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Història americana i vampirisme
reada pel guionista Scott Snyder
–responsable d’algunes sèries de
Batman i de La cosa del pantano– i el

dibuixant Rafael Alburquerque, American
vampire és una sèrie fantàstica que s’aproxi-
ma al mite dels vampirs des d’una perspecti-
va pròpia de la tradició de l’american gothic.
Centrada en la col·lisió entre el món de l’es-
pècie de xucladors de sang i el dels mortals,
està més pròxima –afortunadament– a True
blood que a Crepúsculo, i té la gràcia d’oferir
una panoràmica de diferents moments de la
història dels Estats Units, combinant el re-
gistre terrorífic amb gèneres com ara el bèl-
lic, el western i la road movie.

El volum 4, que ha publicat ECC i que re-
cull els números del 19 al 25 de la publicació

C americana, té per al lector català un al·licient
especial: el dibuixant és Jordi Bernet, el
creador gràfic de sèries tan conegudes com
Torpedo 1936 i Clara de noche. Explícita-
ment influenciat per grans dibuixants nord-
americans com Frank Robbins i Milton
Cannif, l’elegant i expressiu traç de Bernet
resulta singularment adequat per a un arc
argumental d’ambient western que trans-
corre a mitjan segle XIX, i que relata els orí-
gens del vampir Skinner Blood

El volum es completa amb un segon arc
argumental il·lustrat per l’habitual Albur-
querque i ambientat el 1954. Tupés, xupes
de cuiro i persecucions de cotxe en una tre-
pidant història amb ecos de les pel·lícules de
rebels juvenils dels anys cinquanta. ❋
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obra en la qual el dramaturg Tony
Kushner s’ha basat per escriure el
guió de l’última pel·lícula de Steven

Spielberg es diu Team of rivals: the political
genius of Abraham Lincoln, de la historiadora
Doris Kearns Goodwin. Es tracta d’una bio-
grafia monumental, de més de mil pàgines,
una immersió total i absoluta en la vida i
l’època del president més estimat i recordat
pels nord-americans. L’autora, que ja havia
venut els drets a Spielberg abans d’acabar el
llibre, s’endinsa en la vida de l’home més bio-
grafiat de la història americana, amb l’ambi-
ció de dir alguna cosa nova, objectiu que va
aconseguir. Lincoln és l’home que va saber
rematar la feina que els pares fundadors del
país havien començat anys abans amb l’ar-
quitectura de tot l’edifici constitucional, fa-
cilitant l’abolició de l’esclavatge en un mo-
ment en què els interessos econòmics que gi-
raven entorn d’aquesta institució eren molt
difícils de vèncer, havent també de mantenir
unida una nació dividida i en guerra per
aquesta qüestió.

Aproximar-se a Lincoln i a la seva època
–entendre la complexitat de la situació d’un
país en expansió, la polarització política, el
sistema electoral, la Guerra Civil…– no és
una tasca senzilla, però és d’agrair que James
M. McPherson ho hagi aconseguit en una
obra que no supera el centenar de pàgines.
Doris Kearns Goodwin dedica les 250
primeres pàgines a desgranar les
personalitats dels candidats republi-
cans que rivalitzaren per la nomi-
nació a la presidència el 1860,
tots aquells rivals polítics de Lin-
coln que finalment van formar
part del seu equip de govern.
McPherson no s’entreté gaire en
tot això: el seu objectiu és
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igualment ambiciós però necessita menys
prolixitat per fer-nos entendre la grandesa
moral del personatge, la magnanimitat del
seu geni, a més de la seva destresa militar i els
problemes legals que va haver de superar per
a mantenir el lideratge i continuar unint una
nació que hauria pogut desaparèixer.

McPherson ens dóna un llibret d’una gran
concisió, imparcial en allò que encara és po-
lèmic, com l’ús que el president va fer de la
suspensió dels drets d’habeas corpus dels de-
tinguts durant la Guerra Civil, tot per parar
els simpatitzants confederats que vivien dins
els territoris de la Unió. També podem arri-
bar a entendre les seves decisions més difícils,
perquè l’autor sap situar-nos amb quatre
traços precisos les principals disjuntives
que Lincoln va haver d’enfrontar, so-
bretot en el moment de l’aprovació
de la cèlebre Proclama d’Emanci-
pació que va acabar amb l’escla-
vitud, aquella “injustícia
monstruosa”. Un gran ho-
me definit i explicat
en un llibret me-
morable. ❋
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