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Sobre Superlópez 

 

Les primeres 48 pàgines de Superlópez

XX» de l’editorial Euredit, i 

Vivo, Mortadelo Gigante i Zipi Zape

 

Si alguna cosa caracteritza el personatge 

crític de les seves històries. Des del toc d’atenció a 

el rey, 1988) o altres dependències (“La aventura está en la esquina”, a Súper Mortadelo 126

132, 1993), s’ha vist immers en 

gritad, malditos..., 2005), la venda d’armes (

(Hipotecarión, 2007), una dimensió que juga un paper 

Viento en los dedos (2020, protagonistes de 

 

A la vegada, cal no oblidar la influència

Tenim com a bon exemple l’homenatge a Verne a 

d’ullet a Asimov i la ciència ficció a 

(1996), a partir de La divida comèdia

(2009), derivat de La biblioteca de Babel 

Pandora (1984) o en el vincle entre 

 

La figura, ja ho veiem, és molt més ric

el díptic exposat a L’Andorra de Superlópez

tinta. A banda dels indrets reconeixedors de

s’embarca en una odissea que el duu a lluitar amb un dels seus antics enemics, i algun de nou, 

però sobretot contra els poders fàctics
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Superlópez van veure la llum el 1973 a la col·lecció 

de l’editorial Euredit, i passat aquest estadi inicial va continuar apareixent a les revistes 

Zipi Zape entre 1974 i 1975.  

Si alguna cosa caracteritza el personatge gairebé cinc dècades després de néixer

Des del toc d’atenció a la ludopatia (En el país de los juegos, el tuerto es 

, 1988) o altres dependències (“La aventura está en la esquina”, a Súper Mortadelo 126

132, 1993), s’ha vist immers en peripècies que ens fan reflexionar sobre la telebrossa (

, 2005), la venda d’armes (La feria de la muerte, 2006), o l’especulació immobiliària 

, 2007), una dimensió que juga un paper essencial a Las montañas voladoras

protagonistes de L’Andorra de Superlópez. 

la influència de la literatura en les planes del nostre superheroi

l’homenatge a Verne a Viaje al centro de la Tierra 

d’ullet a Asimov i la ciència ficció a El asombro del robot (1988-89) o Tú, Robot

La divida comèdia de Dante o (la llista no acaba aquí) La biblioteca inexistente

La biblioteca de Babel de Borges. El mateix passa amb la mitologia, 

en el vincle entre En el laberinto (2016) i els dotze treballs d’Hèrcules.

veiem, és molt més rica del que sembla a primer cop d’ull. Com succeeix amb 

Andorra de Superlópez, on us mostrem vint-i-dos originals a llapis i a 

tinta. A banda dels indrets reconeixedors del país (i fins i tot de la Seu d’Urgell!), Superlópez 

que el duu a lluitar amb un dels seus antics enemics, i algun de nou, 

però sobretot contra els poders fàctics i especuladors que amenacen el Principat que coneixem.

 

A partir d’El gran libro de Superlópez

Penguin-Random House, 2018.

 

van veure la llum el 1973 a la col·lecció «Humor Siglo 

continuar apareixent a les revistes Tío 

de néixer és l’esperit 

En el país de los juegos, el tuerto es 

, 1988) o altres dependències (“La aventura está en la esquina”, a Súper Mortadelo 126-

sobre la telebrossa (Gritad, 

, 2006), o l’especulació immobiliària 

Las montañas voladoras (2004) i 

del nostre superheroi. 

 (1987); la picada 

Tú, Robot (2009); El infierno 

La biblioteca inexistente 

. El mateix passa amb la mitologia, a La caja de 

i els dotze treballs d’Hèrcules. 

. Com succeeix amb 

originals a llapis i a 

(i fins i tot de la Seu d’Urgell!), Superlópez 

que el duu a lluitar amb un dels seus antics enemics, i algun de nou, 

que amenacen el Principat que coneixem. 

El gran libro de Superlópez, d’Antoni Guiral. 

Random House, 2018. 
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Sobre l’autor 

La carrera d’en Jan (Juan López Fernández) 

Barcelona el 1956, moment a partir del 

l’etapa cubana, deu anys durant els quals

Silvio (creació de Norberto Fuentes)

Froilán Escobar), tot en una línia clarament aventurer

versiona contes tradicionals o títols cabdals de la literatura mundial, com ara 

Gulliver o Don Quijote. 

El 1969 torna a Espanya i reparteix el temps, com a part d’una llarga llista, entre

Din Dan, Patufet, Tío Vivo o 

nissagues de caràcter, fortuna

Talarico (rescatat, restaurat i reeditat el 2012 i el 2017 per Amaníaco Ediciones),

vampiro, Laszivia, Superióribus 

Tot plegat al servei del que és, segurament, 

signades per l’autor: la voluntat crítica i 

el seu entorn, en un intent de desemmascarar actituds masclistes i valorar el paper social de la 

dona en la seva justa mesura, o desconstruir estereotips i prejudicis i oferir 

(majoritàriament jove, al marge de glorioses excepcions, com 

com per exemple el perill de les drogues i altres addiccions (mòbil? algú ha dit mòbil?), 

l’assetjament escolar o les bondats de la lectura.

En l’època que ens ha tocat viure, caracteritza

per l’ús acrític i indiscriminat de les noves tecnologies en el marc d’un ritme vital frenètic, 

més que mai aturar-se ni que sigui uns instants per 

fa dècades que tenen clar que l’impuls de la cultura és quelcom intrínsecament positiu, en 

aquest procés, i que el còmic hi 

sorprendre’l que a casa nostra la tasca d’en Jan i molts com ell no rebi l’atenció que es mereix. 

Amb el nivell que gastem per aquí, l’estrany seria el contrari.
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(Juan López Fernández) comença en animació als Estudios Macián

1956, moment a partir del qual col·labora amb l’editorial

deu anys durant els quals publica (a més de molts altres)

(creació de Norberto Fuentes) a Mella i a Pionero, on dibuixa El duendecill

Froilán Escobar), tot en una línia clarament aventurera i pedagògica. Treballa per a 

versiona contes tradicionals o títols cabdals de la literatura mundial, com ara 

Espanya i reparteix el temps, com a part d’una llarga llista, entre

o DDT.  Dels seu llapis sortiran (a banda del

fortuna i recorregut desigual, dels quals destaquen

(rescatat, restaurat i reeditat el 2012 i el 2017 per Amaníaco Ediciones),

 o Pulgarcito. 

Tot plegat al servei del que és, segurament, l’esperit que batega rere cadascuna de les pàgines 

l’autor: la voluntat crítica i educativa. En Jan sempre s’ha esforçat per escodrinyar 

el seu entorn, en un intent de desemmascarar actituds masclistes i valorar el paper social de la 

sta mesura, o desconstruir estereotips i prejudicis i oferir 

, al marge de glorioses excepcions, com Laszivia) elements de reflexió, 

el perill de les drogues i altres addiccions (mòbil? algú ha dit mòbil?), 

les bondats de la lectura. 

ens ha tocat viure, caracteritzada per la circulació descontrolada d’informació, o 

per l’ús acrític i indiscriminat de les noves tecnologies en el marc d’un ritme vital frenètic, 

se ni que sigui uns instants per analitzar el nostre voltant. A d’altres països 

fa dècades que tenen clar que l’impuls de la cultura és quelcom intrínsecament positiu, en 

aquest procés, i que el còmic hi juga un rol fonamental. Precisament per ai

sorprendre’l que a casa nostra la tasca d’en Jan i molts com ell no rebi l’atenció que es mereix. 

Amb el nivell que gastem per aquí, l’estrany seria el contrari.  

Textos: Txema Díaz
Correcció lingüística: Meritxell Vives 

animació als Estudios Macián de 

col·labora amb l’editorial Clíper. Després ve 

(a més de molts altres), Chaparrito,  Lucas y 

El duendecillo cuenta (guió de 

. Treballa per a Din Don, on 

versiona contes tradicionals o títols cabdals de la literatura mundial, com ara Els viatges de 

Espanya i reparteix el temps, com a part d’una llarga llista, entre Gaceta Júnior, 

del primer Superlópez) 

n Sicodelic Hood, Don 

(rescatat, restaurat i reeditat el 2012 i el 2017 per Amaníaco Ediciones), El último 

que batega rere cadascuna de les pàgines 

empre s’ha esforçat per escodrinyar 

el seu entorn, en un intent de desemmascarar actituds masclistes i valorar el paper social de la 

sta mesura, o desconstruir estereotips i prejudicis i oferir al públic 

) elements de reflexió, 

el perill de les drogues i altres addiccions (mòbil? algú ha dit mòbil?), 

per la circulació descontrolada d’informació, o 

per l’ús acrític i indiscriminat de les noves tecnologies en el marc d’un ritme vital frenètic, cal 

nostre voltant. A d’altres països 

fa dècades que tenen clar que l’impuls de la cultura és quelcom intrínsecament positiu, en 

un rol fonamental. Precisament per això a ningú hauria de 

sorprendre’l que a casa nostra la tasca d’en Jan i molts com ell no rebi l’atenció que es mereix. 

Txema Díaz-Torrent 
Meritxell Vives Jordana 


