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Lluís Juste de Nin hi tor-
na amb una novel·la grà-
fica de caràcter històric. 

A través de la increïble aven-
tura de Garbo (Joan Pujol), 
l’espia que va enganyar Hitler 
fent-li creure que el desem-
barcament de Normandia se-
ria a Calais, aquest cop ha unit 
el drama català durant la Guer-
ra Civil amb la lluita contra el 
feixisme a la II Guerra Mundi-
al, amb un epíleg, encara, en 
plena Guerra Freda.  

L’aproximació de l’autor, 
que firma tant els dibuixos 
com els textos, és rigorosa, 
precisa. De manera que per al 
neòfit resulta una curiosa ini-
ciació panoràmica al segle XX. 
A més, Juste de Nin ha aprofi-
tat la recent desclassificació 
(2016) de documentació del 
servei de contraespionatge bri-
tànic M15 per aportar nous de-
talls del periple al·lucinant de qui va 
ser Garbo per als britànics i Arabel 
per als nazis, condecorat amb la 
màxima distinció pels dos estats: la 
Creu de Ferro alemanya i la insígnia 
de membre de l’Orde de l’Imperi 
Britànic. Increïble, oi? 

Per donar més intensitat i plura-
litat ideològica al Garbo, publicat 
per Trilita Edicions, l’autor ha cre-
at un contrapersonatge del prota-
gonista. És l’única llicència de ficció 
que s’ha permès. Si Garbo era un fill 
de família bona de l’Eixample bar-
celoní que va intentar escapolir-se 
de ser enrolat a l’exèrcit republicà 

i que, un cop al front, es va passar al 
bàndol franquista, del qual acaba-
ria ràpidament desenganyat, l’al-
tra cara de la moneda és Roger Car-
bonell, un xicot menestral de Grà-
cia orfe d’un pare de la CNT poc 
donat a la violència i imbuït d’un 
fort esperit republicà. 

Sense saber-ho, a tots dos els 
uneix l’admiració infantil pel John 
Wayne de la seva època, el gran 
justicier dels inicis del western: 
Tom Mix. Les vides dels dos joves 
catalans avancen paral·leles fins a 
creuar-se al Londres bombarde-
jat pels nazis. I a la manera clàssi-
ca, tots dos tenen al costat, esclar, 
dones extraordinàries. 

El ventall de personatges se-
cundaris, la majoria figures histò-
riques, és ric i ancora perfecta-
ment el relat a la realitat. Hi surten 
des de Churchill i Hitler fins a ca-
talans exiliats a Anglaterra com 

Josep Trueta, Ramon Parera, Carles 
Pi i Sunyer i Josep M. Batista i Roca, 
passant per espies de l’M15 com Tom 
Harris, la mort del qual a Mallorca el 
1964 segueix sent un misteri. 

Garbo, nascut el 1912, és a dir, poc 
abans de l’inici de la I Guerra Mun-
dial, va morir un any abans de la fi de 
la Guerra Freda amb la caiguda del 
Mur de Berlín, després que durant 
anys literalment desaparegués del 
mapa (va fingir la seva mort): com a 
Harris, creia que encara li anava la 
vida. El seu va ser, doncs, el segle de 
les guerres, i la seva, la vida d’un 
aventurer amb ideals. Una aventura 
ara disponible en còmic.✒
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Garbo, un aventurer 
amb ideals al segle 
de les guerres
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Mortadel·lo i Filemó 
FFRANCISCO IBÁÑEZ 
Ediciones B 

48 pàgines i 12,90 €                       
 
Naturalezas muertas 
ZIDROU I ORIOL 
Norma 

64 pàgines i 17 € 
 
Las cosas del querer 
FLAVITA BANANA 
Lumen  

112 pàgines i 14,90 € 
 
Watchmen. Edició vintage 
ALAN MOORE I DAVE GIBBONS 
ECC 

384 pàgines i 35 €

Fragmentos seleccionados 
ANDRÉS MAGÁN 
Apa Apa 

128 pàgines i 20 €                           
 
Hotel Harbour View 
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200 pàgines i 16,95 € 
 
Dibujos secuenciales 
RICHARD MCGUIRE 
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584 pàgines i 20 € 
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CARLOS SAMPAYO I JOSÉ MUÑOZ 
Salamandra Graphic 

704 pàgines i 39 €
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L’horrible sacrilegi 
de l’orella trencada

La nova traducció dels àlbums 
de Tintín –reeditats per Cas-
terman a partir del 2001– ha 

suscitat els habituals esgarips amb 
què sol rebre la cultura catalana tot 
el que altera referents sagrats. Calia 
tornar-los a traduir? Jo diria que sí. 
Hergé és un miracle i els seus àlbums 
són encara devorats per nens que 
s’inicien en la lectura. Per aprofitar-
ne tot el potencial no podíem eter-
nitzar una traducció dels anys 60. 

La traducció de Ventalló, de 
dring noucentista, volia recrear i 
redreçar la llengua, i està plena de 
troballes. Però part dels seus in-
tents, com era inevitable, no han 
prosperat i ara resulten detonants. 
Sobta que algú digui en to distès 
“Fou anit quan tot va començar!”, 
i té tot el sentit que els diàlegs d’un 
còmic reflecteixin el català que es 

parla ara quan és, a més, del tot ge-
nuí: “Tot va començar ahir a la nit!” 

S’ha vist com un horrible sacrile-
gi que L’orella escapçada sigui ara 
L’orella trencada, i ho entenc. La 
traducció més asèptica i fidel de 
L’oreille cassée potser és L’orella 
trencada, però és també una tra-
ducció més plana i vulgar. Ventalló, 
en un intent d’enriquir i normalit-
zar, va triar un verb més precís i 
suggerent, un verb que s’ha ins-
tal·lat en l’imaginari tintinaire. En 
casos així, potser calia ser menys 

asèptic i més sensible al precedent. 
Fora d’aquests excessos la nova 

traducció és, en bona part, solvent. 
Però de vegades la perd l’afany de 
simplificar. Un exemple. Hipòlit 
Càlix lamenta, a L’estel misteriós, que 
el bòlid no hagi topat amb la Terra 
provocant “el superb cataclisme que 
jo esperava”. En canvi, Hipòlit Calis, 
a L’estrella misteriosa, només parla 
“del cataclisme que esperàvem”. 
Sense superb ni jo, deixa de quedar 
magistralment retratada la ridícula 
vanitat del savi Hippolyte Calys, a qui 
Hergé fa dir “le superbe cataclysme 
que j’avais espéré”. 

La nova traducció, reflectint un 
vici molt estès i a l’altre extrem del 
Noucentisme, ho vol fer tot planer 
fins i tot saltant-se Hergé, i almenys 
en aquest sentit no millora sinó que 
empitjora la de Ventalló.✒
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Wonder Woman: Greg Rucka 
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ECC 

304 pàgines i 29,50 € 
 
Inyección Volumen 2 
ELLIS, SHALVEY I BELLAIRE 
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120 pàgines i 16,50 €

 
THE WICKED + THE DIVINE 1 
GILLEN, MCKELVIE I WILSON 
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176 pàgines i 18 €

Los cuadernos de Esther 
RIAD SATTOUF 
Sapristi 

72 pàgines i 15,90 €                       
 
El Multiverso integral 
GRANT MORRISON I DIVERSOS AUTORS 
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480 pàgines i 40,50 € 
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BRIAN WOOD I MACK CHATER 
Panini 

160 pàgines i 16,95 € 
 
La sensacional Hulka  
BYRNE, CLAREMONT I DAVIS 
Panini 

760 pàgines i 45 €


