EL MIRALL

FABIACORRETGÉI MARQALABELLA
AUTORS DE U NOVELLA GRÁFICA 'UN TOMB PER LA HISTORIA D'ALPfCAF

l

abiá Correlgé i Margal Abulia van presen-

tar divsndras a la Sala Peiitn de La LFniód'Alpicat. ambla presencia de l'aícalde, Pau Cabré,
elseu

\Ubi&Untombperiafa3tónad'A'picát.

una núvel-ta gráfica que vol explicar a grans
trets Ea histórra d'aquesta localilat del Segria.
Ara be, d'una manera !orc.a original ja que é s a
Través de les surtidas en frc ¡cíela dJuna familia
(els pajes i el fillj. EJ Fabiá, historiador. í>a posat
els textos ais drbuiKos del Marcal, ¡Ilustrador i
rjibuixant arnb una Marga trajectóna també com
acoHahoradQralapremsa(ésl'auT.üí de la lira
E/s FamJs que va publicar LA MAÑANA durant
alguna anua}.
"És un cómic -oiiu el Marcad i he de reconéi'
xer que ens ho em passat molí bé elaborant el
llibre". La familia va feoorrent el poblé en bicicleta . la qual cosa serveiK per anar explicant
la geografiai la Historia deis indrels perón van
passant. ^ a d e s de l'época deis il-leigales i
arriba íinsa l'actuaütat". explica el Ma.rc.alEls autors van teñir la idea l'cctubrepassal
i la van iraslfadar a l'Ajunlamenl. "Primer anavem fenl pero des que l'Ajuntarnent ens va
donar el vjstjplau. e n Ireballat davafent per
tanFr-ho tot a ptml el mes avial possible n . El
Marcal dlu que tollwni sJhi ha bolea! i que fins
a sis em preses de fa local ilat han participa!
com a palíoci nadorgs. Creusn que es un llibre
destinat a tots els públics, • no només pe' a la
geni d'AFpicat. Flns i lot el Margal va rnés enl'á
i creu que un I tibie d'aqüestes caracteristiques
sena forc.a Intéra-ssant per a to!s els pobleg.
perqué la. garrí conegués millor la historia local
queésforca(íesconegLKJaperJarna¡oria
El Margal que vol dei^ar claf que, margrat Fa
seva (rajectóría com a humorista gráfjc ais díaris, aquest llibru "no és d'humor. es divulgatiu".
Els d i b u j o s eslan fets amb rotutadOM aquarella i una trentena van ser esposáis al dia de !a
presentació J lambe 6$.poCten veure aquost
rnati a la Sala Poiilfld&LftUrnó.
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