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El procés, de
Franz Kafka, la
dissortada his-
tòria de Josef
K., s’ha con-
vertit en no-
vel·la gràfica

en una esplèndida versió il·lus-
trada per Chantal Montellier i
adaptada per David Zane Mai-
rowitz. Alguns poden arrufar el
nas i prendre’s la novel·la gràfi-
ca com a subgènere, però no ho és
pas, almenys per a qui tingui la
voluntat de valorar el poderós
imaginari estètic tant com l’apre-
ciable text clàssic. En aquesta al-
tra forma de llenguatge narratiu,
els precedents de la qual podríem
cercar en les històries il·lustrades
de l’Edat Mitjana, hi ha tot un ca-
bal d’obres ambicioses, innova-
dores i amb un prestigi compara-
ble al de la literatura i l’art.

Tanmateix, la distància és
enorme, i cal valorar-ne l’ambició
i la dificultat, el pas incomparable
de l’estructura de l’obra original
a la de la novel·la gràfica, l’abriva-
ment i la capacitat de fer visual i
enlluernador el text original de
Kafka, sense perdre’n l’atmosfe-
ra ni el sentit. Al meu parer el re-
sultat gràfic és francament bri-
llant, no només per l’atreviment
desacomplexat i un palpitant es-
calat d’entreteniment, sinó per-
què, en essència, l’original hi és.

L’estètica delirant i el sinistre
malson que viu Josef K. queden
perfectament il·lustrats en la lí-
nia traçada sempre en blanc i ne-
gre que tempera molt bé l’ambi-
ent desconcertant i d’asfíxia. El
dibuix àgil i realista dels paisat-
ges urbans són pinzellades clari-
vidents del sentit ultra, de la ma-
teixa manera que les faccions
dels personatges i la vestimenta
transfereixen sensacions físi-
ques al lector. Mínim text i at-
mosfera onírica: rellotges sense
broques, ulls penetrants, riures
perversos, sexualitat impúdica,
espelmes, vinyetes que cauen a
trossos... una constant expressi-
vitat irònica i grotesca a través
d’un munt de recursos estètics
que escenifiquen de meravella
l’absurditat i l’estat d’ànim del
protagonista.

Al còmic hi ha coses descon-
certants i divertides, potser equí-
voques en el sentit de la literali-
tat, com també un excés d’evi-
dència. Són un mal menor, inhe-
rent al llenguatge gràfic i a la
brevetat, i en el sentit que la psi-
cologia és, de fet, impaciència.✒

Hi ha una línia
vermella que se-
para els autors
considerats “co-
mercials” i els
que carreguen
l’etiqueta de “li-

teraris”. Ja ens entenem. Els uns i
els altres pateixen els prejudicis
dels lectors, els crítics i els editors
del bàndol que no és el seu, i malden
per guanyar-se’n l’atenció. Els uns,
perquè volen més lectors i perquè
potser han de pagar la factura d’una
cisterna d’aigua que goteja a casa, i
els altres perquè, encara que tinguin
el compte corrent ple de zeros a la
dreta, aspiren a la pàtina de presti-
gi que els donaria una bona crítica
en un mitjà influent, una ressenya
d’on es pogués extreure alguna fra-
se per a una faixa amb què l’editor
àvid de dòlars pescaria més lectors
desprevinguts. “El nou Stieg Lars-
son”, hi diu, dins un cercle de color

La línia vermella
de l’Enric Forat

groc estampat damunt les traducci-
ons a l’anglès de les novel·les de l’es-
criptor noruec Jo Nesbo, el nou
príncep de la novel·la negra nòrdi-
ca. D’acord, no és una frase que
l’acosti a Graham Greene o a
Raymond Chandler, però fa que els
zeros segueixin augmentant, i de
quina manera: els llibres de Nesbo
són al capdamunt de gairebé totes
les llistes de vendes als Estats Units
i en molts països d’Europa.

Podem entendre-ho. El redemp-
tor té nervi, progressa a bon ritme,
amb una trama prou enrevessada
com per mantenir alerta el lector i
administra bé les dosis d’informa-
ció, sang, baixos fons, noms de car-
rers en noruec i un polsim de sexe.
Està protagonitzada per un vell co-
negut dels fans de Nesbo, Harry Ho-
le, un inspector de nom poc noruec
i, com no podria ser d’una altra ma-
nera, exalcohòlic, que menja mala-
ment, es vesteix encara pitjor (pe-

rò sempre té dones atractivíssimes
que li van al darrere), és melangiós,
intuïtiu i no suporta l’autoritat. Un
petit festival del clixé, culminat pels
flocs de neu que encatifen els car-
rers d’Oslo. Un últim detall: quan la
noia que acaba de conèixer Hole
descobreix que pot referenciar per-
fectament El perfum, de Patrick
Süskind, s’exclama: “Oh! Un policia
que llegeix!” Hole ha de resoldre
l’assassinat d’un membre de l’exèr-
cit de salvació, una organització mi-
litar benèfica que ajuda els drogoad-
dictes i marginats de la societat pe-
rò que té interessos més obscurs,
com ara la promoció immobiliària.
Repressió cristiana, secrets guar-
dats massa temps i gelosies entre
germans acaben de configurar el
conjunt, una sèrie de trames que
Nesbo atura, combina i posa en
marxa amb una eficàcia innegable.
Tanta, que el director de cinema
Martin Scorsese ja ha comprat els
drets d’una de les novel·les de Nes-
bo (L’home de neu, que encara no te-
nim traduïda) per fer-ne una pel·lí-
cula. Davant la possibilitat que
Scorsese ambienti la història als Es-
tats Units, Nesbo ha dit que prefe-
reix que facin una bona pel·lícula
que passi on sigui que una mala
pel·lícula ambientada a Oslo. La
pregunta és inevitable: i per què si-
tua els llibres a Oslo, ell? Que podri-
en funcionar on fos, les seves tra-
mes, canviant la neu per raigs de sol
i les bufandes per pantalons curts?
S’imaginen un policia de Sciascia
sense el sol sicilià trencant les pe-
dres o un comissari Maigret que no
pogués caminar pels molls emboi-
rats de la vora del Sena? La situació
geogràfica d’una novel·la no és pres-
cindible. O no ho hauria de ser.

Així doncs, per a qui són els llibres
de Jo Nesbo? Per què se n’infla el
número de pàgines –no baixa gaire-
bé mai de les cinc-centes–, allargas-
sant una mica massa la trama: per
poder-ne apujar el preu o perquè
sembli més de pes? Què hi fa més: la
set d’immortalitat de l’autor o l’am-
bició d’una indústria editorial insa-
ciable? Una pregunta difícil de con-
testar, fins i tot per a Harry Hole,
l’Enric Forat. El que és clar és que
tornem a ser on érem al principi, so-
bre la línia vermella, que cada vega-
da es fa més ampla, més trinxera.✒

L ’ e x p r e s i d e n t
dels Estats Units
Theodore Roose-
velt va dir: “Rere
el govern aparent
hi ha un govern
invisible que no

té cap tipus de lleialtat ni reconeix
cap tipus de responsabilitat a la
gent. Destruir aquest govern invisi-
ble, (...) aquesta aliança profana en-
tre empresaris corruptes i polítics
corruptes és la primera tasca de
l’art de governar”. Aquesta frase,
que Julian Assange, el fundador de
Wikileaks, cita a la seva autobiogra-
fia, és alhora una advertència i una
resignació. Era una advertència a
principis del segle XX, quan Roose-
velt, un republicà que intentà llui-
tar contra els monopolis, creia en
un govern per al poble. Ara, un segle

Elogi de la subversió
més tard, és la constatació d’una re-
signació: sabem que hi ha un govern
invisible, però som massa porucs
per dir-ho, ja que el servei de propa-
ganda d’aquest govern ens titllarà
de conspiracionistes, de radicals, de
marxistes o de qualsevol altra cosa.

La biografia d’Assange és la his-
tòria d’una no-resignació. Descen-
dent d’un pirata taiwanès i educat
en l’inconformisme per una mare
implicada en les lluites socials, As-
sange es convertí des de molt jove
en un hacker polític, en algú que
pretenia penetrar a les xarxes del
poder gràcies al poder omnímode
de la informàtica. Amb el nom de
Mendax entrava al Pentàgon o la
NASA, i el 2006 fundà Wikileaks
amb la idea d’“analitzar els ossos del
nostre món i comprovar si estan en
bon estat i són veritables”. La resta

és història recent. Assange s’ha en-
testat a publicar tot el que els go-
verns guarden dins una capsa fosca
que porta l’etiqueta de “secrets d’es-
tat”, que moltes vegades no són més
que les vergonyes d’una administra-
ció de delinqüents.

Irreverent, apassionat, valent, el
més perillós filtrador de l’actualitat
se’ns apareix com un home d’una
cultura extraordinària i com un sub-
versiu que no té res a perdre perquè
no té res. El llibre és imprescindi-
ble per a tots aquells que es vulguin
passejar per les clavegueres del món
amb l’esperit rebel de qui fa una de-
claració que hauria de figurar en tots
els diaris: “La realitat és un aspecte
de la propietat. Cal confiscar-la. I el
periodisme d’investigació és el no-
ble art de recuperar la realitat, con-
fiscant-la als poderosos”.✒

El malson
il·lustrat de
Josef K.
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