


Vinga,  
Toni...

 Tornaràs  
a fer tard a 

l’escola.

Va... 
sisplaaau...

I et  
prometo pel 

nen Jesús que 
estudiaré  

molt.

M’estic  
guanyant el cel, 

amb tu.

Me l’estic 
guanyant.
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A veure...

Quin  
vols?

 Si el teu pare 
sabés que em  

gasto els diners  
en això. Quant  

és?

 Dos amb 
cinquanta, 
senyora.
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Si al final no em 
surts ministre, ja 

ho veuràs.

Però tan totxo 
com ets, ja 

m’estranyaria. 

Qui ha pagat  
els cafès amb  

llet i les 
ensaïmades?
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Jo no. 
Estava fent 
la quiniela.

Ha pagat 
en Josep.

A quant 
toca per 

cap?
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Ja han  
arribat, 
senyor 

González.
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Li deixo aquí els 
contractes que 
ha preparat en 

Ledesma.

Gràcies, 
senyoreta 
Armonía.

Faci’ls passar, 
si us plau.

Senyor 
González...
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Seguin,  
senyors. 

Benvinguts 
novament a 
Bruguera.

...i un cop que el  
senyor González ha 
aprovat les pàgines,  

tot el material  
passa aquí.

 I aquí és on es munten 
les publicacions 

d’historietes infantils  
i juvenils, oi?

Això 
mateix.

Les revistes es 
munten amb setmanes 
d’antelació. Ara ja 

treballem amb les de 
gener.
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Cada redactor prepara el 
material de la revista que 

coordina, i jo, com a cap de 
redacció, ho haig de  

controlar tot.

I quan ja estan muntades les 
publicacions d’historietes 

infantils i juvenils se n’ha de 
fer una còpia, i aleshores les 
porto a la direcció de premsa 

perquè segellin les publicacions 
d’historietes...

Ja n’hi ha prou, amb 
això de les publicacions 

d’historietes...

Però vostè em  
va dir que en 
digués així.

Et vaig dir que no es podia fer 
servir la paraula “tebeo”. TBO és 
la competència. Aquí fem revistes 
d’historietes infantils i juvenils, 

però en pots dir simplement 
“revista”.

Sí, senyor 
Mora.

 Va, continuem. Portes 
del censor les pàgines 

segellades.

Les porto  
aquí per arxivar  
i ja es poden dur 

a impremta.

Les 
revistes...

 d’historietes 
infantils i 
juvenils.

Com li va el  
primer dia al  
nou redactor  

en cap?

Esgotat.
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Recorda que 
aquesta nit és 
el nostre sopar 

d’aniversari. 
Acabaràs aviat, 

no?

Això espero, 
però anem 

malament amb 
el Pulgarcito 

de gener.

Amb tot el merder de 
l’almanac de Nadal, anem 

endarrerits. I, a més, encara 
he d’escriure vint vinyetes 

del Capitán Trueno.

Saps  
què?

Ens donaran 
panera, 
aquest  
any?

Han tornat, 
Víctor. Són 
al despatx 
del senyor 
González.

Tots  
cinc?

Tots  
menys en 

Giner.

Quina ràbia em 
fa que el senyor 
González tingués 

raó.
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Què?

Quin redactor en cap 
tan dolent que seràs. 
Sempre al costat dels 

dibuixants.

Per molt que ho 
intentis, no serveixes 
per a aquestes coses, 

somiador.

 ...jo no puc, 
no hi puc 

anar entre 
setmana...

...se’m fa 
estrany.

Doncs el  
dimarts és el 
millor dia per 
anar al cine.

No hi ha 
ningú.
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El que té de bo aquesta feina 
és això. Ahir a la nit quan vaig 
tornar del cine em vaig posar a 

treballar.

Avui m’he 
llevat a les...

         Ben aviat tots   
    tindrem a casa una 
televisió d’aquelles i ja 
 no caldrà anar 
      al cine.

Dona!

Bon dia.
El senyor 

Vázquez, si us 
plau.

 Això 
dependrà de la 
gratificació 
del senyor 
Bruguera.

Com es  
presenta el 

Nadal?
Aquest any ja ha fet  
la clàssica ronda per 

saludar tots els  
empleats de  
l’empresa?
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Encara no. 
La vigília de 

Nadal.

A veure. Abans 
que res, la paga 
de la setmana 

passada.

Això per les 
teves pàgines, 

Nadal.

Diners frescos 
per escalfar-
nos aquestes 

Festes.

 I això per a tu, 
Ibáñez. M’heu 
de firmar els 

rebuts.

 I aquí teniu les 
correccions del 
senyor González.

Uf! N’hi ha 
moltes?

bon dia,  
Marta.

...I no sap 
on el podria 

trobar?

No cal que 
t’acostis al 

radiador.

Quin fred que fa al carrer. 
En caurà una de bona.
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No em diguis que 
encara està 
espatllat.

Que ens voleu 
matar de fred, als 
dibuixants, o què?

Per una 
estona 

que veniu 
aquí els 
dimecres.

Escolta, és veritat 
que han tornat?

Estan reunits 
amb el senyor 

González.

 De qui 
parleu?

Dels de  
“Tío Vivo”

Escobar,  
Cifré, Peñarroya 

i Conti.

Han tornat a 
Bruguera.
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