep Brocal publicava al Comix Internacional, ja ho veuen, tan 

Coberta de l’àlbum ¡Hola terrícola!, 
de Pep Brocal i Manel Fontdevila (1991).
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jove i (hi insisteixo) discret, amb talent i carregat de futur... Admirable! I un dia ho va deixar 
penjat. No parlo de la carrera (això va ser més tard), sinó dels seus dibuixos. Ara ja som quan, 
a la mateixa classe, buscàvem un truc, una pamplina recurrent per semblar pintors moderns i 
aprovar el curs decentment i amb elegància (Oscaraibar, per exemple, pintava unes escenes 
del Far-West realment impactants). I vaig saber-ho: ell no estava content. Perquè, si bé els 
seus còmics eren bons i bonics (“i barats”, que podria afegir el senyor Toutain), ell volia que, 
a més a més, fossin útils. Narratius, expressius, llegibles. Sentia la necessitat de sintetitzar, i 
passava els dies buscant noves direccions. Sí, això sembla un episodi grotesc d’Estrenos TV, 
però, per favor, imaginin el nostre heroi veient per enèsima vegada The Night of the Hunter o 
repassant el Jungle Book del mestre Kurtzman. Amb una coherència exemplar, deixa de ban-
da tooooot el seu recorregut anterior (que, de fet, avui és pura anècdota), i se submergeix en 
els traços enèrgics, la llum i les ombres, les històries on “hi passen coses”, els narradors i els 
herois clàssics. I aconsegueix, sí, ho aconsegueix, fondre en quatre ratlles una extensa cultura 
cinematogràfica, Franquin i Tillieux, Roy Crane i Jijé, Harvey Kurtzman, Burns i Gallardo, en fi, 
tota una llista d’autors (que, d’altra banda, tampoc no és gaire llarga), i supera la prova, això 
és evident. Perquè, malgrat el llistat de referències, un dibuix del Pep Brocal sempre ha estat 
un dibuix ex-clu-si-va-ment del Pep Brocal. Novament admirable, sí, però no aplaudeixin 
encara. Un bon tema seria parlar d’allò “clàssic” en la seva obra. O sigui, l’habilitat que li 
permet bastir un edifici modern anant a cercar els materials en els racons més profunds de la 
pedrera de la cultura popular. Perdó per la metàfora. Però, llevat d’honorables excepcions, el 
cine, la televisió, el rock’n’roll i els grafistes que trencaven motlles fa trenta anys (o més, molts 
més) es passegen per les seves pàgines amb una naturalitat inusual, dels Body Snatchers a la 
Surf-music, dels Estudios Moro a les Meyerwomen, de Peter Lorre a l’Emmascarado de Plata. 
I en resulten els seus personatges, dinàmics i aventurers, els seus diàlegs pulcrament retòrics, 
la col·lecció de savis ortopèdics més impressionants que ha donat aquesta terra d’acudits de 
mariquites i bocates de calamars. I no hi ha paròdia i sí reciclatge i pura personalitat, humor i 
amor a una època narrativament àgil i innovadora. [...] Tot plegat resumim-ho dient que el seu 
ús del color és extra-sensible i que, nens i nenes, això tot just comença... [...] La sort ha fet que 
el Pep Brocal sigui una persona discreta que necessita explicar històries: d’aquesta manera, 
mentre hi hagi tinta, paper i impremtes, mentre la majoria dels seus congèneres fem el pallas-
so pels llocs comuns de rigor, podem confiar que ell, sense presses, estarà creant alguna cosa 
que ens deixarà amb la boca oberta.»

Brocal deixa amb la boca oberta per l’amplitud de les seves referències culturals. I la revista com-
partida amb Fontdevila va ser una cassola per fer-les bullir de veritat, tant en els textos sobre altres 
com en els còmics propis i dels companys i còmplices. Mr. Brain ha esdevingut una publicació de 
culte per als qui la van consumir addictivament mentre va durar la broma (cinc números entre maig 
de 1993 i febrer de 1997). Els editors eren l’equip nuclear de la publicació, anomenat De Craneo 
Troupe («brain» és cervell en anglès, i si la revista juga amb l’absurd és sovint per l’aplicació d’una 
racionalitat extrema, de tan cerebrals com resulten a l’hora de posar en solfa clixés i tòpics). De cara 
a ser pràctics, es van aixoplugar a Camaleón Ediciones de Juan Carlos Gómez (l’editor de Mondo 

Portada del suplement cultural del diari El Mundo (2000).
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Lirondo, entre d’altres), per tal de «facilitar-nos la vida a l’hora de la impremta i la distribució». Va ser 
una experiència independent, nascuda i viscuda entre amics amb uns mateixos gustos.

Brocal la recorda amb estima. «Mr. Brain va néixer en diversos bars de la Barcelona preolímpica. Jo 
i el Padu érem socis en un estudi d’il·lustració i molts cops per setmana ens ajuntàvem amb el Ma-
nel per parlar de les lectures recents, pel·lis i descobertes de nous còmics, generalment francesos. 
Aquella olla barrejada d’estímuls creadors contrastava amb l’estat de la indústria del país d’aquell 
moment depressiu. L’economia havia passat ja l’onada d’eufòria i iniciava el seu descens, i això es 
veia reflectit en tots els àmbits. Però, de fet, el còmic ja havia iniciat la davallada en comparació 
amb les èpoques d’esplendor que més aviat cal situar a la dècada dels vuitanta, el també anomenat 
boom del còmic. Una a una, en aquella primeria dels noranta, totes les grans revistes vigents havien 
tancat, tancaven o anirien tancant, ja es veia clar, tocades de mort. Aquelles reunions ens servien per 
lamentar-nos-en mútuament i per acabar decidint que si volíem dir-hi la nostra, que si volíem poder 
disposar d’una revista on publicar el que ens rotés, l’havíem de fer nosaltres mateixos. Així va néixer 
Mr. Brain, en un exercici d’autèntica llibertat. Era el que nosaltres decidíem que fos, i aplegava tot 
allò que ens bullia al cap, des de les particulars obsessions referencials de cadascú fins als mestres 
que consideràvem paradigmes d’inspiració. Tot banyat d’un humor de ventall ampli, que partia del 
més naïf de revistes com TioVivo per projectar-se amb ímpetu cap a l’absurd més inquietant».

La publicació no va tenir cap presència notòria als quioscs, però sí significativa en el sector del còmic, 
amb cinc números impecablement elaborats de la primera a l’última pàgina i col·laboracions de crea-
dors com Toni Garcés, Marc Brocal, Marcel, Antonio Trashorras, Carlos Puerta, Zombo, Tamayo, San-
tiago Sequeiros, Pablo Velarde, Mauro Entrialgo, Jesus Gras, Javier Olivares, Víctor Aparicio, Miguel 
Gallardo, Max, Lluïsot, Miguel Ángel Martín, La Penya (Monteys, Àlex Fito, Álvarez i Ismael Ferrer) o 
Daniel Clowes. A partir del segon número, el Padu va cedir al Marcel el seu lloc dins l’equip que ma-
negava la revista (el ja esmentat De Craneo Troupe).

Cobertes dels � números 
de la revista Mr. Brain 

(1993 / 1997).
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De fet, com Brocal reconeix en parlar de les «obsessions» particulars de cadascun dels membres del 

grup, avui és molt revelador repassar fragments de les lectures interpretatives que llavors ells van es-

criure dels autors que els agradaven. A fons, van parlar d’un dibuixant per número (Kurtzman, Cole, 

Clowes, Vermeulen i Chaland). Resulta revelador perquè, des del punt de vista de la declaració sin-

cera i independent d’uns gustos que era la revista, a Mr. Brain hi trobem els principals punts cardinals 

d’una estètica feta a parts iguals de línia clara, d’expressivitat, de cultura popular reciclada (sobretot 

dels cinquanta i els seixanta), d’humor grotesc i de molt, molt joc gràfic i plàstic sobre la pàgina 

concebuda com un tot. Sobre cadascun d’aquests cinc apòstols, podem llegir-ne el corresponent 

article firmat pel savi Mr. Brain, escrits en tots els casos en un registre vivaç i esplèndid, ple de color 

i de temperatura, com si se’ns volgués instal·lar amb la prosa ben bé a l’alçada del referent gràfic. 

Número rere número, hi trobem publicades veritables declaracions de principis. N’extrec algunes, 

d’entre les que em semblen directament aplicables al món referencial del nostre autor.

A l’entradeta de Harvey Kurtzman, per exemple, llegim: «Groucho Marx convirtiendo su camarote en 

una jaula de grillos. Hitchcock asesinando secretarias en la ducha del motel Bates. Truman Capote 

comprando folios para escribir In Cool Blood. Jerry Lee Lewis levantando la tapa de su piano. Harvey 

Kurtzman pensando un nuevo gag para Pot Shot Pete. Todos ellos renovaron sus respectivos géne-

ros, creaban escuela y se convertían en genios atemporales, distintos. Y yo, Mr. Brain, que soy un 

caballero, me saco el sombrero cada vez que me los cruzo por la calle». De MAD, la revista que Kurtz-

man va crear el 1952, no en parlen menys bé: la consideren la Bíblia de tots els humoristes gràfics 

posteriors a la seva generació, saquejada i «fusilada por dibujantes sin escrúpulos de ayer y hoy», un 

espai orientat a la sàtira tant dels còmics del segell editorial E.C. nord-americà com també de llibres, 

pel·lícules, sèries de TV i «todo lo que tuviera que ver con la cultura popular de los USA».

De Jack Cole (num. 2), ja hem dit el què a propòsit de Plàstic Man, un superheroi que riu i es diver-

teix desacomplexadament, immergit en un gag continu. Al número següent, de Daniel Clowes se’n 

destaquen els inicis en la línia clara, en un estil molt pulcre deutor de l’estètica dels anys cinquanta i 

seixanta, un grafisme que de seguida agafa en préstec l’ús del negre del que en diuen la «film noir 

era» (1946-1966), per elaborar uns còmics que se li omplen successivament de «gángsters, marcianos, 

chicas de strip-tease, rockers pueblerinos, psicópatas, estrellas de la música negra, beatniks, sectas 

religiosas, mujeres fatales (y tetudas), superhéroes de pega y un largo etcétera», més la influència 

de creadors urderground com Crumb i de saber donar paròdicament i críticament la volta a «tebeos 

religiosos enfermizos», un ventall de possibilitats que com es veu pot esdevenir una autèntica mina 

d’or per a qui en sàpiga treure profit.

Un nom també ineludible és Eddie Vermeulen, amb qui els de Mr. Brain parlen en persona l’any 1994 

gràcies a la mediació de Miguel Gallardo. Al número 4 de la revista el defineixen com un «fino estilista 
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del sin-sentido», un dibuixant que gràficament aconsegueix desplegar encerts incombinables des 
d’un punt de vista físic, en tres dimensions; arquitectures impossibles d’una gràcia inusitada, que es 
mouen entre la versemblança gràfica i la paradoxa lògica, per tal de col·locar-hi un combinat de refe-
rents que es resumeixen a ser «Mundo Pop», és a dir, «Pop Arte, Pop Cultura, Pop Diseño. Amalgama 
de rockers, pin-ups, edificios vanguardistas, muebles y objetos línea Atom... Y automóviles. Siempre 
automóviles. En concreto los motores clásicos de los cuarenta-cincuenta: Cadillac, Dodge, Chevrolet, 
Buick, Studebaker... incluso Oldsmobile» (cotxes que retrobem a les vinyetes de V-Girl).

Un altre aspecte interessant d’Ever Meulen (signatura artística de l’esmentat E. Vermeulen) el veiem 
compartit amb Chaland, el següent autor analitzat al número 5: tots dos són ja uns revisitadors, gent 
que desenvolupa el seu treball creatiu amb citacions i ecos conscients dels qui els han precedit. De 
l’univers de Chaland, concretament, a l’entradeta mateix ja en parlen com d’una autèntica «colección 
de bonitas imágenes, un homenaje a la aventura más clásica, una perversión de la nostalgia... pero ante 
todo es una demostración de pura inteligencia. Y es que, amigos, no cualquiera puede hacerse un bo-
cadillo con sus obsesiones y referencias, tragárselo, digerirlo y, finalmente, regurgitar un alimento que, 
a su vez, se convierte en referencia para el resto de los humanos... Chaland pudo con esto y más».

Tot plegat ja es veu que configura un plànol força detallat de la casa familiar, un autèntic mapa des-
plegat sobre el món, per tal de fer-s’hi cambra pròpia amb el desenvolupament complex i extens 
d’una veu original.

Històries, il·lustració i col·laboracions

Al llarg dels vint-i-cinc anys que duu creant històries, Pep Brocal ha proposat i creat algunes sèries 
fixes, històries que han vist la llum en diferents publicacions i editorials. En destaquen, el John Pájaro 
per a Cairo, com la primera que ell sentia ja en l’estil que el definiria. I ben a prop seu, ¡Hola terrícola!, 
en aquest cas publicada estranyament per Toutain (s’adscrivia al modern estil de línia clara dins una 
editorial que no es definia precisament per això). Totes dues sèries marquen una espècie de comen-
çament d’itinerari, amb un munt de referències internes, i gustos i concepcions que es mantindrien.

Per a la revista Tretzevents, entre 1995 i 1996, Brocal va crear la sèrie Pep Plom, una historieta 
que –en paraules de l’autor– «s’emmarca en un solar abandonat dins una ciutat del futur. Hi ha un 
protagonista que hi té instal·lat el seu taller d’inventor, el Pep Plom, i dos comparses suficientment 
estrambòtics que permeten que la història es desencadeni, avanci o s’aturi amb elements sorpresa. 
El Simonet és un explorador jubilat i desubicat que acompanya el Pep Plom en les seves recerques, 
tot i no entendre ni de casualitat quina mena d’invents elabora el company. I, com a mostra, un 
d’aquests invents és un robot de llauna, convertit en personatge autònom en alguna de les històries 
no explicades, prèvia a la sèrie». L’aventura articula, doncs, tres personatges singulars i s’adscriu amb 
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ells al gènere de la colla juvenil, amb el típic solar-taller de feina convertit en pati de jocs, com en 

tantes novel·les clàssiques d’aquest tipus i franja d’edat. El que podríem dir que els ajunta i serveix, 

alhora, de motor de l’acció és la curiositat, una mena d’elogiable inquietud oberta a la sorpresa que 

tant és pròpia d’un investigador (el Pep Plom) com de l’explorador amb salacot que és el seu petit 

vell company o de la mena de nen innocent i entremaliat que és el robot que els acompanya. En un 

episodi concret, aquest petit ens metàl·lic s’interroga sobre els seus orígens amb prou preocupació 

perquè Pep Plom pretengui sortir de l’embolic fabricant-li uns pares que, al seu torn, també acaben 

volent saber de qui són fills. Un atzucac en cercle, propi de les paradoxes lògiques tan característi-

ques del millor gènere de ciència-ficció.

Alhora, a Cavall Fort, ja des de 1994 i fins al 2008, Brocal idea Maurici Bonull, una historieta que 

«narra les peripècies d’un jove aprenent de detectiu que combina de manera generosa la sort i la 

dissort de l’inepte amb l’astúcia més sherloquiana dels mestres del gènere. Normalment, els casos 

en què es troba immers són problemes estrafolaris, malentesos entre veïns i trencaclosques casolans, 

tot i que, paradoxalment, també de tant en tant cal que es faci càrrec d’algun assumpte greu d’alta 

volada a l’altra punta del planeta». La sèrie Maurici Bonull també va sortir publicada en castellà l’any 

2000 al suplement juvenil del diari ABC, allà rebatejada com a Mauricio Bombilla.

La sèrie muda Els Nàstics, publicada a Tretzevents entre 1997 i 2006, sorgeix una mica com a reacció 

de les dues anteriors, precisament amb la intenció de fer un treball distanciat d’aquells i de forçar-se 

a nous registres. El condicionament principal era plantejar una historieta muda: hi ha globus, a ve-

gades, però també es resolen gràficament en imatges, com si visualitzéssim el que els personatges 

pensen o es diuen sense la mediació de cap paraula. Sense text, doncs, les escenes s’estructuraven 

habitualment de forma senzilla amb tres vinyetes horitzontals que van donar molt de si pel que fa a 

les possibilitats expressives. En bona mesura, la relació entre els dos protagonistes funcionava també 

per la rendibilitat d’un esquema clàssic: la parella del gros i el petit.

En un altre registre i per a un públic més ampli, el 1996 Brocal rep la invitació d’idear una sèrie per 

al flamant suplement juvenil en català de La Vanguardia, el setmanari Vang, i se li acut rescatar i 

fer-hi créixer un personatge que havia vist la llum al número 3 de Mr. Brain (a «Caracoles fritos») i al 

Ruta 66 («Federico Star»). El plantejament era «explicar les històries quotidianes d’un sapastre que, 

malgrat disposar d’una visió lúcida del món, s’hi fot de morros un i altre cop, en topar amb la resta 

de la humanitat que l’envolta, en una barreja d’excessos de mala llet i de fatalitat tragicòmica. Per 

il·lustrar aquest enfocament catastròfic, vaig inventar-me l’onomatopeia Badabum Bim Bang com a 

títol de la sèrie, que així jugava amb la capçalera de la revista i suggeria la sonoritat d’un daltabaix de 

pronòstic». Llàstima que el suplement jove en català Vang del diari La Vanguardia no va durar gaire 

(1996-1997), com si s’avancés a prendre el mal anunciat a l’onomatopeia abans que el personatge.
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Poc després, el 1998, El Menda va ser una proposta similar, dins el context del Ciberpaís, el suple-
ment del diari El País dedicat a les noves tecnologies. A Brocal se li va acudir «proposar un personat-
ge que mesclava a parts iguals la seva devoció pels ordinadors, internet i el món virtual, amb la seva 
realitat imperfecta d’ésser humà freak i pedestre».

Una sèrie de nou adreçada a un públic infantil són les aventures de Chinche. La 
sèrie «neix quan l’editorial El Jueves engega la revista Mister K, que anava dirigida 
primordialment al lector infantil, encara que no exclusivament. Amb el Marc vam 
estar ideant personatges i situacions fins que vam completar un grup de tres nanos 
en un context urbà i de pati d’escola. Chinche és el noi que exerceix de protagonis-
ta en infinitat de bretolades, gairebé sempre acompanyat per dos col·legues, el Pe-
pín i el Lolo, combinació que ens permetia jugar millor amb el ritme de lectura».

Concebudes unitàriament, amb pàgines que al llarg dels anys s’han anat sumant i 
sumant, el destí natural de moltes d’aquestes sèries hauria de ser l’àlbum si la in-
dústria editora del país donés prou de si. Per sort, momentàniament, a Brocal no li 
han faltat llocs per anar-nos presentant històries. És el cas de sèries com Fábulas de 
Ayer y Hoy, iniciada a Ruta 66; o com Pequeñas Hecatombres, que ha sortit sobre-
tot a El Manglar de l’editorial Dibbuks (2005-2008), però que es va iniciar amb una 
historieta dins Nosotros somos los muertos (NSLM), on l’autor ajuntava Grosz i Hitler 
com a aprenents d’artista al Berlín d’entreguerres (el segon, artista frustrat i ressentit, 
és clar). «La revista Nosotros Somos Los Muertos era molt interessant pel fet que 
obria les portes a tot tipus de proposta independent o innovadora en un marc que 
podia albergar còmic i il·lustració indistintament. Max i Pere Joan em van dir en més 
d’una ocasió que estaven oberts que hi col·laborés, i no va ser fins molt més tard, en 
concret a l’últim número, que els vaig proposar el primer episodi de Pequeñas He-
catombes amb la historieta El Diario de Eva Braun. Aquestes Pequeñas Hecatombes 
van continuar apareixent més tard a la revista El Manglar, de l’editorial Dibbuks».

Professionalment, al llarg de tots aquests anys, un vessant fonamental del dibuixant ha estat, és clar, 
la il·lustració per a llibres. Ha fet portades per a l’alfabet del crim de Sue Grafton (novel·les policía-
ques) i ha il·lustrat llibres d’escriptors de renom com Gabriela Kesselman, Miquel Desclot, Teresa 
Duran, Joaquim Carbó, Jordi Sierra i Fabra, Mariasun Landa, Antoni Dalmases, Flàvia Company o 
Jaume Cela i Juli Palou, entre molts altres, fins a completar una cinquantena de projectes. De la 
mateixa manera que ha impartit indistintament classes de còmic a la Joso i d’il·lustració a l’Escola 
Professional de la Dona i a Eina, ha concebut tots dos llenguatges des d’un nexe comú: el narratiu, 
entès, però, de manera prou àmplia per experimentar-hi. «Concebo tant el còmic com la il·lustració 

El Menda
Ciberpaís, El País (1998).

Fábulas de Ayer y Hoy:
«Judas también canta»

(1995 / 1996).
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com dues maneres de narrar amb imatges, si bé el còmic permet moure’t en un registre més ampli i 
de més llarg recorregut. Evidentment, cadascun dels dos terrenys comporta algun tipus de paràme-
tres tècnics particulars que condicionen el mètode de treball, però no crec que hagin de condicionar 
l’estil. Per a mi, l’estil no és una preocupació en funció de l’àmbit de publicació, o no ho hauria de 
ser. Crec que continua estant tot per inventar i que el que no existeix és simplement perquè ningú 
no ho ha fet encara. Si treballes per il·lustrar un text, sigui en un llibre, sigui en premsa o sigui en 
còmic, tens maneres d’atansar-te al text d’origen més o menys lliures, més o menys circumscrites a 
allò que s’hi narra. I el tractament visual pot respondre a molts altres condicionants de major pes real, 
com quin és el grau de llibertat que t’ofereix l’editor, a quina franja d’edats de lectors et dirigeixes o 
quin marge tens per allunyar-te del text inicial i proposar res de diferent. Per sobre de tot hauria de 
pesar el condicionant principal que és el dibuixant, ja que és ell qui ho fa possible. Quan tinc temps 
suficient i energia, i si és possible dins els paràmetres d’un encàrrec, em pregunto: què tens ganes 
de fer?, què et ve de gust fer de veritat en un exercici de llibertat absoluta?».

La il·lustració l’ha dut també a nous llenguatges. Per exemple, el CDRom i el DVD per a un 
projecte que acollia dos grans clàssics de Verne i Stevenson. «Explicar de nou una de les novel-
les més conegudes de Jules Verne, com és La volta al món en vuitanta dies, va significar un 
repte prou ambiciós que només va ser possible amb la implicació tant del meu germà, el Marc, 
com meva. Tant pel volum de dibuixos com per la llargària del projecte, havíem de ser dos i 
ben avinguts, a més. Es tractava d’un joc audiovisual en format de CDRom, el guió del qual 
va aconseguir adaptar el Toni Matas, de Barcelona Multimèdia, per tal que el lector infantil hi 
pogués intervenir, amb opcions de finals diversos per a cada capítol, de manera que l’aventura 
es podia desplegar en moltes possibilitats. I això volia dir dibuixar infinitat de solucions. El joc 
també contenia informació de consulta en paral·lel, sobre l’època, la vida i l’obra de Verne, 
a càrrec de Teresa Duran. I el mateix podria explicar del projecte de L’illa del tresor, amb la 
diferència que, si l’anterior era ambiciós, aquest ho va ser doblement. I tant l’un com l’altre van 
resultar experiències molt gratificants. Tant pel repte en si mateix, com pel fet d’immergir-nos 
en aquestes magnífiques obres cabdals de la literatura universal. Durant gairebé un any, més 
d’una nit em vaig despertar semblant-me que notava l’alè d’en Long John Silver al clatell».

L’autor es fa en la diversitat d’aquestes feines. Però l’originalitat d’una veu creix en companyia, pel 
refrec i l’assimilació de materials que la convivència i la col·laboració amb altres creadors li faciliten. 
Al llarg de tants anys, Brocal ha col·laborat amb alguna gent. Primer, l’any 1985 i sense gaire més 
transcendència, amb un antic guionista de Daspastoras, Narcís Fradera, en un encàrrec per a la re-
vista Totem de Toutain Editor. Desprès, ha tingut altres guionistes més propers, companys de viatge 
generacionals. Quan va deixar Toutain, per exemple, i ja havia iniciat John Pájaro a la revista Cairo 
de Norma Editorial, l’Oscaraibar se li va oferir «molt entusiasmat» per guionitzar-la ell. Havia vist els 
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lliuraments anteriors, i l’aventura titulada «Atolladero» va servir-li anys després per posar nom a la 
seva primera pel·lícula. Brocal recorda «aquella època d’efervescència com un moment de constant 
experimentació, tant estètica com narrativa». 

Poc després, el darrer episodi de John Pájaro ja el va realitzar en col·laboració amb Manel Fontdevi-
la, que –com hem vist– «era company i bon amic». El resultat ja el sabem. «En va resultar una reacció 
química inesperada, ja que de seguida ens vam posar a rumiar un munt de projectes engrescadors, 
molts dels quals van veure tard o d’hora la llum. Tirant de veta de tot allò que ens obsessionava, 
vam idear la sèrie ¡Hola terrícola! abans de saber on la vendríem, i la vam col·locar a Toutain, per 
sorprenent que ara pugui semblar. De fet, crec que Toutain no entenia gaire què fèiem, però potser 
algun ressort dins seu li deia que calia confiar en aquelles històries de marcians que li portàvem. 
O potser volia creure-hi per confiar en alguna cosa, ja que la nau feia aigües. A part del Mr. Brain, 
que vam rumiar, dibuixar i editar plegats, amb el Manel vaig iniciar una sèrie anomenada Grandes 
Anecdotas que ideàvem en paral·lel, en un exercici de simbiosi creativa que encara penso que no 
deu ser gaire habitual». 

Una col·laboració regular important, el Pep l’ha sostinguda també amb el seu germà Marc Brocal, 
amb qui «m’uneixen lectures, pel·lícules, gustos, viatges i infinitat de debats sobre la vida i la creació 
artística. Treballar amb ell era una aventura en si mateix, i ens permetia intercanviar un ping-pong 
constant d’idees que elaboràvem majoritàriament en paral·lel. Maurici Bonull l’hem realitzat durant 
anys d’aquesta manera, alternant-nos tasques com la del guió, l’esbós, el passat a llapis, la tinta o 
el color. També Chinche va sorgir d’aquesta combinació. I infinitat d’altres encàrrecs editorials, com 
molts llibres de text de diferents assignatures i nivells, els projectes audiovisuals de La volta al món 
en vuitanta dies i de L’illa del tresor, a més d’alguns altres llibres il·lustrats per a infants».

Per últim, una col·laboració destacada per Brocal és la que va 
mantenir amb qui recorda com «un escriptor i guionista de raça». 
Amb Felipe Hernández Cava van coincidir en el projecte V-Girl. 
«Ens va posar en contacte Laureano Domínguez, que l’any 1994 
era redactor de la revista Top Cómics, a Ediciones B. En aquest 
cas i per primer cop, malgrat el respecte, l’admiració i l’estima 
que ens teníem, la relació guionista-dibuixant va ser la d’un in-
tercanvi estrictament professional on ningú intervenia en el camp 
de l’altre. A pesar d’això, l’experiència va ser gratificant i notabi-
líssima. Crec que de cada col·laboració en treus conclusions que 
t’acaben enriquint. Fins i tot per contrast».

Coberta de V-Girl (2001).
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Les formes de la cultura

En el ric món de Pep Brocal, hi ha tres línies d’ac-
ció que defineixen bona part de l’obra: en primer 
lloc, la recreació il·lusionada de l’aventura com un 
espai de llibertat, amb els estris dels aventurers 
com a estendards i com a punts cardinals de la 
possible travessia: barques, ni que siguin de pa-
per, mapes i plànols, lents de tota mena i condició 
(lupes, periscopis, telescopis, etc.); en segon lloc, 
la mirada marciana, estranyada, desautomatitza-
dora, com la del nen que diu al rei que va despu-
llat, davant dels clixés formals i els estereotips so-
cials més tòpics i encarcarats de la realitat; i, tres, 
com quan a Mr. Brain parlaven de Chaland com 
d’un nostàlgic de l’aventura clàssica (algú que ja 
la mira enrere pel retrovisor o li ha de fabricar un 
decorat per veure-la en lloc de viure-la), en Brocal 
hi ha també la mirada neta i lluminosa del nen, 
aplicada al món juvenil i aventurer de Peterpán al 
regne de Mai Més (compendi de les velles histò-
ries que ja sap perdudes), una Alicia dins l’oniris-
me freakie d’un regne de meravelles de rebaixes. 
La intenció és assumir així, més lúcid i amb més 
claredat paròdica a la mirada, més llum i més color, 
els aspectes més sòrdids o grisos de la realitat. 
L’imaginari de la cultura de masses fa de xarxa 
(protectora) o de bena (guaridora).

Cultura n’hi ha molta, a les vinyetes i il·lustracions 
de Brocal. Tant hi trobem l’eco de les seducto-
res paradoxes plàstiques d’Escher i de Vermeulen 
com la neta i estilitzada recreació realista i clàssi-
ca d’un quadre de Rockwell. El dibuixant és el rei 
d’una selva de lianes que relliga tot el que li in-
teressa. Fixem-nos en la mena de Tarzan fet com 
a homenatge al paper inspirador del còmic dins 
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el nostre imaginari (ho subratllen també les portades que té als peus). ¿Que potser no diríem que 
manté un cert retintín d’un personatge molt popular i hi sona com un tintineig clar del còmic franco-
belga? Aquest personatge, l’ha recreat en tres ocasions més: en una història sobre Miró («Tontín y 
Pilú»), en un saló on veiem que s’ha convertit en un senyoràs, ha criat panxa i ja està més granadet, 
i com un actor vell que davant del mirall recorda velles glòries, amb un sol pèl aïllat al lloc de la des-
apareguda cresta del vell gall. El 2007, dalt de la golondrina d’una il·lustració al port de Barcelona 
feta expressament per a l’exposició sobre les herències de Tintín viscudes a la capital catalana, Bro-
cal va situar-hi Hergé com un personatge més. Una manera de posar les cartes sobre la taula.

Les picades d’ullet són incessants. En diferents vinyetes d’¡Hola terrícola! hi localitzem l’avi de la 
família Monster, Micky Mouse, la sèrie The Twilight Zone («La Dimensió Desconeguda», també pre-
sent en una aventura al llac de Banyoles publicada a Mr. Brain amb el títol de «La zona adyacente»), 
un detectiu amb una gavardina que ens podria fer pensar en Dick Tracy, o personatges de gènere 
com l’Home Llop, Drácula i Frankenstein que semblen acabats de sortir de la pantalla. La influència 
del cine es fa literalment explícita en algunes petites històries que bromegen amb el record de 
Godard o de Hitchcock i el seu famós recurs del MacGuffin (de fet, ni que sigui sense gaires més 
conseqüències, el títol de la doble tira en sis vinyetes Esperando a Godard és, per descomptat, 
un ressò del famós Esperant a Godott de Beckett. Com fa Gallardo, hi ha noms que actuen com 
les magdalenes per a Proust: com a reactius emocionals, aquí en clau de broma, de simple eco 
nonsense). I de cine també n’hi ha molt darrere l’ús del negre, concretament per via de tots 
els realitzadors alemanys que van acabar fent carrera als Estats Units, artesans 
de culte, autors camuflats en la indústria (gent com Fritz Lang). I així podríem 
anar dient, perquè hi ha ecos clàssics de tota mena. En una escena de la sèrie 
John Pájaro, per exemple, s’hi passeja el Mr. Natural de Crumb amb tota 
naturalitat, vestit amb la típica túnica i les barbes blanques enmig de la gent 
normal (tal com Gallardo havia fet el mateix uns anys abans amb la figura 
del Popeye de Segar dins les aventures de Makoki, com a reconeixement 
implícit de les filiacions). I tota una pàgina de la mateixa sèrie publicada a 
Cairo recrea el toc de Milton Caniff, que junt amb Frank Robbins i els ja es-
mentats Eisner, Cole, Kurtzman, Clowes i Crumb són les poques referències 
directament americanes de Brocal, en aquest cas pel traç tan expressiu posat 
en l’ús del pinzell i també pel tractament d’una mirada que se serveix intel-
ligentment del filtre aportat per l’humor (irònic, distanciador).

Del còmic francobelga, a més d’Hergé, hem d’afegir el model de Jacobs, Fran-
quin i Tillieux (el Gil Pupil·la pot ser un referent del detectiu Maurici Bonull de Bro-
cal). Chaland és algú clau, per descomptat, tot i morir joveníssim (el seu personatge 
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Adolphus Claar va inspirar el Pep Plom de Brocal, i també forma part dels ecos presents a ¡Hola terrí-
cola!), concebut gairebé com a company de viatge generacional, ja que nascut com és del final de la 
dècada dels cinquanta ja és un revisitador dels anteriors. Altres noms propis europeus són els esmentats 
mestres Dupuy i Berberian a França, i també els autors que van posar en marxa l’editorial francesa L’As-
sociation per tal precisament de garantir que els creadors poguessin publicar amb prou llibertat i 
garanties: gent com David B., Christophe Blain o Sfar, entre molts d’altres.

A Catalunya, els ja esmentats Max i Gallardo són models molt presents per al còmic a l’hora 
de totes les experimentacions. El primer Gallardo, concretament (ja ho hem vist amb exem-
ples concrets), és un pare d’adopció clar per al bullit de referències que a Brocal li agrada 
cosir, barrejar i fins i tot subratllar, fer explícites. 

Potser és per l’evidència d’aquestes continuïtats i filiacions que l’any 2000, al costat de Max, 
Nazario, Gallardo, Bernet, Pere Joan, Kim, etc., va ser el dibuixant més jove seleccionat entre 
la important dotzena d’autors de l’exposició 12x21. El còmic a Barcelona (dotze dibuixants per 
al segle XXI). Al catàleg de gran format, el periodista i escriptor Ramon de España en deia:

De moment, ens els ha ampliat amb una trajectòria que, tot i la seva joventut, ja comprèn un fotimer 
de pàgines. Hi destaca una gran capacitat de dibuix, adaptable i canviant. I com l’ha sabut simpli-
ficar, essencialitzant-se en una pinzellada pulcra i elegant, de línies despullades i un traç i un color 
vius de debò, barreja de nervi i d’elegància. Però importa encara més l’accent posat en la mirada, 
la indiscutible narrativitat que la impulsa, els jocs de distorsió paròdica que acaben conformant 
una mena d’ètica sobre l’absurd quotidià (aquí l’estètica és clarament una ètica), les per-versions 
aplicades als gèneres com un envàs ecològic permanentment reutilitzable i, finalment, és clar que 
sí, per què no, la seva radical naturalitat a l’hora de retratar tantes formes d’artificiositat o de gran-
diloqüència en l’expressió d’alguns. Brocal és antiretòric quan se serveix irònic de l’hipersubratllat 
retòric com l’argumentació ad adsurdum que ens interroga (llegim, per exemple, a El tesoro raro, 
de Grandes Anécdotas: «¡Qué ironía! ¡Lo que parecía una emocionante aventura se ha convertido 
en un burdo panfleto sobre la comunicación familiar! ¡Pero lucharé! ¡Construiré aquí un chiringuito 
marinero con el que triunfar! ¡Todos beberán gozosos mi sangría mientras yo me convierto en un 
nuevo hombre! ¿Qué digo?! ...En dos nuevos hombres!!»).

«Al natural, Pep Brocal sembla un noi saludable del Vallès que només aspira a guanyar-se 
dignament la vida dibuixant. Però a mi no m’ho sembla. Jo estic convençut que la closca el 
regeix d’una manera especial i que només li ha faltat l’exposició continuada al pensament 
gallardià per acabar com un llum.[...] Afortunadament per als lectors de còmics, Pep Brocal 
està malalt. [...] Pep Brocal hauria de ser adoptat per algun diari o setmanari que no tingués 
por de les visions alternatives de la realitat. Si això no és possible, la gent d’El Terrat hauria 
de fitxar-lo perquè el seu costumisme marcià els ampliés els horitzons comunicatius.»
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L’aventura de les formes 

Kurtzman deia que, en el treball damunt de la pàgina, l’eterna lluita radica a controlar els mitjans per 

tal de traslladar sobre el paper el que un té al cap. Brocal n’és conscient, perfeccionista fins al màxim 

rigor, i entre col·legues sempre se li ha reconegut habilitat, coneixement, domini. Té un estil molt 

clar, absolutament diàfan i precís. Extraordinari i espatarrant, també.

Només cal passejar la mirada per unes quantes vinyetes, absolutament a l’atzar. Hi ha pàgines en 

què les arquitectures dels edificis que conformen l’escenografia de les històries que ens presenta 

són espectaculars, ben singulars, tan perfectes com ho són igualment les perspectives dels carrers i 

les corbes estructurals dels cotxes, combinat tot en angles i volums d’una consistència indubtable. 

Els punts de vista són atrevits, a vegades forçats en grans angulars i potenciats amb ombres de 

textura expressionista que fan guanyar misteri i atmosfera als racons o personalitat a una cara. Amb 

quatre pinzellades, el subratllat pertinent de segons quins trets físics defineix essencialment un ca-

ràcter. Fins i tot la tinta negra –un simple color més, una taca que explota densa i fosca damunt de 

la pàgina– contribueix a accentuar ombres que acaben sent expressives pel context i li recreen de 

seguida l’atmosfera de tota una escena dramàtica. Déu n’hi do. Amb aquests recursos, el dibuixant 

es planteja de manera molt diferent les pàgines, amb el benentès que sempre sabrà portar-les al 

centre dels seus interessos (totes, tant les que són encarades per iniciativa pròpia com les encar-

regades per altres). És flexible, i s’adapta a cada to amb un propòsit distint i revelador. Només cal 

veure la llibertat amb què empra les tonalitats i gradacions de color més per raons expressives que 

no realistes, amb una coherent i indiscutible lògica interna dins la vinyeta que gairebé mai no té res 

a veure amb correspondències externes, amb la mimesi de cap referent real.

De fet, tot aquest ventall tècnic del dibuixant és com el de l’il·lusionista. Pot presentar-se’ns tan 

seductor i màgic com en les millors pàgines de Pep Brocal, però sempre és un esclat d’artifici, una 

treballada construcció plena de trucs invisibles. El dibuix serveix per observar millor el món. És una 

eina de coneixement. En una primera fase, serveix com a forma d’anàlisi, però obligadament s’ha de 

traduir després en una síntesi de línies o taques sobre el paper que obeirà les seves pròpies regles. 

La perspectiva és un afer bidimensional: les regles de la perspectiva pictòrica són l’esquelet d’una ra-

diografia del món que hem d’aprendre a llegir, com un mapa; l’estilitza, el resumeix, el recrea d’acord 

amb unes regles estructurals, diguem-ne arquitectòniques, que només troben plena existència en 

els dos plans del paper o de la tela, quan, en canvi, al món real tothom viu en un imaginari tridi-

mensional. Per això, si domines l’eina i ets conscient de què representa i com funciona la convenció, 

pots servir-te’n de mil maneres com un recurs més, i així endinsar l’observador en els paranys de la 

dimensió desconeguda. És això el que ens ensenyen les famoses escales impossibles ja esmentades 

d’Escher que Pep Brocal recrea tan eficaçment a la portada del número 712 de la revista mensual 
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Tretzevents, arran d’una aventura del personatge Pep Plom. O ho podem veure també en el dibuix 

ple de formes inexistents que, amb un cert regust de colors mironians, situa el mateix personatge 

investigador passejant-se per un escenari i una biblioteca de formes i creacions calidoscòpiques i 

irreals. L’impossible és aparentment possible només perquè seguir les regles de la perspectiva no 

implica cap mena de tridimensionalitat: tan sols la suggereix. Però el joc convenç de forma tan abra-

cadant gràcies que el dibuixant és plenament conscient de les regles i se’n serveix intel·ligentment 

per subvertir-les amb astúcia.

L’eficàcia de les formes o del color no té res a veure amb la seva correspondència real. És una qüestió 

d’identificacions i no d’identitats. És cosa de percepció. Per això Brocal ens recomana que mirem 

un dibuix a contrallum per detectar-li possibles errades o per estar segur que funciona: el que busca 

amb aquest recurs tan senzill és, observant-lo al revés, abstreure’s de l’engany de la convenció realis-

ta, no deixar-se portar per la figuració i valorar el dibuix com el que és: un conjunt formal de taques 

més o menys equilibrades, més o menys contrastades, més o menys aconseguides i resultones com 

a tals. Sovint, si ens deixem veure la figura, ens abandonem al que apunta, ens hi rendim, intuïm 

allò a què fa referència i imaginem el que hi falta, salvem les mancances, de la mateixa manera que 

sovint no ens adonem tampoc que falta una lletra en segons quina paraula: no llegim pas síl·laba per 

síl·laba, així que la simple intuïció del concepte ens completa en la ment el mot sense parar compte 

als detalls de l’ortografia. La lectura del dibuix funciona igual: per això és bo aquest mirar-lo a con-

trallum, o reflectir-lo al mirall, o capgirar-lo cap per avall. Els correctors tipogràfics també comproven 

les paraules a vegades de dreta a esquerra per no despistar-se parant atenció al sentit.

El procés d’elaboració de totes aquestes formes que ha d’acabar cosint amb una certa coherèn-

cia, el dibuixant l’inicia a partir del primer planteig que són els esbossos a llapis. Per a Brocal, cada 

cop és més important deixar-los només com un simple apunt molt senzill, que deixi clar el camí 

a seguir, que l’insinuï amb claredat, però no el trepitgi. Elaborar massa l’esbós pot encarcarar el 

resultat de passar-lo a tinta, si després el dibuixant es limités merament a anar al dictat d’aquell 

primer apunt. Llavors, l’entintat podria impostar el vol de les formes i enrigidir-li el traç. El dibui-

xant sempre ha de fer en l’ara i aquí, ha de treballar en temps present i no autoplagiar-se, no ha de 

deixar-se copiar cap forma passada. Cal evitar el calc, fins i tot propi. L’esbós només ha d’insinuar 

el que la tinta i el color acabaran fent molt millor, si encara trepitgen terreny verge. Que el resultat 

respiri fresc exigeix tenir la valentia de no voler aplanar el camí abans del compte.

Rere el llapis vindrà la tinta. Perquè el resultat funcioni més tard en color, Pep Brocal té clar que 

la pàgina ja ha de ser bona en blanc i negre. Entén que el negre és una possibilitat més dins la 

panòplia de tots els colors. Si ens fixem en com ell l’aplica, ens adonarem ben sensiblement que 

les taques fosques són una esgarrapada plena de nervi als punts neuràlgics de la pàgina. Després, 
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amb els pinzells –o avui dia gairebé sempre amb l’ordinador– hi afegeix el color com un regal de 
més a més. I, amb tot, el resultant vibrant i ple de tremp que assoleix acolorint és finalment un dels 
trets més definitoris del dibuixant egarenc. Els seus són colors vius, sòlids, plans com és habitual 
en la línia clara francobelga, però amb consistència proteica i densa. D’entrada, el dibuixant tracta 
d’imaginar com imagina l’escena, quin color creu que hi predomina i amb quina intenció l’hi posa. 
Després, un cop escollit el to principal d’acord amb les raons expressives de l’artista, la resta s’hi 
gradua per ofici, amb saviesa artesanal. Però, això sí: aquesta tria d’un color predominant per al 
personatge o el motiu central de la vinyeta condiciona de rebot tot el que l’envolta.

I com suggerir la nit? I com insinuar la pluja? O l’escuma, o l’aigua, o el cel, o les formes del 
pensament? Com aconseguir apuntar les coses reals i les imaginades per mitjà d’aquests simples 
senyals de radar que són línies i colors damunt d’una pàgina? Brocal sempre corre pel món amb 
una llibreta, per prendre apunts, com veiem que en una vinyeta seva recomana Grosz, el genial 
expressionista alemany del Berlín d’entreguerres que Brocal recrea com a personatge a la historieta 
El diario de Eva Braun dins la sèrie Pequeñas Hecatombes. Com a dibuixant, Brocal té una vocació 
similar d’inventari, encara que no pas per una via estrictament realista. Retrata sobretot els miralls, 
les lents, els filtres formals, els gèneres reproductors, els llenguatges que la nostra època de la 
comunicació de masses ha abocat massivament al damunt d’una determinada imatge multiplicada 
de la realitat. Reflecteix calidoscòpicament les coses del món a través de la brillantor fascinant de 
tots els seus reflexos dins la cultura. Especialment, privilegia les elaboracions de la cultura de mas-
ses, però no pas exclusivament. I s’hi atreveix perquè hi arriba amb prou armes, ben vacunat i més 
que immunitzat pel continuat consum de tebeos, cartells, art popular i culte, literatura, televisió i 
cinema. No s’hi limita pas; sobre aquesta herència rebuda, hi interposa també el filtre intel·ligent de 
la ironia, amb l’afegit de parèntesis formals que paradoxalment li serveixen com a subratllat o lent 
d’augment dels aspectes més ridículs o absurds o marcians dels humans postelevisius i internautes. 
La ironia és una arma de destrucció massiva del tòpics i els encarcaraments. 

Reeixir a donar la volta a les coses tan bé com Brocal se’n surt és fruit de molt d’ofici i experiència. 
La humanitat és sapiens en tant que actua com a homo faber. Sempre comprova que pensa en els 
camins del fer i es pren la temperatura mental en el termòmetre de les eines que l’expressen. Ens 
mesurem en els mitjans. I quan es dominen bé, les tècniques no són cap peatge, sinó més aviat a 
l’inrevés: són una porta per sortir de les nostres limitacions, una possibilitat d’aprofitar inèrcies here-
tades, la passada de ribot que moltes generacions han aportat a una feina per lliurar-nos-la tan poli-
da i brillant com la van rebre. És sobre aquesta base que donar-hi un toc propi aporta alguna cosa; si 
no, partint de zero, sobre una originalitat absoluta feta d’ignoràncies i no pas de llibertats, amb prou 
feines reeixiríem a repetir petites troballes que fa molt i molt que han estat assolides i confirmades 
pels millors de cada lloc i de cada època. Per això els molts sabers de Pep Brocal no es resolen en 
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cap forma de pedanteria, sinó en un coneixement tan fresc com acabat de pescar. No s’hi exhibeix, 
en els assoliments plàstics i en el que sap: simplement ho usa, se’n serveix, s’hi recolza.

Darrerament, ha encetat una altra etapa. El nou registre –caracteritzat també d’aprenentatges nous, 
de paciència en els temps del fer, de constància i continuïtat, de síntesi i tria de l’essencial–, el dibui-
xant l’ha iniciat recentment junt amb la seva companya Blanca Hernández. És la tècnica del gravat 
en fusta (xilografia), i el procés que implica li ha obert noves vies expressives. El component artesà, 
de taller, és molt directe en aquest cas. Per treballar una xilografia en vàries tintes s’han de tallar 
tantes planxes com colors es necessitin. Ells les han fet majoritàriament de dues tintes, i han aprofitat 
les dues cares d’una sola fusta, com podem veure a l’exposició i aquí al costat, en l’exemple de les 
fotos. S’hi passen hores i dies, per tal de tallar la fusta minuciosament amb les gúbies, rebaixant-la 
allà on cal, esculpint-la gairebé. L’estoig d’eines ofereix possibilitats diverses de matisos finíssims, i la 
pràctica proporciona de seguida el que en podríem dir gairebé l’instint per agafar en cada moment 
l’adequada, la que arriba a aquella cantonada que cal tallar, escarbar gairebé, la que cap just en 
aquell petit foradet que s’ha de netejar perquè no marqui de tinta el gravat com no volen («la feina 
et porta a l’estri», diu Brocal; quan en necessites un model concret ho veus clar, no dubtes, la mà i 
la necessitat et guien).

El resultat d’aquesta feina en col·laboració és una síntesi del tipus de treballs que els dos autors 
havien realitzat fins ara: Brocal ha aportat al gravat una espurna narrativa, la insinuació d’escenes 
i històries possibles, un lligam amb mites concrets als quals s’havia aproximat en algun cas abans 
(la Caputxeta Vermella i el llop, per exemple), al mateix temps que recupera i recrea estètiques del 
cartellisme dels anys cinquanta que l’han interessat moltíssim en el passat. I, al seu torn, el gravat 
en fusta l’ha obligat a sintetitzar, a escollir el més essencial, perquè aquí, segons el tipus de fusta, és 
impossible treballar certs detalls a què la seva facilitat pel dibuix potser dificultaven que hi renunciés 
de natural. La senzillesa, la brillantor de la tinta plana impresa a mà segons la tradició japonesa (sense 
tòrcul, és a dir, sense premsa), tot això deixa una empremta diferent sobre el gruix del paper, i hi 
aporta un ADN propi que per descomptat obre camins nous al creador atent. A la mare del dibuixant 
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li fa por que desaprengui a dibuixar («amb el bo que ets, fill, no sé per què t’emboliques»), però 

en realitat aprèn a saber què necessita en cada moment. És aquella curiositat gairebé hormonal de 

Picasso a les seves diferents etapes.

Amb el domini segur de les formes que mostra Brocal, concebuda cada pinzellada i cada nova tèc-

nica amb la plena llibertat del gaudi que representa tenir ple control sobre el mitjà, a les seves mans 

el dibuix i tot tipus de plàstica que provi seran sempre una suma de partitura i de la interpretació 

personal que sap fer-ne un bon instrumentista, una barreja ben combinada de lleis i de llibertats, una 

partida d’escacs reconvertida en un conte, una potent insinuació narrativa en clau de jazz.

El veritable fil conductor del seu recorregut professional, tant en la il·lustració com en el còmic, ha 

estat una recerca constant. «En molts dels primers treballs d’il·lustració de llibres (com La Clau Mes-

tra,  El misteri dels Fills de la Lluna o En Joan Sarruga i els lladres de Bobois) procurava una concisió 

de traç, idea i forma que veig deutora de les troballes que, en paral·lel, aconseguia en format de 

còmic. Responen al mateix impuls de netedat gràfica i explicativa de la primera època de les sèries 

de Maurici Bonull, de Pep Plom i de les pàgines que l’any 1995 vaig publicar a la revista sobre pano-

rama musical Ruta 66 o un any més tard al Vang. Amb el temps he perseguit desdibuixar amb major 

o menor insistència per provar de conjurar la sorpresa creativa, tant per plaer com per necessitat, i a 

cada revolt he mirat d’inventar formes noves o mecanismes nous que enriquissin el procés i el resul-

tat. Quan ja saps com dibuixar una orella, és bo fer reset i aprendre a concebre-la de nou».

En aquest procés d’investigació i de síntesi, canviar de tècnica li ha permès sempre jugar a allunyar-

se dels camins que ja havia recorregut, endavant i enrere. Però «si ens hi fixem bé, entre Zis-Zas!, Una 

formiga original o Els amants de la carreta, per exemple, hi roman una mateixa mirada, una mateixa 

base de dibuix i un mateix estil. Perquè l’estil no té res a veure amb la tècnica emprada. Ni amb el fet 

de treballar en blanc i negre, a dues tintes o a tot color, malgrat els diversos condicionaments plàstics 

que això implica. I, en canvi, deixar de banda l’ordinador i recuperar de tant en tant les aquarel·les o 

la témpera ja suposa un exercici renovador i estimulant. És com obrir una porta perquè hi corri aire 

fresc i pugui succeir l’inesperat».

D’això es tracta. De sorprendre’ns. Com s’afirma d’una de les horripilants criatures presents al primer 

número de Mr. Brain, en aquest estadi d’ara Brocal també és un organisme en constant creixement 

cap a formes de les quals no tenim més diapositives. Igual que en aquell episodi, la missió del lector i 

espectador és trobar-lo i perseguir-lo en aquesta aventura. Perquè això només és tot per avui, amics, 

ara que el viatge tot just comença. Tan aviat com junts passem pàgina o ens endinsem a la sala 3 del 

Centre Cultural.
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