
Del 29 de gener al 3 de d’abril de 2018
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. de Lesseps, 20-22)
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Jordi Bernet, Fos a negre
Vinyetes a vida i mort



Jordi Bernet, Fos a negre

Vinyetes a vida i mort

Jordi Bernet concentra, en una sola perso-
na i en una obra multiplicada per milers de 
pàgines, la història del còmic d’aquest país: 
de l’editorial Bruguera al còmic francobelga 
i el mercat nord-americà; del còmic infantil 
al còmic per a adults; de ser una icona a Bar-
celona a enviar un autèntic Torpedo al públic 
benpensant mundial (en aquest títol i en uns 
quants més de sèrie negra, aliat durant anys 
amb el guionista Enrique Sánchez Abulí); o, 
també, de dibuixant amb un ofici exquisit, 
depurat i natural, a creador amb capacitat 
d’explorar les vinyetes i d’explotar les expec-
tatives del lector fins a les últimes conse-
qüències, experimentador amb ganes sobre 
la pàgina. De tant en tant, al paper blanc li 
engalta una pallissa a cops de pinzell sec 
que de seguida li fa la cara nova a la idea que 
primer duia al cap.

Els encerts més naturals i efectius de Torpe-
do 1936 són, doncs, el fruit depurat d’anys 
d’expressiva experimentació negra. És confes-
sa la seva admiració pel cinema expres sio-
nista alemany i, sobretot, pel cinema negre 
nord-americà dels anys quaranta, de Fritz 
Lang a Robert Siodmak, Otto Preminger, Billy 
Wilder, Edward Dmytryk o John Huston, amb 
una estilització visual i un expressiu contrast 
entre el blanc i el negre que és la continuació 
del que van fer primer a Alemanya gent com 
el mateix Lang, Lubitsch o Murnau, i que té 
un eco evident amb el partit que Bernet treu 
al grafisme dins Torpedo o en històries ne-
gres com Mr. Monster, en què el veritable 
monstre nia per sorpresa en la innocència 
trapella més blanca i inesperada.

Bernet ha explicat sovint que es planteja la po-
sada en pàgina del guió com un rodatge: li cal 

fer un càsting, posar-se en la caracterització 
dels personatges, decidir l’enquadrament, 
la il·luminació i l’escenografia, coreografiar 
els moviments i donar ritme a la composició. 
La síntesi de tot plegat és clau. No cal exhibir 
dibuix a cada traç. Cal ser efectiu, ja que amb 
una sola bala n’hi ha prou per a la (de)funció 
de l’escena. Dibuixants com Milton Caniff, 
Frank Robbins, Will Eisner, Joe Kubert, Noel 
Sickles o Alex Toth (que va començar Torpe-
do, abans de l’orientació de Bernet) són els 
seus models en l’ús de les taques de negre 
sobre el paper. Admira més gent: d’aquí, per 
exemple, Opisso, Junceda, Alfons Figueras, 
Eugenio Giner, Longarón o Jordi Buxadé, a 
més de guionistes amb qui ha treballat, com 
Antonio Segura o l’argentí Carlos Trillo.

De Torpedo a Clara de noche, de l’agent secret 
Dan Lacombe a Paul Foran en el còmic fran-
cobelga, de la ciència ficció o el gènere fantàs-
tic de Sarvan, Andrax i Kraken als nous regis-
tres de Custer i Ivan Piire, de westerns com 
Tex (Itàlia) o Snake (França) a l’acció de Bat-
man (la DC nord-americana), el dibuixant bar-
celoní mostra la llum i les ombres de totes les 
seves cares. A «Jordi Bernet, fos a negre» ha-
bitem entre pàgines seves que constitueixen 
una forma de vida, una metròpolis identifica-
ble, que és de tot menys tranquil·la.

Joaquim Noguero

inAUGURAciÓ
Dilluns 29 de gener, a les 18.30 h, a la sala d’exposicions, amb la presència de l’autor, 
Jordi Bernet, de Carlos Zanón, comissari de la BCNegra, i de Joaquim Noguero, 
comissari de l’exposició.

AcTiViTATs 
Dilluns 29 de gener, a les 19.15 h, taula rodona titulada «Novel·la gràfica negra», 
amb la participació de Sergi Álvarez, Jordi Bernet, Rubén Pellejero i Carlos Salem. 
Modera: Víctor Fernández.

Dilluns 29 de gener, a les 20.15 h, taula rodona titulada «Una vida de perdiguer», 
amb la participació de Margarida Aritzeta, Àlex Broch, Maria Antònia Oliver i Rafael 
Vallbona. Modera: Àlex Martín Escribà.

Dimecres 14 de març, a les 19 h, a l’auditori, taula rodona titulada «Jordi Bernet, 
més de mig segle de vinyetes», amb la participació de Josep Maria Beà, Jordi Bernet, 
Jordi Coll i Antoni Guiral. Modera: Joaquim Noguero.

Organitza Biblioteques de Barcelona
Direcció general Carlos Zanón, comissari de BCNegra 2018
Amb la col·laboració de Mery Cuesta, crítica d’art i dibuixant
Comissari de l’exposició Joaquim Noguero
Disseny gràfic Eduard Forroll
Còmic i il·lustracions Jordi Bernet
Material vitrines Jordi Bernet i Jordi Coll
Producció gràfica i muntatge Rètols Sallent
Agraïments Paco Camarasa, Jordi Coll, Manel Fontdevila, Antoni Guiral, Javier Mesón, 
Albert Mestres, Xavier Muniesa i Daniel Navarro
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18Si tens el carnet de Biblioteques de 

Barcelona i vols rebre informació de 
les activitats de la teva biblioteca, 
dona’t d’alta al butlletí electrònic a  
www.mesbiblioteques.cat.

Si vols saber més coses de  
totes les activitats i novetats de 
Biblioteques de Barcelona, entra a 
www.barcelona.cat/biblioteques 
o descarrega’t l’app mòbil 
BibliosBCN.

http://www.mesbiblioteques.cat/
http://www.barcelona.cat/biblioteques%20
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/serveis-al-mobil
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/serveis-al-mobil

