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Pobre Charlie Brown… Quan no s’escalfa el cap perquè és un
cagadubtes, el turmenta l’arbre que es menja els estels, perd
l’enèsim partit de beisbol o continua terriblement enamorat de la
noieta pèl-roja. Per sort, en Charlie sap que els amics sempre li faran
costat: des del filòsof en miniatura que és en Linus, passant pel seu
receptor a prova de bombes, l’Schroeder, fins al seu quisso lleial,
que tant se l’estima, l’Snoopy! Descobreix la colla d’amics fidels d’en
Charlie Brown amb aquest recull de vinyetes de Charles M. Schulz!
Amb Snoopy: Cowabunga i Charli Brown and friends iniciem una sèrie de títols
protagonitzats per en Charlie Brown, l'Snoopy i tota la colla que forma part
d'aquest imaginari col·lectiu que ha marcat a tantes altres generacions. A
l'octubre se celebrarà el centenari del naixement de Schulz, pare d'Snoopy i
companyia; aprofitant aquesta efemèride recuperem algunes de les seves obres
en català després de molts anys.
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«Peanuts és una genialitat. Els seus protagonistes tenen totes les pors,
inseguretats, alegries i desitjos que vam tenir com a nens i que, esclar,
encara arrosseguem. Perquè ens hi reconeixem. Perquè és d’aquelles
lectures que et marquen, i que d’alguna manera et fan ser com ets».
Anna Guitart – Periodista
CHARLES M. SCHULZ
Charles M. Schulz va arribar a dir d’ell mateix que havia «nascut per dibuixar tires
còmiques». Nascut a Minneapolis, quan només tenia dos dies un oncle seu li va
posar el sobrenom de Sparky, en honor al cavall Spark Plug que sortia dibuixat a
la tira còmica de Barney Google. De jove, Schulz i el seu pare compartien un ritual
de matí de diumenge: llegien plegats les vinyetes del diari. Després de lluitar a
l’exèrcit durant la Segona Guerra Mundial, el primer gran èxit de Schulz va arribar
el 1947, quan va vendre una vinyeta titulada Li'l Folks al diari St. Paul Pioneer
Press. El 1950 Schulz es va reunir amb la gent de United Feature Syndicate i, el 2
d’octubre d’aquell any, Peanuts, la tira còmica de Schulz, va debutar a set diaris.
Schulz passaria els propers 50 anys escrivint i dibuixant Peanuts i crearia icones
culturals com ara l’Snoopy, en Charlie Brown o la resta de la colla de Peanuts. En
el seu punt més àlgid, Peanuts es publicava a 2.600 diaris, a 75 països i en 21
idiomes. Charles Schulz va morir a Santa Rosa, a Califòrnia, el mes de febrer de
2000, tot just hores abans que la seva última tira original aparegués als diaris del
diumenge.
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