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IV PREMI VALÈNCIA DE NOVEL·LA GRÀFICA



A la Pascale i al Blai. 
Gràcies pel «cameo».

A la novel·la de la meva vida sou els protagonistes.

A l’Ed. 
Agraïment infinit. 

He escrit aquesta història perquè un dia em vas dir que la dibuixaries. 
Jo poso la lletra, i tu..., el talent.

Als músics, tècnics i altres professionals del sector de la música. 
Sou la meva segona família.

A les meves companyes de l’Institut Ramon Llull. 
Per deixar-vos la pell per la cultura des d’una institució pública.

LlucLluc

Al Lluc. 
Home de mar, per haver-me embarcat en aquest projecte.

 
A totes les persones que remen dia a dia per allunyar dels tentacles de la 

burocràcia el més bonic de la cultura.

A la meva petita família. 
El meu far, sempre.

EdEd



PRÒLEG

Les històries que comencen amb viatges sempre comporten 
un procés i uns aprenentatges. Aquest còmic no deixa de ser 
això: un recull de peripècies viscudes en primera persona i 
portades a la ficció que aconsegueix entrelligar moltes capes de 
realitat. Una realitat en plural, travessada per diferents factors 
sociopolítics que han portat la relació de dos països veïns a 
trobar-se de cara. Dos països separats pel mar Mediterrani, 
una frontera que carrega amb una complexitat: a la vegada 
que separa els continents d’Europa i Àfrica, també els uneix.

Aquest cop, però, el Lluc fa el camí invers, amb uns altres pro-
pòsits: la música i la cultura són el motor narratiu que uneix 
aquesta història. Una història que al llarg de les vinyetes es 
va construint sobre la motivació d’aprendre àrab, un viatge 
al Marroc, un festival de música, companyes de feina i amics, 
medines, molta generositat, comunitat i altres maneres de fer 
i viure que, entre capítol i capítol, es veuen tenyides d’un xoc 
cultural que, en aquest cas, funciona com un catalitzador que 
ajuda a desfer estereotips.

Posar imatges a petites escenes i diàlegs ajuda a visibilitzar 
situacions concretes que tenen un impacte emocional impor-
tant. Ajuden a entendre com la història marca certs contextos 
socials i estructurals d’un país que ha sigut colonitzat i que 
encara està intentant deixar de ser-ho. I és allà on veus que les 
energies se centren en un motiu comú que, a mesura que es va 
explicant, també visibilitza una realitat que és sinònim de pre-
carietat. I quan parlem de precarietat, no podem deixar enrere 
l’autogestió i els sistemes alternatius, la bona fe i moltes mans 
per poder tirar endavant. 

El més rellevant de tot? Com les imatges ajuden a concebre de 
manera concreta la trama i ajuden a desmuntar mites. El més 
interessant? Les incursions històriques i les referències artísti-
ques que ajuden a vestir aquesta lectura entretinguda i amable.

Ikram Bouloum, artista, DJ i agitadora cultural


























