
a fer alguna cosa referent a això, així 
que l’Àxel va néixer amb la intenció 
d’educar i ajudar els homosexuals 
joves per seguir la vida amb alegria i 
sense culpabilitats. Li vaig proposar 
el personatge a la revista Lambda i 
va començar a publicar-se com una 
història d’amor, però a causa de la 
periodicitat trimestral de la revista era 
més viable publicar històries que no 
tinguessin un ordre, que fossin inde-
pendents. Àxel segueix reivindicant 
coses, encara que desitjo que evolucio-
ni més a nivell formal. 

No li sembla que actualment la 
il·lustració de temàtica gai s’associa 
gairebé exclusivament amb una sexua-
litat i un culte al cos exagerats? 

Hi ha excés de sexe i de músculs 
als còmics de temàtica gai i això no 

m’interessa per a l’Àxel. Ell és un home que gaudeix de la vida, però que també 
està interessat en pensar, és viatger, li agrada llegir, es preocupa pels seus pares i 
també té sexe, però no és el més important per ell. Va sorgir per a donar suport 
a la lluita contra la sida i vull que segueixi transmetent una filosofia positiva, de 
bon observador que no solament parla de la grandària del sexe. 

En quins projectes està treballant actualment? 

En un àlbum il·lustrat sobre Miquel Martí i Pol que sortirà al mercat per Sant 
Jordi. També estic preparant una versió de Mujercitas i un altre llibre sobre nens 
amb paràlisi cerebral. El tema educatiu m’interessa molt. Aquest estiu viatjaré a 
Medellín, Colòmbia, per oferir uns cursos, i també estem preparant una expo-
sició molt gran que es farà a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre 
aquests últims 20 anys de la meva carrera. 

Què li aconsella als il·lustradors que desitgen treballar professionalment en 
aquest sector?

Que viatgin, que llegeixin i que dibuixin molt. És important que surtin perquè 
obrin els ulls i vegin cultures diferents. Això és fonamental a l’hora de posar-se a 
dibuixar. 

«Molts 
dibuixants ens 

dibuixem a 
nosaltres mateixos 

o a la gent més 
propera per 

identificar-nos 
amb el nostre 
treball artístic» 

Blanch davant del seu mural del mur de Berlín
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