La línea de fuego / Manu Larcenet
O alto mando francés precisa de alguén
que lle represente con fidelidade o que
está acontecendo na fronte. Quen mellor
que todo un Van Gogh? Todos están de
acordo, pero hai un grave problema: o
gran pintor leva morto medio século. Ou
non? O caso é que Vicent acepta a
encarga e Larcenet aproveita a ocasión
para, coas armas da ironía, o sarcasmo e
o absurdo, deitar unha censura total á
guerra, ás xerarquías, á comercialización
da arte e a canto se lle poña por diante.
O seu recoñecido trazo caricaturesco,
que -por veces- chega á distorsión e á
deformación expresionista, interpreta
perfectamente a intención
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Fotograma de Johnny got his gun (1971)

Lewis Milestone. 1930

Jean Renoir. 1931

Medz Yeghern / Paolo Cossi
Medz Yeghern, a gran catástrofe é o primeiro xenocidio do século XX.
Aproveitando a Gran Guerra, os mozos turcos planificaron e
executaron a matanza do pobo armenio, superando calquera límite da
crueldade e a ignominia. A deportación ao deserto dos anciáns,
mulleres e nenos para que o propio deserto os acabe devorando é un
bo exemplo do que dicimos.
Paolo Cossi trasládanos todo
iso nun fumetto de testemuña
e de denuncia. Para iso válese
dun debuxo que bascula
entre o realismo case
fotográfico que homenaxea
a Armin T. Wegner (o soldado
alemán cuxas fotos foron
fundamentais para revelar ao
mundo o xenocidio e que se
erixe nun dos protagonistas do
fumetto), a deformación
caricaturesca que acompaña a
algún dos personaxes máis
viles e os trazos
expresionistas, que poden
chegar a esborrallar e
degradar as figuras
paralelamente á degradación
interna que van presentando
os xenocidas.
A obra estrúturase en oito capítulos nos que as peripecias dos
personaxes de ficción se entretecen coas intervencións de personaxes
históricos e nos que as citas que inician cada capítulo amplían a
reflexión crítica e acompañan a reprodución de documentos históricos
(fotos, textos...), recurso este de uso comedido e vigoroso. Entre eles
están as cartas de Wegner; este fragmento pode ser o que mellor
resume a esencia da obra:
"Morrían de todas as mortes do mundo, as mortes de
todos os séculos" (pax.102)

Ás 11 da mañá do día 11 do 11 de 1918,
entrou en vigor o armisticio de Compiègne
que puña fin á primeira guerra mundial.

Frank Borzage. 1932

John Huston. 1951

Stanley Kubrick. 1957

David Lean. 1958

A Primeira Guerra Mundial superou con fartura cantas
visións negativas da guerra se presentaran ata daquela.
Sería preciso, talvez, retroceder ata o século XVII, a guerra
dos Trinta Anos, para encontrar xuntas tal cantidade de
calamidades asociadas a un conflito: andazos, destrución
total de cidades, fames, asasinatos en masa... Mais todas
elas, multiplicadas nos seus efectos e no prazo
relativamente breve de catro anos e medio.
A Gran Guerra non se desencadeou dun modo
espontáneo. As súas orixes funden as raíces nun século de
feroz competencia imperialista entre as potencias
europeas, en varios decenios de polarización progresiva da
vida internacional en dous grandes bloques militares, nas
rivalidades económicas entre as nacións occidentais.

Roger Corman. 1971

Dalton Trumbo. 1971

Peter Weir. 1981

Bertrand Tavernier. 1989

La muerte blanca / Morrison & Adlar
Entre os escenarios e espazos nos que se
desenvolveu, hai algúns pouco habituais
nas crónicas e representacións da Gran
Guerra. Entre estes, os Alpes. Neles ambientase esta BD, na que a natureza se
ergue como protagonista esencial. En
palabras de Anne Bonny (en Ocio Zero)
“A técnica coa que estaba experimentando este ilustrador para representar a
neve revélase un acerto total. O lector
séntese atafegado pola xistra, impresionado pola serenidade das ladeiras nevadas, estremecido polo frío que xea a propia morte para crear esculturas macabras, asfixiado ante a neve omnipresente
que chora o firmamento. É unha experiencia gráfica que dá unha dimensión
fascinante a unha narrativa xa en por si
fascinante” (trad.)
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Tamén, no culto a uns valores morais e patrióticos que
portaban o xerme do militarismo e da xenofobia, no
espertar á conciencia nacional dos pobos secularmente
sometidos á centralización de Estados multinacionais, no
convencemento, en fin, de que o recurso á guerra era a vía
máis rápida e, á vez, máis eficaz para a solución definitiva
dos problemas mundiais.
Historia 16. Século XX. Historia universal 5. A Gran Guerra.

Jean-Pierre Jeunet. 2004

Christian Carion. 2005

Tony Bill. 2006

Steven Spielberg. 2011

Historia en viñetas de la Gran
Guerra / Louis Raemaekers
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14-18 / Corbeyran & Étienne Le Roux
A vida de oito soldadiños e toda
a xente que se move ao seu
redor entrelázanse desde o seu
recrutamento ata un destino
tráxico. Aquela guerra que ía
ser breve esténdese no tempo,
por case todo o continente, e
leva consigo millóns de mozos
como os nosos protagonistas. A
dureza e precisión do guión Éric
Corbeyran atopa adecuada
réplica no debuxo de Étienne
Le Roux, realista e minucioso
ata o máis pequeno detalle.

El aliento del Wendigo / Missoffe & Adlard
Estamos na guerra de trincheiras.
“Alemáns e franceses chegan a un
pacto para formar un equipo común
que se enfronte a unha estraña
criatura que está atacando a ambos
os bandos. Só un dos soldados , un
indio americano, /.../ sabe ao que
se enfrontan en realidade.
Unha historia apaixonante que
mestura o terror e o suspense con
mestría /.../. Unha xoia que nos
demostra que os debuxos de Charlie
Adlar son tan impactantes en cor
como no branco e negro dos seus
"Mortos viventes". (Jesús Jiménez,
en RTVE, trad.)

Ambulancia 13 / Cothias, Ordas & Mournier
O mozo Bouteloup, médico el, é
destinado a unha ambulacia, ese
era o nome das pequenas unidades sanitarias que prestaban os
primeiros auxilios na fronte. Alí,
grazas a un amplo abano de
personaxes e comportamentos,
vai descubrir o mellor e o peor
do ser humano. Aínda que se
cadra as actitudes máis
miserables non se encontran na
interminábel batalla, senón nos
despachos da República, hábitat
nos que se manexa a perfección
o pai do noso protagonista. Un
pai co que mantén un longo
enfrontamento.

Bella Muerte : El oso / DeConnick & Ríos
"Coa Gran Guerra como pano de
fondo, as autoras defenden un
concepto de valor afastado da épica belicista, ao tempo que amosan
novas facetas da potente mitoloxía
que comezaramos a albiscar no
relato inaugural.
Este segundo volume confirma Bella
Muerte como un relato dunha fantasía asoballante mais tamén chea de
matices. A inocencia e o lirismo
dalgunhas pasaxes, como o diálogo
entre o coello e a bolboreta que
enmarca a narración, contrasta coa
dimensión macabra, próxima ao
terrorífico, que impregna outros
lances." Eduardo Maroño en GC.

Berlín: Ciudad de piedras / Jason Lutes

La gran guerra / Joe Saco

O primeiro tomo da triloxía
sitúanos en Berlín ao principio da
República de Weimar (1918-1933).
A derrota na Primeira Guerra
Mundial empezoña unha cidade que
loita por sobrepoñerse ás
adversidades nunha pulsión
permanente de arte, ciencia e
ideoloxía e que fatidicamente se
precipita cara ao nazismo.
A consideración, por parte da
revista Time, de Berlín como unha
das dez mellores novelas gráficas
de sempre non resulta fóra de
lugar.

Las célticas / Hugo Pratt
Na súa volta desde as Antillas,
Corto Maltés atópase coa Europa
en Guerra. Esta obra céntrase en
Irlanda: os independentistas, as
lendas celtas...
Un dos relatos, Vinos de Borgoña
y rosas de la Picardía, presentásennos os difusos límites entre a
historia e a liberdade creativa,
ao tempo que o exquisito humor
de Pratt se mostra con toda limpeza. O mítico aviador alemán
Von Richthofen, o Barón
Vermello, é abatido por un soldado canadense….

Degenerado / Chloé Cruchaudet
Chloé Cruchaudet consegue contar esta historia de xéneros e
sentimentos confusos cunha
sensibilidade extrema, atopando
o difícil equilibrio necesario para
narrar a complexidade dos sentimentos amorosos, as feridas
psicolóxicas da guerra, o travestismo e a violencia dentro da
parella. Para acadar todo isto
constrúe con moita intelixencia
e sutileza a psicoloxía dos personaxes protagonistas, introdúcenos con discreción e proximidade
na intimidade da parella e dosifica a intriga de maneira sublime
e axeitada. (Komic librería)

Estamos ante unha obra mestra. O eixo é a Batalla do
Somme: máis de un millón de baixas, mais de trescentos mil
mortos. O libro de Joe Sacco componse dunha única lámina
de case sete metros e medio. Evocación do Tapiz de Bayeux,
pero sen texto, toda a expresividade
"Toda vida é importante,
descansa no meticuloso debuxo, na
pero na primeira hora da
milimetrada composición, na nosa
batalla do Somme
capacidade de observación e os nosos morreron cerca de 10.000
coñecementos sobre a Gran Guerra.
soldados británicos /.../.
Esa é a escala da morte
Pregado o enorme tapiz, deixa que
na Primeira Guerra
pasemos as páxinas coma se dun libro Mundial. Xeracións
enteiras desapareceron.
convencional se tratase. Dese xeito,
Atacábase en masa,
poderemos facer un seguimento
morríase en masa, no
secuencial do primeiro día dunha
había espazo para os
batalla que durou catro meses e
actos individuais" (J.
Sacco)
medio.
Estendido, permítenos dexergar
simultaneamente a panorámica desa tremenda xornada e
compartir a náusea profunda do horror.
A arte de Sacco consegue que vexamos o fluír do día e o día
estancado na mesma obra.

La guerra de los huérfanos / Hautière & Hardoc
Desde a Marela, témonos queixado
do descoidadas que o medio ten as
franxas de idade da ESO.
Celebramos excepcións como esta.
"Régis Hautière propón un relato
fresco que mestura habilmente a
historia, o clima social e as raíces
rexionais.
O principal atractivo de La Guerre
des Lulus reside, polo tanto, na
autenticidade que emerxe desa
pequena banda de rapaces, condenada a se defender, mentres o mundo está preso a un dos momentos
máis espantosos de sua historia" (Charles-Louis Detournay, trad.)

Los guerrerros del infierno de Harlem /
Brooks & Caanan White

Los peludos de Alaska /

En xullo de 1918, o 369 Rexemento
de Infantería impediu o avance da
tropas alemás sobre París. Os seus
soldados, todos eles negros,
atoparon en Europa a guerra, a
vitoria e o recoñecemento. A
derrota estábaos esperando ao seu
regreso: o racismo cotián dos EEUU
era o seu auténtico inimigo. O
“verán vermello” de 1919, unha das
épocas de violencia racial máis
duras no seu país, estábaos
esperando á volta da esquina.
Cun debuxo realista en branco e
negro, a obra representa un eficaz
berro antibelicista e antirracista.

Un episodio pouco coñecido prodúcese
no inverno de 1914. Francia acepta a
idea do capitán Moufflot: traer de
Alaska catrocentos cans de tiro.
“Este anaco da historia é efectivamente sorprendente e permite poñer o
acento sobre o espírito astuto e aventureiro dalgúns homes, nunha época
en que o exército e os seus costumes
se atascan nun impasse estratéxico. O
personaxe de Moufflot está lonxe de
ser atractivo: indestrutible e extremo,
en efecto, pero tamén violento, egoísta e machista (ata a misoxinia)”.
(Virgine, trad.)

Un largo destino de sangre

/Bollée & Bedouel

1918, nun París bombardeado, un
xornalista militar atopa unha foto
que desmente a versión oficial de
que todo un rexemento morrera
nas trincheiras, vítima do gas
mostaza. Iniciase, así, unha
investigación que implicará xente
de todo tipo.
A cantidade e heteroxeneidade de
personaxes, así como a riqueza de
temas e subtemas pode entorpecer
o inicio da lectura, pero o ritmo
de thriller e o hábil tecido da
trama vai absorbendo o lector ata
atrapalo de vez.

El primer vuelo del Águila Fantasma /
Garth Ennis & Howard Chaykin
O protagonista/ “é presentado como un
aviador novo /…/ coa cabeza a paxaros
sobre o que é un conflito bélico ou unha
batalla no ceo. As sucesivas experiencias
e o contacto con militares veteranos
farán que, case sempre polas malas,
Kaufman vaia perdendo todo asomo de
inocencia. A través das desditas do
personaxe (constantemente
ridiculizado), o guionista aproveita para
burlarse da visión semi-idealizada que
existía noutros tempos á volta dos dous
conflitos bélicos globais, por
contraposición a outras guerras como a
do Vietnam”. (Luis Javier Capote, trad.)

La lectura de las ruinas / David B.

¡Puta guerra! / Jacques Tardi

Unha narración sorprendente e
fascinante que conxuga realidade e onirismo, amor e ensoñación, sangue e fantasmas
(Fran J. Ortiz, trad.)

Por que é tan importante coñecer esta
obra? Basicamente por dous motivos: en
primeiro lugar, porque é unha testemuña directa e sincera dun dos episodios
máis transcendentais dos últimos cen
anos, e en segundo lugar porque cómpre
que todos sexamos conscientes de que
xogar á guerra é como agarrar un tigre
polo rabo: as consecuencias son imprevisibles pero si moi posiblemente negativas ata un punto no que xa non é posible
controlalas. Diso dedúcese que esta
edición integral de ¡Puta Guerra! Antóllase case imprescindible de pretender
ter unha visión global desta transcendente etapa da nosa historia. (Aquiles,
trad.)

La lectura de las ruinas atrapa
estéticamente, e esa estética
termina sendo a mensaxe. É así
que se explica como os momentos que máis nos asombran
de David B son aquelas páxinas
que simplemente esquecen as
normas canónicas da narrativa
(Octavio Beares, trad.)

El Folies Bergère / Zidrou & Porcel

La guerra de la trincheras / Jacques Tardi

Excelente e durísima narración /…/ que retrata de xeito cru
a vida nas trincheiras e expón de
maneira maxistral a tolemia da
guerra. Afastándose do documentalismo, /…/ emprega os recursos
do realismo máxico .
/.../ Excepcionalmente debuxada
polo granadino Francis Porcel,
cun deseño realista e descarnado,
cheo de tonalidades agrisadas e
ocres que enlaman as noventa e
seis páxinas do álbum, e onde
outras cores tan só aparecen en
contadas (e positivas) ocasións...
(Komic librería)

Nun ambiente sucio e frío, no que a morte é
unha presenza constante, a deserción e
mesmo a automutilación cobran sentido
como alternativas razoables para afastarse
da fronte. Non atopamos en toda a obra
unha soa mención ás causas xeopolíticas que
orixinaron o conflito, tampouco a sucesos
relevantes no devir do mesmo.Tardi non só
pretende eludir calquera idea que o
xustifique, senón tamén despoxar a guerra
de sentido épico, polo que os feitos que nos
traslada resultan irrelevantes desde unha
perspectiva global e os seus protagonistas
son sempre personaxes insignificantes.
(Eduardo Maroño, trad.)

A marela tarabela

Brune, Delbosco & Duhand

La última partida / Didier Comès
Mediante a narración omnisciente /.../, Tardi
converte en protagonistas os soldados rasos e o seu
terror no campo de batalla ante a morte inútil,
empregando unha aproximación fragmentaria e
episódica, entre o documental e o diario de guerra, e
alternando virtuosamente textos expositivos en
terceira persoa con monólogos descarnados en
primeira. Esta especie de distancia obxectiva que
Tardi imprime á súa obra e que, non obstante, non a
despoxa de dramatismo, aliméntase tamén do moi
evidente uso de referencias fotográficas e da elección
dun deseño de páxina inamovible en tres tiras
horizontais. /.../ Se Maus de Art Spiegelman é -entre
outras cousas– o cómic definitivo sobre a II Guerra
Mundial, este éo da primeira. (Tío Berni, trad.)

As Ardenas, decembro de 1944, un soldadiño encóntrase na trincheira
con tres pantasmas: dúas vítimas da guerra do 14 e un vello cirrótico.
Comès nun “espectral e irreal limbo
dunhas ruínas nevadas entre a realidade
e a fantasía habilmente retratado grazas á súa habilidade no uso do branco e
negro proponnos un macabro relato de
pantasmas no que contrasta” a inxenuidade do recruta fronte ao pouso veterano dos compañeiros de trincheira (ou
de tumba) . “Un cómic perturbador
cheo de simbolismos non apto para todos os públicos a medio camiño entre
“La Guerra en las trincheras”
de Tardi e o “Pedro Páramo”
de Rulfo”. (PAblo, trad.)

A marela tarabela

