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El setmanari El Caso va
ser una de les publicacions
més singulars del franquis-
me (va perviure fins ben
entrada la democràcia).
Premsa popular de succes-
sos, a voltes sensacionalis-
ta i que sovint havia d’es-
quivar la censura. Teresa
Valero (Madrid, 1969), au-
tora de la novel·la gràfica
Contrapaso (Norma Edi-
torial), va prendre com a
punt de partida aquest pe-
riòdic per a la seva darrera
obra. “Va ser una entrevis-
ta amb Juan Rada, que
n’havia estat director, en
què parlava dels proble-
mes que havien tingut amb
la censura, el que em va
motivar a realitzar aquest
còmic”, explica.

“Hi havia uns fets que
sempre es volien amagar
perquè el règim no podia
admetre que això passés
en el seu sistema.” Un
d’aquests fets, que es re-
cull a Contrapaso, va ser
la venda de nadons pro-
moguda amb la complici-
tat de religioses i metges
que feien creure a les ma-
res naturals que el fill ha-
via mort en el part. “D’en-
trada, el còmic volia ser
una història d’El Caso que
em permetia explicar la
història d’Espanya
d’aquell temps, però van
fer una sèrie de televisió, i
vaig donar-li un altre enfoc
més social i polític.”

Contrapaso, que porta
com a subtítol Los hijos de
los otros, se situa en el pe-
ríode històric en què se
surt de la postguerra i s’en-
fila cap al Desarrollismo
dels anys seixanta. A més
del comerç dels nadons,
també planen per la histò-
ria els experiments que
metges tutelats pel règim
van fer per modificar con-
ductes de persones amb
intervencions quirúrgi-
ques. La trama està cons-
truïda en clau de thriller.
Els protagonistes són dos

periodistes. Un és veterà,
Emilio Sanz, falangista
desencisat amb el règim i
que cita Camus quan pa-
teix les traves per no po-
der exercir el seu ofici:
“Sense llibertat de prem-
sa, pot mantenir-se un pe-
riodista lliure?”, s’interro-
ga. El seu company és
León Lenoir, un jove fill
d’un comunista que va
morir en la Guerra Civil i
que ha passat bona part de
la seva vida a França i tor-
na a Madrid a casa d’un on-
cle, ranci militar.

“M’han dit que amb el
personatge de Sanz blan-
quejava la Falange, però
les coses no són ni blan-
ques ni negres. Al final
dels cinquanta hi va haver
accions contra el règim en
què participava gent de
moltes tendències.” Al lli-
bre es pot veure una petita
escena dels inicis de les re-
voltes estudiantils.

A Valero l’atrau treba-
llar l’època del final dels
cinquanta: “Hi ha pocs lli-
bres i pel·lícules actuals
que tractin d’aquests

anys. Normalment es par-
la de la guerra i de la post-
guerra, els anys de la fam i
les restriccions. A finals
dels cinquanta canvien les
coses perquè els que s’opo-
saven al règim i pensaven
que cauria tard o d’hora
s’adonen que han de llui-
tar des de dins, i que l’aju-
da que esperaven de fora
no arribarà perquè demo-
cràcies com els Estats
Units reconeixen l’Estat
espanyol com un aliat con-
tra el comunisme. Això fa
canviar moltes coses”, ex-
plica l’autora.

El tercer personatge
protagonista de la histò-
ria, tot i que és el que
menys es veu, és la cosina
del jove periodista, que
sent un gran afecte per
ella. Paloma, filla de l’oncle
militar, és una dona molt
independent per l’època:
treballa com a il·lustrado-
ra en una revista i viu allu-
nyada del domicili fami-
liar.

Valero considera que en
el moment actual hi ha
molta novel·la gràfica que
ajuda a situar molts fets
històrics: “Crec que seria
interessant utilitzar-la per
descobrir moments i fets
històrics als estudiants de
secundària.”

Ha tardat quatre anys a
fer una obra de gran densi-
tat gràfica. “M’ha ajudat
molt el fet de venir del di-
buix animat, un àmbit en
què et passes moltes hores
dibuixant.” ■

Els casos d’‘El Caso’
Teresa Valero planteja al còmic ‘Contrapaso’ el silenci mediàtic sobre assumptes
com el robatori i la venda de nadons als anys cinquanta, durant el franquisme
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La novel·la
gràfica actual
pot ajudar els
joves a entendre
molts fets
històrics

La catedràtica de llatí Ma-
riàngela Vilallonga, vice-
presidenta de l’Institut
d’Estudis Catalans i ex-
consellera de Cultura de la
Generalitat durant el
mandat de Quim Torra,
serà la primera dona presi-

denta de la Fundació Pru-
denci Bertrana de Girona
en més de cinquanta anys.
La seva elecció va ser acor-
dada ahir per unanimitat,
en el decurs d’una reunió
telemàtica del Patronat de
la institució, que organit-
za des del 1967 els Premis
Literaris Ciutat de Girona.
Vilallonga, que va ingres-

sar a l’entitat com a patro-
na el març d’aquest any,
substituirà en el càrrec
l’historiador i exdelegat de
Cultura a Girona Joan Do-
mènech i Moner, de 77
anys, que va assumir la
presidència el 5 de novem-
bre del 2014 i que en el
darrer lliurament dels pre-
mis Bertrana ja va fer pú-

blica la seva intenció de re-
tirar-se per deixar pas a
“gent més jove”.

Vilallonga, que acaba de
fer els 69 anys, és profes-
sora de filologia clàssica a
la Universitat de Girona i
directora de la Càtedra de
Patrimoni Literari Angla-
da - Fages de Climent, fun-
cions a les quals ha retor-
nat després de ser cessada
com a consellera de Cultu-
ra en l’última remodelació
del govern de Quim Torra,
el setembre del 2020. Els
últims presidents de la
fundació han estat Ricard
Masó, Esteve Vilanova i
Joan Domènech. ■
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Mariàngela Vilallonga, quan era consellera, en un ple del
Parlament, l’abril del 2019 ■ ACN


