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O autor

Paco Roca (Valencia, 1969) é debuxante e ilustrador. 
Traballou nas revistas Kiss Comix, El Víbora e Fume. 
Xunto a Juan Miguel Aguilera é autor da 
serie Road cartoons. Publicou as novelas gráficas El xogo
lúgubre (2001), As viaxes de Alexander Ícaro: Fillos da 
Alhambra(2007), Engurras (2007), O anxo da retirada 
(2009) ou Memorias dun home en pixama(2011). Recibiu o 
Premio ao Mellor Guión e á Mellor Obra de Autor Español 
do Salón do Cómic de Barcelona en 2008 por Engurras, 
pola que tamén obtén dous premios Dolmen, e o Premio 
Nacional do Cómic en 2011 por Memorias dun home en 
pixama. O enlace que se mostra a continuación nos 
levará ao seu mundo, á súa paxina.
http://www.pacoroca.com/
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Resumo do cómic

Emilio, un antigo executivo bancario, é internado nunha 
residencia de anciáns pola súa familia tras sufrir unha nova 
crise de Alzheimer. Alí, aprende a convivir cos seus novos 
compañeiros cada un cun cadro "clínico" e un carácter ben 
distintos e os coidadores que lles atenden. Emilio intérnase
nunha rutina diaria de cadencia morosa con horarios prefixados 
a toma dos medicamentos, a sesta, as comidas, a ximnasia, a 
volta á cama... e no seu pulso coa enfermidade para intentar 
manter a memoria e evitar ser trasladado á última planta, a dos 
impedidos, conta coa axuda de Ernesto, o seu compañeiro de 
cuarto... Paco Roca trata en Engurras temas delicados, ata 
agora escasamente tratados en historieta, como son 
o Alzheimer e a demencia senil. E faino dun modo intimista e 
sensible, con algúns apuntamentos de humor pero sen caer en 
ningún momento na caricatura.



• Aquí tedes a páxina oficial do libro:
• http://www.arrugaslapelicula.com/ga/
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Emilio, un director de banco xubilado enfermo de 
Alzheimer, é levado polo seu fillo a unha residencia de 

anciáns. Confuso pola súa nova contorna e desorientado, 
sofre regresións a etapas anteriores da súa vida. Emilio 
atopa un apoio inesperado en Miguel, o seu compañeiro 
de habitación, e xuntos utilizan todo tipo de trucos para 

que os médicos non se dean conta da progresiva 
deterioración de Emilio. Nesta loita por seguir activos 

como persoas e manter a súa dignidade, os dous 
construirán unha autentica e profunda amizade.

PERSONAXES
Eu son 
Emilio



Un dos máis veteranos na residencia, este pícaro e 
desenvolto estafador mostrará a Emilio os distintos 
ambientes que existen no interior do seu novo fogar. 

Miguel, que quixo sempre vivir sen ataduras 
emocionais, terá que ser testemuña directa da 
progresiva dexeneración do seu novo amigo. 

Envolvido en toda sorte de situacións cómicas e 
esperpénticas por axudar a Emilio, Miguel 

enfrontarase aos seus propios medos e ás decisións 
que marcaron a súa vida ata agora.

Eu son 
Miguel



Personaxes secundarios :

• Antonia :
• É unha anciá que esta no 

asilo  con Emilio e máis 
Miguel . Sempre garda 
cousas para o seu neto que 
é o único que vai visitala .

• Dolores e Modesto :
• É unha parella do asilo . 

Modesto ten alzhéimer e 
Dolores o coida .Modesto 
non se acorda de nada 
excepto dun recordo da súa 
infancia, cando lle pediu saír 
a Dolores .



Personaxes secundarios :

• Xoan :
• É un ancián que esta no asilo. 

Antes era locutor ,por iso di 
Miguel que de tanto usar as 
palabras agora xa non sabe 
que dicir por iso só repite o 
que oe.

• Señora Sol :
• É  unha anciá que a deixou a 

súa familia  . Esta todo o día 
buscando un teléfono para 
chamar a familia porque xa 
non a van visitar .



Personaxes secundarios :

• Pellicer :
• É un ancián que esta no asilo 

,Sempre esta contando 
historias da súa vida .

• Felix :
• É un ancián que esta no 

asilo.  Pensa que esta nunha 
guerra e que é soldado .



Personaxes secundarios :

• Carmiña : 
• É  unha anciá  que esta no 

asilo. Pensa que os 
extraterrestres a 
perseguen

• Martiño :
• É un ancián que esta no 

asilo. Gústanlle os animais 
por iso Miguel tráelle cans 
pero sempre os perde cando 
vai a casa do seu fillo os fins 
de semana.



Personaxes secundarios :

• Esteban : 
• É un ancián  que esta no asilo. É cego . A súa 

muller morreu hai pouco . Matou a Félix 
porque estaba farto dos seus ronquidos.               



Como se comportan personaxes
terciaros :

• O fillo de Emilio : 
• Ve o que lle esta pasando ao 

seu pai e o que fai é levalo a 
un asilo . A min ese compor 
tamento paréceme moi mal 
porque podía axudalo e non o 
fai . 

• O enfermeiro :
• É boa xente. Se encarga dos 

anciáns do primeiro piso .



Como se comportan personaxes 
terciaros :

• A enfermeira : 
• É a que sen carga do xogos 

no asilo. É  moi simpática .

• O neto de Antonia : 
• É moi considerado porque é 

o único que vai bisitar a 
Antonia .



Sipnose da película 

“Arrugas” é unha longametraxe de animación 2D 
para un público adulto baseado no aclamado cómic 
do mesmo título de Paco Roca (Premio Nacional do 
Cómic 2008). Arrugas narra a amizade entre Emilio 
e Miguel, dous anciáns recluídos nun xeriátrico. 
Emilio, que chega á residencia nun estado inicial de 
Alzheimer recibe a axuda de Miguel e outros 
compañeiros para non rematar na planta superior 
da residencia, o temido piso dos asistidos que é 
como chaman alí aos desafiuzados. O seu aloucado 
plan tingue de comedia e tenrura o pesado día a día 
da residencia porque aínda que para moitos as súas 
vidas acabaran, eles comezan unha nova.



TRAILER

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GjnJA3S
QL88
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O que nos quere ensinar Paco 
Roca co libro :

• O que nos quere ensinar é que temos que coidar dos nosos 
anciáns. Aínda que pareza que están perdendo a cabeza 
teñen sentimentos e incluso pódense curar só co axuda da 
familia. Ás veces so necesitan cariño. Eu penso que nos 
temos que preocupar da xente maior non só dos pequenos 
e os adultos, tamén hai que coidar dos anciáns.



Fin


	ENGURRAS
	O autor
	Resumo do cómic
	Número de diapositiva 4
	PERSONAXES
	Número de diapositiva 6
	Personaxes secundarios :
	Personaxes secundarios :
	Personaxes secundarios :
	Personaxes secundarios :
	Personaxes secundarios :
	Como se comportan personaxes terciaros :
	Como se comportan personaxes terciaros :
	Sipnose da película 
	TRAILER
	O que nos quere ensinar Paco Roca co libro :
	Fin

