
El 22 d’abril, vigília de Sant Jordi, la Com-
panyia Elèctrica Dharma celebrarà mig 

segle de vida i ho fa tornant al Palau Sant Jordi 
amb un concert ple de músics convidats, però 
això no és tot. Enguany la Dharma treu un 
disc per col·leccionistes, un documental, els 
hi dediquen una plaça al Josep i Esteve For-
tuny al barri de Sants… i es publiquen dos 
llibres a Comanegra gràcies a la col·laboració 
d’una dotzena d’autors i els mateixos membres 
de la banda. Tot plegat per celebrar la trajectò-
ria de la banda de rock més longeva de l’estat, 
i pel que fa als Països Catalans, un emblema 
indefugible de la lluita cultural i democràtica 
des de l’últim franquisme fins avui. 

Els llibres que presentem són, d’un costat, 
Companyia Elèctrica Dharma. 50 anys, un 
àlbum de gran format amb un munt d’imatges 
inèdites i els textos d’Àngel Casas, Elisenda So-
riguera, els germans García-Pelayo, Joan-Lluís 
Lluís, Jordi Sierra I Fabra, Màrius Serra, Matt-
hew Tree, Núria Cadenes, Pep Blay i la Dhar-
ma (que a més de curar tota la selecció gràfica, 
expliquen la seva història també a través d’uns 
peus de foto apassionats i emotius). I per l’altre 
costat, i tant o més important, presentem Roc 
Guitar 1: Dharma, de Jaume Copons i Lili-
ana Fortuny, un còmic per a joves en què as-
sistim al naixement d’una nova estrella i d’una 

nova sèrie, insòlita al nostre país, que combina 
aventura gràfica i divulgació cultural. 

ROC GUITAR 1: DHARMA 

En Roc Badosa ha badat, enguany, i es troba 
havent de fer en una setmana el treball de curs 
que tots els de la seva classe han fet durant tot 
l’any. Gràcies a la seva àvia Lola, i amb l’aju-
da intrèpida del Rai (i d’en Kerouac, que és 
el gos de la Lola), coneixerà els membres de 
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la Dharma i, parlant parlant, acabarà decidint 
que el treball que l’atabala ha d’anar sobre la 
seva història. Pel mig s’hi troba moltes pegues, 
és clar, i haurà d’esquivar la colla de pinxos 
de la classe que li volen fer la vida impossible, 
però se’n sortirà. Descobrirà un munt de coses 
de si mateix i, per pura carambola i sense vo-
ler-ho, es convertirà en la nova estrella de la 
premsa cultural: Roc Guitar.

Jaume Copons i Liliana Fortuny són dos dels 
autors més celebrats per la canalla del país i de 
més de enllà: les seves sèries Agus i els Mons-
tres i Bitmax & Co. són autèntics fenòmens 
de vendes en català i han estat traduïdes a una 
pila de llengües. Amb aquest llibre inicien una 
nova sèrie que representa un repte majúscul: 
fer arribar les històries extraordinàries de grans 
figures de la cultura catalana a les noves ge-

neracions de manera divertida i trenada en 
aventures gràfiques pures, en què els perso-
natges principals viuen peripècies trepidants 
descobrint un llegat que, generacionalment, 
semblava que els quedés molt lluny. 

El segon Roc Guitar sortirà a principis del 
2024 i anirà dedicat al món del circ, i con-
cretament al món pallasso: en Roc descobri-
rà l’obra del Circ Cric i de Pallassos Sense 
Fronteres.

COMPANYIA ELÈCTRICA  
DHARMA. 50 ANYS

El llibre que no pot faltar a casa de cap fan 
de la Dharma ni de ningú interessat en la 
història del rock al nostre país. Un volum de 
gran format que avança endreçadament entre 
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els orígens de la Companyia Elèctrica Dharma 
(veiem els orígens, primer: la Dharma abans de 
la Dharma) i el moment actual ple de reptes de 
futur. I això amb dues línies que transcorren 
paral·leles: d’un costat l’àlbum gràfic endreçat 
per la Dharma, que per si sol ja constitueix un 
itinerari autònom i carregat de valor;  de l’al-
tre, els textos de nou autors, coordinats i pre-
sentats per Matthew Tree (que també signa el 
pròleg del llibre), que ens parlen de moments 
i aspectes clau de la banda des de punts de 
vista molt diversos. 

Màrius Serra i Àngel Casas (les del llibre són 
les últimes línies escrites per Àngel Casas) 
s’ocupen de la Dharma primigènia: a la seva 
essència. Jordi Sierra i Fabra i els germans 
Gonzalo i Javier García-Pelayo parlen de la 

«conquesta» fugaç del públic espanyol a finals 
dels anys setanta (als anys vuitanta tot queda-
ria liquidat per la Movida Madrileña). Joan- 
Lluís Lluís i Núria Cadenes escriuen les pe-
ces més literàries, i molt emotives, sobre la 
Dharma dels vuitanta i noranta. Pep Blay es-
criu un assaig enfocat a les gires mundials de 
la Dharma entre els anys noranta i els 2000. 
Elisenda Soriguera fa un repàs de tot plegat, 
amb especial incís en el que va suposar en cada 
moment, per a la banda, perdre dos membres 
i germans pel camí, per acabar analitzant la 
Dharma d’avui i la que es projecta en el futur. 
I la mateixa Companyia Elèctrica Dharma 
signa un text de cloenda que ens demostra que 
els queda encara molta corda.  

Interiors Companyia Elèctrica Dharma. 50 anys. Interiors Roc Guitar 1: Dharma.


