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Sens dubte, Mir-
cea Cartarescu 
(Bucarest, 1956) 
és un fenomen 
estrany, en el 
sentit que és un 
escriptor consi-

derat de culte però també d’èxit. Té 
notorietat i prestigi, a més d’un 
grup de lectors rendits a la seva 
prosa fina i subjugadora, plena de 
tangibles difícils de descriure. Ara 
bé, la seva obra mestra són els dia-
ris personals, l’arrel de la seva es-
criptura i d’on surten tots els seus 
llibres. Solenoide, la darrera no-
vel·la publicada per Periscopi, és 
una construcció literària proteica i 
monumental, absolutament inau-
dita. Són vuit-centes pàgines que 
ho esquerden tot i a tothom. 

Les últimes setmanes les he vis-
cut capbussat en les aigües d’aquest 
món desmesurat i radical que és So-
lenoide, dins aquesta mena de crit 
d’impotència i deliri al·lucinat, 
d’utopia fosca i fascinant impregna-
da de paràsits i de criatures torba-

Les anomalies 
utòpiques de 
Mircea Cartarescu

VA SER A PARTIR 
DE ‘NOSTALGIA’ 
(IMPEDIMENTA, 
2012) QUE MIRCEA 
CARTARESCU VA 
COMENÇAR A 
GUANYAR 
LECTORS. DES DE 
LLAVORS N’HAN 
ARRIBAT DIVERSES 
NOVEL·LES I 
LLIBRES DE 
CONTES. 
‘SOLENOIDE’ ÉS LA 
SEGONA 
TRADUCCIÓ AL 
CATALÀ

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL dores, de somnis desconcertants, 
d’espais decadents i ruïnosos, de si-
tuacions oníriques desbordants. He 
vist l’elevació i la caiguda d’éssers 
camaleònics i el naixement d’histò-
ries múltiples que conformen una 
realitat de realitats. Solenoide és 
una experiència personal humana 
en estat pur. És un llibre de llibres, 
un exemple excepcional del foc lite-
rari que crema en Cartarescu, un es-
criptor que a parer meu no escriu 
per expressar idees –tot i que n’hi ha 
moltes–, ni emocions –que són 
constants–, això és secundari; sinó 
per expressar la seva imaginació 
prodigiosa.  

Un inquietant i meravellós deliri 
El protagonista és un jove profes-
sor d’institut amarat de tristesa i 
frustració que va assumint el seu 
fracàs com a poeta quan la comuni-
tat literària li trunca l’esperança de 
ser escriptor. El seu poema La cai-
guda no agrada als crítics i, d’algu-
na manera, tot s’esfondra. Per tant, 
toca exercir aquesta derrota lírica 
donant classes de literatura i llen-
gua romanesa en una escola als 
suburbis de Bucarest. El tarannà 
d’aquesta vida solitària ve alenat 
per diversos components: l’obser-
vació i percepció dels altres, els 
somnis, el desvari i l’al·lucinació, 
així com l’anomenada realitat. Pe-
rò qui és capaç de distingir-los? No 
oblidem que la realitat és una cons-
trucció fabulosa que nosaltres ma-
teixos armem. Així, doncs, aques-
ta no seria allò que ens passa física-
ment, sinó el que està passant en la 
nostra ment. La nostra realitat és la 
nostra imaginació, i la del nostre jo-
ve professor fracassat és superba, 
un inquietant i meravellós deliri. 
Afegiu-hi encara l’escenografia, la 

imatge d’un Bucarest entròpic 
d’allò més decadent com a imatge 
pictòrica de ruïna universal, i una 
societat que viu sota l’efecte tardà 
del vell Ceausescu, debatent-se en-
tre el comunisme i el capitalisme.  

Potser Solenoide no és més que la 
història d’una escola amb el desple-
gament i la descripció del seu mi-
crocosmos complet: professors, 
alumnes, aules, passadissos, objec-
tes i paisatges, però transfigurat en 
un relat sobre l’univers que és la tra-
ma de la tribulada vida mental del 
protagonista, tot un embull de ca-
mins, de propòsits, fugues mentals 
i desviacions que ens du a l’angoi-
xant i redemptora experiència del 
viure. És òbvia la dimensió existen-
cial i el maquillatge autobiogràfic de 
la novel·la, però n’hi ha una altra de 
dimensió, a banda de l’estètica, que 
és més profunda i extraordinària: la 
dimensió ètica, la que ens planteja 
la possibilitat de salvació de l’home. 
A Cartarescu sembla que no li inte-
ressa tancar dins el llibre la punxa-
da de fets isolats, sinó que pretén 
molt més, tancar-hi l’experiència 
del tot, el que dona de si el viure. 

No volem enganyar ningú: Sole-
noide és un gran desafiament per al 
lector, no és un llibre fàcil. Tanma-
teix és un xoc pertorbador i tota una 
experiència. Hi trobareu els estats 
més diversos i tenebrosos de l’àni-
ma: la tristesa, la desesperació, l’es-
pant, la nostàlgia, la còlera, la resig-
nació, el ressentiment, l’astora-
ment, el pànic, la fascinació, l’hor-
ror, l’udol i la bogeria. Però també 
humor, una llum blanca esperança-
dora i escriptura de primera. Sens 
dubte un repte extraordinari la tra-
ducció d’Antònia Escandell Tur; i 
magnífic l’epíleg il·luminador de 
Xavier Montoliu Pauli.✒
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En el món del cò-
mic són pocs els 
autors que poden 
presumir d’haver 
emulat Stan Lee i 
Jack Kirby en la 
titànica creació 

d’un univers sencer de superherois. 
Entre els que ho han aconseguit amb 
èxit destaca l’entranyable equip ar-
tístic format pel guionista Kurt Bu-
siek, el dibuixant Brent Anderson i 
el portadista Alex Ross. Tot va co-
mençar l’any 1995 amb la publicació 
del primer número d’Astro City, pro-
tagonitzat per un dels personatges 
que acabaria sent habitual en aques-
ta capçalera coral, el Samarità, un su-
perheroi que en l’imaginari del gène-
re remetia immediatament al Super-
man de Jerry Siegel i Joe Shuster.  

Astro City, la capital literària dels superherois
Les primeres entregues van apa-

rèixer als Estats Units amb el segell 
Image, i després la sèrie va passar a 
altres editorials fins que es va deixar 
de publicar el 2010. Per sort, tres 
anys després Astro 
City va ser recuperada 
per l’editorial Vertigo, 
la línia per a lectors 
adults de DC que va 
tenir un gran impacte 
a partir de finals dels 
anys 80 gràcies a tí-
tols com The Sand-
man, Predicador, 100 
Balas o Fábulas. Des 
dels seus inicis, Astro 
City manté els trets 
que la diferencien de 
la resta de capçaleres 
de superherois, so-

les històries passen als barris d’aques-
ta ciutat imaginària amb una capacitat 
de meravellar el lector inesgotable. 

A més, els autors fan continus salts 
temporals al passat, i això permet en-
dinsar-se en les arrels d’una obra am-
biciosa que s’expressa sempre en un to 
nostàlgic que també és marca de la ca-
sa. En aquest volum, per exemple, as-
sistim al naixement d’un suburbi ne-
gre de la ciutat, porta d’entrada a Astro 
City de la revolució del jazz. 

S’ha dit molts cops que l’obra mes-
tra de Busiek i Anderson és una decla-
ració d’amor als còmics clàssics, en 
què els seus campions justiciers te-
nen cara d’actors com Clark Gable, i 
també una reivindicació del llegat 
dels pioners del gènere. Però més que 
un còmic acaba sent un tour de force 
de literatura popular dibuixada.✒
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bretot per l’ús de la narració en pri-
mera persona, un recurs que provo-
ca una empatia total del lector amb el 
protagonista de torn. En realitat, mai 
saps amb què et trobaràs, perquè As-

tro City és un mosaic d’històri-
es de gèneres diversos 
en què els superherois 
són a vegades una sim-
ple excusa. Crítica soci-
al, costumisme, relats de 
misteri, trames policía-
ques, epopeies espacials 
a càrrec de la Primera Fa-
mília –un clar homenat-
ge als Quatre Fantàstics 
de Lee i Kirby–, històries 
romàntiques, contes de 
terror... Tot té cabuda en 
un univers en expansió 
amb l’únic nexe comú que 
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