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Historia del comic valencià.
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Hui en dia ningu dubta que el comic, l’historieta, ha segut una cultura de masses. Un
mig difusor de cultura entre el poble pla. Naixcut d’ell i qui ha segut el major
consumidor d’esta cultura, principalment els jovens. I que, sense dubte, ha fruit d’una
mes que ampla acceptacio entre la societat valenciana a lo llarc del segle passat. El
segle XX. Segle que ha vist la millor epoca del nostre comic, a on, com sempre, els
valencians hem marcat un abans i un despres en l’historia d’este mig de comunicacio i
entreteniment, alcançant una gloria passada que encara alça envejes entre els pobles
veïns al nostre.
No en va, Valencia ha segut una de les capitals del comic en Espanya, tant per la
cantitat en la produccio de series com l’abast i l’exit que estes han tingut dins del
mercat espanyol. El comic en general, ya catalogat com el nové art, encara que
provinent de lo que diuen cultura suburbana, i tenint en conte els temps en els que
triumfà tant en Valencia com en Espanya: els de posguerra, ha segut de molta
importancia en el desenroll i creiximent de la societat, puix donat l’alt grau
d’analfabetisacio que hi havia, podem dir que molta gent del poble escomençà i
deprengue a llegir a traves dels comics. Son puix, moltes les generacions de chiquets
valencians que han depres o millorat i creixcut fruit de les trepidants aventures dels
comics.
L’intencio del present articul no es fer un treball exhaustiu sobre l’historia del comic
valencià, sino fer una ullada general d’ella i centrar-se mes, a modo de reivindicacio,
en la nostra gloria passada, de l’influencia que eixercirem en l’industria i en artistes
posteriors. Glories passades de les que com casi sempre, els valencians soms
desconeixedors.
Els antecedents
Si haguerem de buscar els antecedents a l’historieta, hauriem de remontar-nos a finals
del S.XVIII i al S.XIX. Als contes, a les histories que anaven contant de poble en poble
els recitadors de carrer i que congregava als chiquets i la gent del poble en la plaça
major.
Estos recitadors de carrer, normalment cegos,
d’ahí que es conegueren estes histories com a
Romanços de Cego, eren els hereus dels
joglars, que coneixedors de les aficions del
public, narraven unes voltes histories o cançons
noves, i atres voltes, recitaven histories
tradicionals i classiques. Solien acompanyar-se
de cartells en dibuixos explicatius de l’historia
narrada i que ajudava al public a entendre-la
millor. Cartells que, al finalisar el cego
l’historieta, venía en quadernets el texts i els
dibuixos per a major goig dels chiquets, que
recreaven aixina l’historia de forma perpetua.
Adquiri tanta importancia i fon tal l’exit d’este
mig de difusio cultural entre les classes populars
que les imprentes pronte començaren a fer-se
eco i començaren a imprimir-ne els quaderns
dels romanços de cego. Especialment Valencia
fon una de les ciutats a on este genero triumfà
de tal forma, que surgi un subgenero propi: el
Coloqui.
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Este subgenero tenia com a caracteristiques propies i mes marcades, el fet que foren
monolecs o dialecs satirics, d’aspecte costumbriste i inspirats en la vida quotidiana. El
Coloqui, hereu del teatre popular i escrit en llengua valenciana, acabà acunyant a
qualsevol tipo de composicio escrita en llengua valenciana o que formara part d’un
coloquier.
Fets palpables que tant els romanços de cego i els coloquis donen pas, mes avant, als
comics, son que els comics belics d’ara tenen sos antecessors en els romanços de
cego que narraven les batalles navals i els ardits pirates. I les anecdotes quotidianes
dels pesonages dels tebeos, no deixen de ser els fets que els passaven als
personages dels coloquis en son quefer diari.

Atre antecessor del comic emparentat
en els cartells dels romanços de cego
son les auques de redolins. Dites
auques eren dibuixos ficats dins d’un
cartell jagant en quadricula, a modo de
vinyetes acompanyades de texts breus
en vers, als peus de les imagens. La
presencia de les imagens i la senzillea
dels texts, facilitava la comprensio per
part del public que solia ser d’escas
nivell cultural. Digne de mencio son les
auques del Gremi de Forners én motiu
de la mocadorà.

Els escomençaments
No es hasda principis de segle XX, concretament en les dos primeres decades, que
comencem a vore les historietes en el format que hui conegam com a comic. I ho fem
en els diaris. L’historieta es presentava en forma de tires, a on l’argument no concloïa
al finalisar la tira, si no que continuava en diaris posteriors, enllaçant én les parules
continuará.
Tambe algunes revistes satiriques juguen un paper important en l’introduccio de
l’historieta valenciana. Publicacions com La traca, La Moma o La Degollá son vitals ya
que incloïen breus episodis en vinyetes seqüenciades de succeïts.
Pero es én l’aparicio dels folletins quan es fa mes palpable esta evolucio cap al format
del comic. Els folletins se caracterisen per tindre una estructura seqüenciada de
dibuixos i de llarcs texts explicatius als peus de les vinyetes mudes. S’escomença a
vore els escenaris, els personages, les convencions i llocs de la novela aventuresca
del segle XIX pero en caracter mes vulgarisat i a merce de la fantasia, encara que
sempre son de to pedagogic i didactic.
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A finals de la decada dels vint, els diaris comencen a
insertar els folletins per entregues, composts per
quatre fulles de tamany de diari i fet a dos tintes, com
a semanaris intantils. Destacant d’entre tots ells
Gente Menuda, editat en “Las Provincias” i Los
Chicos, editat per “Levante-emv”.
L’exit d’estos semanaris fa que pronte l’industria
editorial valenciana comence a fixar-se i aposte pels
folletins a modo de revista. A l’any 1926, per
eixemple, l’editorial Guerri llança la revista infantil El
mundo de las aventuras én relats, anecdotes i
seccions instructives, totes elles en l’estructura del
folleti.
Estos escomençaments del comic valencià i de l’industria editorial valenciana,
llamentablement, varen vore truncats sa eclosio per la Guerra Civil Espanyola.
La Decada d’Or. Els dos jagants: Roberto Alcázar y Pedrín i El Guerrero del Antifaz
Els anys posteriors a la Guerra Civil, én una Valencia i Espanya en reconstruccio, no
son gens favorables per al resorgiment de l’historieta valenciana. L’escasea de paper i
d’infraestructura poden fer pensar en un clima poc propici per a reprendre l’empresa
editorial. Encara aixina, trobem que en el primer lustre dels quaranta comencen a
apareixer un grapat de quaderns de comics d’aventures sense peridiocitat. Lo que
ningu podia imaginar-se es que este timit intent era l’inici de la Decada d’Or del comic
valencià. Decada que abarcà des de l’any 45 al 55 principalment, i que despres
s’allargaria hasda el 65, punt d’inflexio que marcaria l’inici de l’ocas de l’industria
valenciana.
D’entre els quaderns d’aventures del timit intent de resorgiment, hi ha un que arribarà
a ser un simbol, no nomes en Valencia, sino en tota Espanya. El primer jagant del
comic valencià. Parlem, com no, de Roberto Alcázar y Pedrín.
Roberto Alcázar y Pedrín
Naix en 1941 de les mans d’Eduardo Vañó Pastor, i de l’Editorial Valenciana,
desapareguent en el mes de Giner de 1976. A principis dels anys 80 se fan reedicions
a color, fent que, practicament, s’allarguen les aventures de Roberto Alcázar y Pedrín
a lo llarc de quaranta anys de vida i tenint-ne mes de mil numeros editats (¡¡1219
eixemplars!!).
Les aventures de Roberto Alcázar i son
acompanyant, Pedrín Fernández, es convertiren
rapidament en un exit de public, de gran consum
en els quioscs i en un classic del nostre comic,
sent-ne Roberto Alcázar un heroe de masses.
Basa son exit, precisament, per ser la perfecta
fusio
de
dos
generos
cinematografics
hollywoodienses que triumfaven en l’epoca:
L’aventura i el cine negre-policiac. Se’ls ha arribat
inclus a comparar én la parella d’heroes
americans Batman i Robin, un Batman-Roberto serio, impassible i alie a les emocions,
i un Robin-Pedrin “adoptat” per l’heroe, de fosc passat i de to burlesc i sarcastic.
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Este contrapunt de personalitats entre Roberto i Pedrin fon atre dels aspectes exitosos
de la serie, per una banda, i com hem dit, Roberto, detectiu privat, d’aspecte formal,
serio, cult, arcort als galans de l’epoca, ben plantat, i en el monyo pentinat cap arrere i
engominat, fornit i sempre vestit én trage i corbata, sense despentinar-se mentres
repartix mamporros i punyades entre els roïns de torn. Es l’heroe, l’ideal d’home a qui
tots els jovens, eixits ya de l’adolescencia, volen pareixer-se. I a l’atre costat, Pedrin,
son companyo d’aventures i deprenent de l’ofici, un adolescent orfe de catorze anys,
d’aspecte infantil, vestit en pantalons curts i jerseis de coll en punta, bufo, festiu i jocos,
sempre en la frase satirica que dir al roïns i a les chicones, i acompanyat de sa porra
per al moment de repartir mamporros. Pedrin es el personage en el que el public
infantil s’identificava mes, clau important de l’exit de la serie. En fi, dos personages en
els quals es volia reflexar tota la jovenalla des dels 8 fins als 15 i 16 anys.
A lo llarc de les aventures d’esta trepidant parella
detectivesca, s’observen tres fases diferenciades, fruit de
l’elenc de guionistes que participaren i colaboraren en la
creacio d’este classic. Aixina puix, trobem una primera etapa
que abarca els 94 primers quaderns, i com hem dit, én gran
influencia de les pelicules americanes de l’epoca; hi han
bandes d’enmascarats, cientifics folls, pirates chinos i cert
exotisme per lo africà i lo oriental. L’estructura de les
histories es repetix a lo llarc del quaderns. Una aventura
autoconclusiva per quadern, a on algu acodix ad ells en
demanda d’ajuda, acte seguit comencen les investigacions,
la busqueda de les perquisicions, les persecucions i els
mamporros als roïns que acaben morts o en la preso.
Sempre hi ha un Happy end on triumfa el be per damunt del
mal. Una segona fase, dita La saga diabólica, que compren
des del numero 95 hasda el 124 i on la gran diferencia respecte a la primera fase es
que l’aventura deixa de ser autoconclusiva per a ser una aventura llarga, passant a
tindre una continuacio estructurada a lo llarc de molts d’ells, on es veu una major
calitat en el guio i donant major presencia als personages secundaris. L’historia es
centra la persecucio del Trio maldito, conformat per tres malvats, Svintus l’Home
Diabolic, primer enemic de la talla de Roberto i que el mante en “jaque” durant 27
quaderns, donant aixina el nom ad esta fase. Completen dit trio: Graham, un cientific
malevol que inventa artefactes i aparells com el raig de la mort per a acabar en els
eixercits i controlar el mon; i el Princip Sher-sing, personage oriental vestit en smoking
i turbant, i que es el mecenes dels atres dos. En esta fase s’observa un aument de la
violencia, de tirs, assessinats i morts, i d’un lexic mes provocatiu. Curioses son, puix,
les frases com: aborto de satanás; muere, hijo de un perro o por los clavos de Cristo.
Esta segona fase està considerada com a la millor part de l’obra. La tercera fase i que
conclou la resta de quaderns, tornant a les aventures autoconclusives per quadern, te
com a historia central el nomenament de Roberto Alcazar com a agent de l’Interpol, fet
que el permet viajar constantment pel mon en busca i captura de malvats
internacionals. En esta fase veem com se dona mes llibertat a l’imaginacio fantasiosa
dels guionistes, én l’aparicio de robots, marcians i dracs, entre atres, consequencia,
tambe, del genero cinematografic que mes triumfa en eixe moment, com es la cienciaficcio.
Pero com en tot lo que es cultura valenciana, Roberto Alcázar y Pedrín, tambe ha
tingut sos detractors que injustament i interessadament han volgut tachar-lo d’icon del
regim franquiste. Per l’estetica, la mateixa a lo llarc de tota la serie, del triumf del be
sobre el mal, de poc intelectual i de boberies per l’estil. Lo que estos detractors obvien,
amaguen o desconeixen es que ha segut un producte que ha segut reflex de l’epoca
de posguerra, i que nomes a pretes distraure, entretindre i donar a lo llarc de ses
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pagines un moment per a que el llector puga evadir-se dels problemes que viu la
societat, com tambe fan, en general, el cine i els llibres.
Entre els guionistes de tota la serie i que han
donat vida ad este jagant, otorgant-li l’estatus de
classic, trobem a Juan Puerto, qui ho fon dels
primers numeros; Jose Jordan i Jover, a lo llarc
de la primera fase i qui curiosament enviava sos
guions des de la preso al ser un represaliat politic
(detractors, prengau nota d’aço); Pedro Quesada
principal responsable de la Saga Diabólica;
Federico Amoros i Vicente Tortajada que
colaboren sobre tot en la tercera fase.
No vullc tancar el capitul de Roberto Alcázar y
Pedrín sense recordar a Vicente Vañó, fill del
creador de la saga, Eduardo Vañó Pastor, i que
s’incorparà com a dibuixant i continuador de la
serie en la decada dels 60. I que a l’edat de 59
anys, faltà el passat mes de març. Gracies des
d’estes llinies per agarrar el testic, per donar mes
vida ad estos importants personages i per fer mes
gran el mit.
El Guerrero del Antifaz
L’atre gran jagant i peça clau en l’historia del comic valencià. Es el mit d’entre els mits.
Des de son naiximent en octubre de 1944 de les mans del mestre Manuel Gago i de
l’Editorial Valenciana, inicià un vertiginos cami a l’exit, portant a son autor a l’estrelat i
a l’Editorial Valenciana al cim de les editorials d’ambit estatal. Arribà a tindre tirades de
mes de 200.000 eixemplars d’un mateix numero, ¡tot un recort per a l’epoca! Fet que
no impedi que deixara de publicar-se en l’any 1966, quan la crisis del sector, en un
total de 668 numeros editats.
Pero com no, El Guerrero del Antifaz, i com la majoria de series que tingueren exit en
temps de posguerra i en la decada d’or, veu fetes reedicions de ses aventures a color
a principis dels anys 70, concretament en 1973.
La base de l’exit i que el converti rapidament
en l’heroe de moda, en un mit i a la llarga en
un classic es, principalment i a diferencia en
Roberto Alcázar y Pedrín, en tindre des de
l’inici una historia central continua a lo llarc de
tota l’obra i en la que s’entremesclen
aventures paraleles, trames secundaries que
enriquixen l’historia i que acaben entrelligantse en l’historia central, totes elles carregades
en grans dosis d’epica, dramatisme i, per
supost, romanticisme. I per descontat està,
l’estil, el ritme de narracio i el dibuix que l’impregnà Manuel Gago a l’obra. Encara que
Manuel Gago s’encarregava del dibuix, ho feu dels guions tambe, contant en les
colaboracions de son germa Pablo Gago i de Pedro Quesada.
Fet prou comu als comics de l’epoca i com tambe hem vist en Roberto Alcázar y
Pedrín, es que l’heroe no camine a soles en ses aventures, en este cas, el guerrer
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tenia un companyo, Fernando, que a modo d’escuder l’ajudava en ses peripecies,
encara que en moltes voltes havia d’acodir a son rescat, si es que no el ficava en mes
envolics. Interessant es el paregut fisic, el cliche que dirien alguns, que hi ha en les
parelles d’heroes dels dos jagants del comic valencià. Per una banda, trobem a
l’heroe, ben plantat, de cabells morens, recte i serio, l’ideal a seguir i per l’atre tenim al
companyo d’aventures, un jove, l’aprenet, de cabells rossos i contrapunt jocos a
l’heroe, fent que es complementen com a acompanyants d’aventures.
L’obra sancera de El Guerrero del Antifaz es pot
estructurar en tres parts, una primera part que
abarca des de 1944 hasda 1958, la mes
afortunada i a la que deu sa immensa popularitat.
Es tracta de la que marca el solc que guia tota
l’historia: El guerrer, fill del Comte de la Roca, naix
creguent-se fill d’Ali-Kan, puix este cap menor dels
moros, raptà a sa mare, i dona de dit comte, huit
mesos abans de son naiximent. Ell creix tenint com
a model a seguir a qui creu son pare, batallant
contra els cristians i convertint-se en el temor
d’ells. Pero moments abans de fallir sa mare, esta
li conta tota la veritat, i el guerrer, arrepenedit,
decidix refer tot el mal que ha fet bregant contra els
que ans crea germans. Els cristians recelen i no
l’accepten, per lo que per a no ser reconegut,
poder porgar ses culpes i donar caça i mort a AliKan, per a venjar a sa mare i netejar son llinage, es
fica l’antifaç. Com a trama secundaria, pero no
manco important, estan els conflictes amorosos. El
guerrer s’enamora de la donzella Ana Maria, pero creu que esta ho està del Comte de
los Picos, qui tambe està enamorat d’ella. Ana Maria ama en silenci al guerrer, pero
creu que ell no està interessat en ella. La bella Zoraida s’enamora del guerrer i te com
a pretenent a Mohozati. Tots estos sentiments, trianguls i amors impossibles fa que
brolle un clima d’odi que recorrix tota l’obra. L’enveja i l’odi que senten tots pel guerrer,
ya siga per son passat, per sos qualitats com a guerrer o els sentiments que desperta
entre les dones, li fa guanyar-se un bon grapat d’enemics que nomes volen acabar én
ell. Aço i l’ansia de venjança del guerrer, que el fa viajar arreu del mon a la caça d’AliKan i que veu com sempre se li escapa, se li nega dit dessig, li ompli de frustracio
envoltant l’obra de dramatisme. Esta persecucio es veu truncada quan Ali-Kan se
convertix al cristianisme i reconeguent publicament el llinage del guerrer, quedant, aixi,
este net i casant-se finalment én Ana Maria. Punt final a la primera part que
perfectament concloïa l’historia. Tenim de nou un Happy end, el triumf de l’amor i én el
malvat, que una volta vista la llum, passa al cami recte i bo.
La segona part comença en el rapte d’Ana Maria per
part de Zoraida, perguent-ne Ana Maria la memoria, i en
la crema del castell i totes ses pertinences, lo que fa
que el guerrer torne a embarcar-se en aventures,
buscant a sa amada i en persecucio dels captors.
Certament, l’inici d’esta part no es mes que un calc de
la primera que tant d’exit li donà. A partir del numero
421 de la saga, Manuel Gago, cansat i en problemes
pels drets d’autor de sa obra én l’editorial, deixa de
dibuixar El Guerrero del Antifaz, encarregant-se de
l’obra Matias Alonso a lo llarc de casi dos anys, i que la
dota de prou mes exotisme (Vikings, Pirates Malayos,
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etz). Pero a on comença a vore’s un decliu en la calitat, fet que fa que torne Manuel
Gago a reprendre l’obra a partir del numero 501. Encara aixina, l’obra pert força pel
cansament i perdua d’ilusio i motivacio de l’autor a causa de la forta censura de
l’epoca. En 1978 apareix en els quioscs Las nuevas aventuras de El Guerrero del
Antifaz, la tercera part de la saga, en 110 numero d’extensio i que al faltar Manuel
Gago en 1980 deixa inacabada la serie.
L’exit del guerrer feu que rapidament aparegueren en el mercat gran cantitat de series
i comics que li son un calc, moltes d’elles produïdes pel mateix Gago i/o per l’Editorial
Valenciana. El Guerrero del Antifaz era el comic de moda i es normal que aparegueren
clons i copies d’ell.

L’Industria Valenciana (Els quaderns d’Editorial Valenciana)
El paissage desesperançador del temps de posguerra no fea augurar un reviscolament
de l’industria editorial com el que hi hague. Factors com la falta d’infrastructura,
l’escasea de paper, la forta censura a la que es veen somesos tots els productes
destinats a l’entreteniment i, en especial, les historietes, que anaven destinades al
public mes jovenil feu que foren timits els intents de recuperacio. Pero l’alta demanda
per part de la societat, ansiosa d’evadir-se dels problemes de l’epoca i que én avidea
consumia els pocs quarderns que ixiren a principis dels 40, feu que els empresaris
apostaren de veres per este mig de cultura i enteteniment.
Pronte sorgiren chicotetes empreses editorials que començaren a plenar els quioscs
d’historietes i quaderns d’aventures, i que feren de Valencia capital del comic estatal
durant la Decada d’Or. Algunes d’elles son Guerri, Valenciana, Maga i Creo. Sobre tot
despunten Valenciana i Maga, les dos grans que entre elles mouran vora el 50% del
mercat espanyol.
Editorial Valenciana
Propietat de Juan Puerto Vañó, i tenint sa seu en el carrer Calixt III, comença son cami
en l’any 1932 editant folletins i noveles populars. Despres de la Guerra Civil
Espanyola, les primeres edicions se reduïxen a un grapat de quaderns comics sense
peridiocitat, degut a les traves administratives a les
que havien de fer front: l’adquisicio de paper, la
censura i les llicencies. Estos primers quaderns son
adaptacions de les pelicules d’accio mes exitoses del
moment. Entre ells estan: Historietas amenas, Álbum
cómico, Páginas humorísticas, Tarzán de los micos...
Els guions son simples i el ritme de narracio es tosc i
d’historia autoconclusiva. No es hasda l’aparicio de la
Seleccio d’Aventures, a on prima l’accio, que
mampren son cami al cim de les editorials. Dins
d’esta seleccio figuren Silac, el hombre león; Mackay,
policía montada; El vengador del mundo i Capitán
Maravillas. L’exit de public comença, tal i com hem
dit, en l’aparicio dels quaderns Roberto Alcázar y
Pedrín, El Guerrero del Antifaz; Purk, el hombre de
Piedra; El Espadachín Enmascarado, Comandos,
Los exploradores del universo, Hazañas de la juventud audaz i les revistes Jaimito i
Marilo entre atres.
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El format d’estos quaderns es de tamany 17x24 cm, d’una trentena de pagines, de 10
a 11 vinyetes per pagina a una tinta i de peridiocitat semanal. Pronte este format es fa
extensible ad atres editorials sent conegut com a quadern de l’Editorial Valenciana.
Els autors d’estos primers quaderns
son gent jove, on inicien ses brillants
carreres i que acabaran conformant
l’escola valencia, entre ells ne tenim a
Juan Bta. Soriano, J. Muro, Marculeta,
Eduardo Vañó, Federico Amoros,
Manuel i Luis Gago.
Per a fugir de la censura que fea dificil
editar una coleccio al no concedir-se
llicencies a obres periodiques, els
quaderns s’havien de titular de la
següent
forma:
el
nom
de
l’aventura+con+el nom de la saga, per eixemple, La montaña sagrada con Roberto
Alcázar y Pedrín. Per a cada quadern s’havia de demanar llicencia, ademes de ser
aprovat per la censura per a ser editat.
L’ultim quadern que edita es El justiciero negro (1965) de A. Guerrero, passant a un
nou format en vertical, de A4 i en dotze vinyetes per pagina. Format, est ultim, en el
que es fan les reedicions de les obres mes exitoses a lo llarc dels 70 i 80. La vida de
l’Editorial Valenciana s’estengue hasda 1985, moment en el que tanca ses portes.
Editorial Maga
Naix en 1951 com a negoci familiar impulsat pel pare de Manuel Gago. En un
pressupost inicial llimitat, ocupà en poc de temps un lloc important en el mercat dels
quaderns d’aventures. L’editorial gira entorn a Manuel Gago, qui es son principal
colaborador i anima mater, multiplicant-ne sa produccio de forma increible, arribant a
simultanejar cinc obres semanals (tenint en conte que tambe treballa per a Editorial
Valenciana) ¡¡Tot un monstre del treball!! S’incorporen a l’editorial Pedro i Miguel
Quesada, que junt a M. Gago conformen l’equip principal de l’Editorial Maga.
En son octau any d’existencia, Maga
ya ha impost son estil en l’oferta
editorial dels quaderns, havent-ne
omplit el mercat de coleccions
propies. Totes elles seguint el patro
que portà a Mago a l’estrelat én El
Guerrero del Antifaz. Algunes d’estes
obres son: El duque negro, Leproso,
El defensor de la cruz, Pequeño
pantera negra, El corsario sin rostro,
Don Z, El pequeño heroe, Pantera
Negra, El coloso, El Cruzado negro,
Hombres
heroicos,
El
alegre
corsario, Apache i Piel de Lobo. Est ultim aportà frescura, imaginacio i fantasia a
l’estancat mercat de les aventures i que al ser un dels pocs ambientats en la
prehistoria (recordem Purk, el hombre de piedra) feu que rapidament es fera un lloc
entre els classics de l’historieta.
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Maga, al igual de li passa a Valenciana, es veu afectada per la crisis del sector de
finals dels 60, i ha de tancar ses portes del carrer Ciscar, numero 70 en 1986.
Editorial Creo
Naix en 1958, de l’associacio del dibuixant Jose Luis Macia i els impressors Laguarda i
Llorenç. Es l’unica que planta cara a les dos grans editorials que dominen el mercat
(Valenciana i Maga). Tenint sa seu en el carrer Comte d’Altea, 24.
Els comics de Creo suponen un intent de renovar el panorama de l’historieta
valenciana, pretenent primar la calitat de ses obres front a la cantitat. Edita, puix,
poques coleccions, pero totes elles de gran calitat i de peridiocitat quinzenal front a la
semanal de Valenciana o Maga, lo que els permetia un major treball del dibuix i de
documentacio. Entre elles trobem Ayax, el griego; El capitán Hispania, David Roy i
Diana, flores de azahar.
Creo tanca ses portes despres de tres anys de funcionament, sent-ne sa ultima
publicacio Hombres de Ley. Les raons foren diverses, pero principalment, perque sos
dibuixants havien començat a fer-ho per als agents anglesos que els pagaven prou
millor.
Els xixanta marquen l’inici de la decadencia de l’industria valenciana i del quadern.
Una crisis fonamentada en l’aparicio de nous mijos d’entreteniment com la televisio i la
falta d’adaptacio de l’industria a la nova societat, i la del quadern al estar estancat en
uns esquemes narratius massa gastats i ya mancos d’originalitat que saturen al public.
Els artistes. L’escola valenciana
Entorn a Valenciana i Maga es juntà un elenc de jovens artistes que a la llarga
acabaran conformant lo que s’ha conegut posteriorment com l’Escola Valenciana.
Estos artistes simultanejaven sos treballs tant per a Valenciana com per a Maga i
inclus per a unes atres editorials de Barcelona i Madrit. El fet de que tots treballaren
per a Valenciana i Maga fa que estiguen en un permanent contacte conformant un
grup, fent-se mes notori les influencies entre ells.
Al ser Valencia una de les capitals del comic estatal, motiva que jovens dibuixants de
tots els cantons estatals vinguen a buscar fortuna i treball en les grans editorials. Aixi
puix, junt als artistes valencians Eduardo i Vicente Vañó, Federico Amoros, Juan
Soriano, J. Muro, Eustaquio Segrelles i Rafael Boluda, apareixen atres d’adopcio com
Manuel i Luis Gago, Luis Bermejo, Miguel Quesada, Jose i Leopoldo Ortiz, Vicente
Ramos, Leopoldo Sanchez, Miguel Rossello, Matias Alonso, Marculeta que marcaran
un estil propi en l’historia de l’historieta.
Est estil propi, conegut com Escola Valenciana, te com a caracteristiques l’us de
planos mijos i generals, centrant-se mes en les figures i desentenent-se dels fondos,
us del contrast de llums i ombres per mig del recurs grafic de la taca, én un traç
dinamic, net i elegant, a on la composicio de vinyetes trasmitix sensacio d’accio i de
movilitat.
Els dibuixants, autodidactes i mal pagats, es veuen obligats a entregar semanalment
deu pagines mes la portada per serie. Els guionistes Federico Amoros, Pedro
Quesada, Vicente Tortajada i Pablo Gago abarquen l’autoria el 80% de les obres del
mercat. Esta condicio de treball forçat anula qualsevol interes per evolucionar que
puga sentir un artiste davant sa obra.
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D’entre estos artistes hi ha un que destaca per
damunt de tots, Manuel Gago, mestre entre
mestres, entorn a qui s’agruparan els atres i que es
convertix en el maxim exponent de l’Escola
Valenciana. Manuel Gago influï a la majoria dels
autors coetanis i de les generacions posteriors,
obtenint ses obres un rapit exit popular. Integra el
dibuix i guio perfectament, dotant-lo d’eficacia
narrativa, de bon ritme i en un dibuix sintetic,
segur, de llinia elegant i estilisant la figura humana.
Es tal l’impronta que ha deixat que, en el Cap i
Casal, l’han homenajat otorgant-li un carrer.
Llamentablement, quan arriba la crisis i decadencia del sector, la gran majoria dels
artistes migren a atres mercats, l’angles, el frances i l’americà, millor pagats, desfentse el grup i perdent-se les influencies.
Vullc resaltar la figura del dibuixant Miguel Ambrosio Zaragoza, natural d’Albuixech,
qui començà sa carrera per a Editorial Valenciana a mitant dels xixanta dibuixant
centenars de pagines, entre les que es conten les millors de sa obra. Es el dibuixant
de El Capitán Trueno. El fet de començar quan l’industria està en decliu i que emigrara
a Barcelona, fa que no se l’assimile dins d’est estil, encara que es fa notori certa
influencia, com despres es veu el El Capitán Trueno o El Jinete Fantasma l’influencia
que el Guerrero del Antifaz eixerci sobre ells. Es aço interessant, perque el comic mes
famos del poble veï del nort, es en gran part, producte d’un valencià.
Present i futur
Si be es cert que als 80 hi ha una tentativa de resorgiment del sector en nous i novells
artistes (Sento, Micharmut, El Gat pelat...) influenciats pel comic underground, esta no
arriba a quallar, ni a vore naixer obres tan exitoses i ni molt manco a crear un teixit
editorial com el que es creà als 40. Des de la caiguda del sector a finals dels 60 i én la
“fugida de cerbells” a mercats millor pagats i adaptats a les noves necessitats del
mercat, esta ha segut la constant que ha marcat el passat mes recent i el present
actual de l’historieta valenciana.
Parlar de futur es casi parlar per parlar, perque s’hem convertit en consumidors de
productes importats del comic americà én sos heroes, on tambe trobem autors
valencians com Salvador Larroca, o be dels productes japonesos, del Manga. Per lo
manco, est aporta nous estils narratius i grafics que doten de frescura i novetat el
mercat enquilosat pels repetits esquemes del comic d’heroes americà.
No es nostra intencio tancar el present articul sense mentar a Pumby, personage
important en l’historia de comic valencià, pero que a l’igual que ad atres hem
considerat a be el no incloure’ls per a centrar-se nomes en els verdaders colossos del
comic valencià.
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