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S’imaginen una història en què el
protagonista és un músic de jazz
que a més és expert en arts mar-
cials? S’imaginen que el trompe-
tista sigui un lladre de guant
blanc? S’imaginen un guió trepi-
dant farcit de mafiosos de dife-
rents nacionalitats, violents as-
sassins i polítics corruptes?
S’imaginen un ritme vertiginós
que inclou flashbacks per presen-
tar els personatges i diverses tra-
mes paral·leles, amb prostitució,
robatori de diamants, crim orga-
nitzat o fins i tot la gravació d’una
snuff movie? 

Doncs no, no és una pel·lícula
americana. De fet és un còmic, i
per a més inri la trama esdevé al
barri del Raval de Barcelona. Es-
tem parlant de la trilogia de Jazz
Maynard, de la qual fins al mo-
ment s’han publicat els dos pri-
mers volums. Els seus autors són
dos barcelonins, en Raule i en
Roger Ibáñez, que amb aquest
personatge s’han convertit en la
revelació del mercat francès en
els darrers mesos i en un dels
triomfadors del passat Saló del
Còmic de Barcelona.

Tots dos autors formen un tàn-
dem creatiu molt fructífer de més
de deu anys de treball amb obres
com Hole’n Virgin, Amores muer-

tos i Cabos sueltos, publicades
originalment per l’editor Jordi
Coll, gran promotor de joves ta-
lents des de la plataforma d’Ama-
niaco Editorial; aquestes dues úl-
times obres s’han recopilat
recentment en una edició espe-
cial per Diábolo Ediciones amb el
títol Vidas a contraluz. 

El 2006 suposa
un canvi de re-
gistre important
per l’aposta que
fa l’editorial Dar-
gaud pels dos jo-
ves autors desco-
neguts al mercat
francòfon. El
repte es confir-
ma en la defini-
ció d’una histò-
ria clàssica de
gènere negre
amb una violèn-
cia i ritme trepi-
dant, situada en
una ciutat prope-
ra i cosmopolita
com Barcelona, i
amb la definició d’un protagonis-
ta que en només dues entregues
dóna símptomes de convertir-se
en un nou heroi del còmic. 

Els 12.000 exemplars de la pri-
mera edició francesa es van ex-
haurir ràpidament i es manté un
ritme similar amb els 5.000 de la
segona, i l’èxit s’està repetint tant

en el segon volum aparegut a l’a-
bril passat amb una tirada de
15.000 àlbums, com a les versions
espanyoles, aparegudes a remolc
de la rebuda a França, concreta-
da en premis i bones crítiques. 

Dues són les claus de l’èxit, un
bon guió i un excel·lent dibuix.
En Raule fa una correcta planifi-

cació de la trilo-
gia, posant les
peces del trenca-
closques d’una
forma adient per
crear tensió i in-
triga i mantenir
l’interès del lec-
tor. La definició
progressiva dels
personatges, les
emocions asso-
ciades a la famí-
lia, a l’amistat i
als antics amors
s ’e n t r e l l a c e n
amb moments
impactants d’ex-
trema violència
(no és una histò-

ria per a tots els públics). El guio-
nista ja està treballant en l’argu-
ment d’un únic volum i en una
nova trilogia que ens permetrà
gaudir de Jazz Maynard durant
temps. 

En Roger acaba de guanyar el
Premi al Millor Dibuix del 2007 al
Saló del Còmic de Barcelona pel

primer volum de la trilogia, que
porta per títol Home, Sweet
Home, que també estava nomi-
nada a la millor obra. Roger és un
dibuixant d’ofici, guanyador pre-
coç del primer concurs manga de
l’editorial Norma amb només
disset anys el 1994, des de sem-
pre ha estat un autor inquiet i cre-
atiu, cercador d’un estil propi que
ha arribat a la maduresa amb
Jazz Maynard. 

En aquesta obra ha aplicat fins
a l’extrem l’ús d’un llenguatge ci-
nematogràfic: enquadraments de
càmera, il·luminació cuidada, ga-
mes de colors per ambientar si-
tuacions i una correcta composi-
ció de la pàgina, que de ben segur
contribueixen a potenciar el rit-
me endiablat de la història i a la
comprensió de la trama i la carac-
terització dels personatges i dels
llocs. Cal dir que probablement
és dels millors dibuixants actuals
preparats per a fotografiar una
escena d’acció amb un resultat
més que correcte. 

Tots dos autors estan convidats
el proper any 2009 a la Massana
Còmic, coincidint amb l’edició
del tercer volum que tanca la tri-
logia. En definitiva, l’obra Jazz
Maynard ha irromput amb força
considerable al mercat francòfon
i espanyol i té potencial per con-
vertir-se en tot un clàssic del se-
gle XXI.

El personatge s’ha
convertit en la
revelació del mercat
francès del còmic

TROMPETISTA I LLADRE

Els autors estan
convidats a la
propera edició del
saló massanenc
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Diábolo edita els dos primers volums de la trilogia ‘Jazz Maynard’, dels barcelonins Raule i Ibáñez

El naixement d’un heroi
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En el primer volum de Jazz May-
nard, l’alcalde de la ciutat de
Barcelona acaba la seva conver-
sa amb una periodista del diari
El faro recordant-li que a l’ende-
mà s’inaugura el Museu Munici-
pal de la Historieta. Ficció o rea-
litat? Sembla que els autors
s’han avançat al seu temps, pe-
rò no anaven del tot desencami-
nats, almenys així es va anun-
ciar al Saló del Còmic, que
evoluciona en positiu cap a una
oferta més àmplia i atractiva,
tant per a aficionats com curio-
sos, que van poder gaudir d’una
visita entretinguda des d’un
punt de vista cultural, lúdic i co-
mercial. Destacar que el gran
Premi del Saló ha estat per a
Pasqual Ferry, convidat a la Mas-
sana el 2007 i a la propera del
2009. En Ferry és el paradigma
del dibuixant espanyol que es
guanya el reconeixement inter-
nacional treballant i dibuixant
amb una qualitat excepcional en
una especialitat peculiar com és
la dels superherois.

Un saló que
segueix una
evolució positiva


