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Τα Βρόμικα Κόμικς ή Οι Βίβλοι της Τιχουάνα, ερωτικά και χιουμοριστικά κόμικς
που εμφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στην κρίση του 1929,
παρουσιάζονται στην ανθολογία αυτή μέσα από 34 ιστορίες.
Πολιτικοί ηγέτες, ηθοποιοί του Χόλλυγουντ, χάρτινοι ήρωες των κόμικς και
πρόσωπα-σύμβολα για τον αμερικανικό λαό, κανείς δεν γλίτωνε από το βρόμικο
πνεύμα και την ασεβή χυδαιότητα αυτών των φυλλαδίων που παράγονταν
παράνομα και πουλιούνταν λαθραία σε όλη τη χώρα. Από τον Ντόναλντ Ντάκ
στον Στάλιν και τον Μουσσολίνι, από τον Ταρζάν στην Γκρέτα Γκάρμπο, τους
Μάρξ Μπράδερς, τον Κάρυ Γκράντ, τον Χοντρό και τον Λιγνό, όλη η κοινωνία
γινόταν έτσι αντικείμενο χλευασμού. Γραμμένα με εύθυμη διάθεση και χωρίς
πολλή σκέψη, συχνά πρόχειρα σχεδιασμένα, τα Βρόμικα κόμικς ή οι Βίβλοι της
Τιχουάνα συνιστούν σημείο αναφοράς στα ερωτικά κόμικς.
«Εκτός από το να βλέπουμε το σεξ σαν μια θεία ένωση απ’όπου εκπορεύεται ο
έρωτας, το σεξ μπορεί να ιδωθεί και ως κάτι τραγελαφικό και κωμικό. Απ’αυτή
την οπτική, οι Βίβλοι της Τιχουάνα έχουν ένα γοητευτικό, αβλαβές ατίθασο
πνεύμα που φανερώνει μια κρυφή πλευρά της εποχής τους.»
-ROY LICHTENSTEIN
«Οι Βίβλοι της Τιχουάνα ήταν για την εποχή τους τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια του
σεξ. Μέσα από τα ψυχαγωγικά και ευκολοδιάβαστα καρέ τους, οι Μπήβις και οι
Μπάτχεντ του παρελθόντος μπορούσαν να μάθουν ανώδυνα τί να βάλουν που
και πού και πώς να το κουνήσουν από τη στιγμή που το έβαλαν. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα βιβλιαράκια αυτά διέδωσαν το συγκλονιστικό νέο πως οι
γυναίκες στ’αλήθεια απολάμβαναν το σεξ και πως ακόμα και χοντροί σαν τον
Ολιβερ Χάρντυ μπορούσαν να είναι σέξυ. [...] Αυτά τα χαριτωμένα βιβλιαράκια
έχουν μια απελευθερωτικά πολύμορφη διαστροφή. Απεικονίζουν έναν εύθυμο
πριαπικό κόσμο όπου ο ερωτικός πόθος υπερνικά τα πάντα, ακόμη και το κακό
σχέδιο, την κακή σύνταξη, τα κακά αστεία και την κακή εκτύπωση.
-ART SPIEGELMAN

«Οι Βίβλοι της Τιχουάνα δεν έχουν το ταίρι τους στη φευγάτη ασέβεια, τη σάτιρα
και τον κοινωνικό σχολιασμό. Εκθέτουν την ψεύτικη αγνότητα του επίσημου
Χόλλυγουντ ενώ διαπράττουν το ύψιστο αμάρτημα να παρουσιάζουν το σεξ σαν
κάτι ωραίο και διασκεδαστικό».
-IRA GLASER, συγγραφέας του Visions of Liberty

«Είδα για πρώτη φορά μια Βίβλο της Τιχουάνα όταν ήμουν μικρός, και έκτοτε
πιστεύω ότι αυτά τα μικρά κόμικς αποτελούν την πεμπτουσία της πορνογραφίας
– είναι βρόμικα, αντικοινωνικά, αστεία, σχεδόν ψυχωτικά. Φοβερό είδος τέχνης!»
- O’ROURKE, συγγραφέας του All the Trouble in the World

