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Si aquests dies
entren a les lli-
breries, és possi-
ble que hi hagi un
dibuix –i potser
també un títol–
que els cridi

l’atenció. No crec que sigui l’única
a qui la il·lustració de línia clara, sor-
ra groga i cel blau espaterrant li ha-
gi recordat les vinyetes enormes
d’El cranc de les pinces d’or, on Had-
dock i Tintín estan a punt de morir
insolats en ple desert. A Un hologra-
ma per al rei ningú no pateix una in-
solació, però gairebé: som en una
Aràbia Saudita on el sol estella les
pedres. I, a més de ser poc habitual
com a material literari, és una Arà-
bia Saudita parcialment onírica,
com les al·lucinacions de Tintín.
L’acció del llibre transcorre entre
un hotel i un gran complex en cons-
trucció: la Ciutat Econòmica del Rei
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PERFIL Abdullah, un món de luxe i consum
que s’ha d’aixecar en ple desert, com
les illes artificials de Dubai. I Dave
Eggers fa una proposta que també té
un punt d’artificiós i que es basa, so-
bretot, en una gran capacitat per
crear atmosferes: aviat tenim la
sensació que, més que davant d’un
llibre, ens han convidat a una obra
de teatre, una representació de Tot
esperant Godot on s’hi hagués infil-
trat Willy Loman, el protagonista de
La mort d’un viatjant, un venedor
que s’ha fet gran i sent que pertany
a un món que ja no existeix.

AlanClayéselnostrevenedortrist
i desubicat. Havia estat fabricant de
bicicletes, però les fàbriques s’han
desplaçat dels Estats Units a la Xina,
i ara és unempleat d’una granconsul-
toria, està divorciat, a prop de la rat-
lla dels 55 anys, i té por de morir-se. I
necessita tancar un negoci si no vol
que els deutes que el collen l’acabin
d’enfonsar. El que ha de vendre és un
sistema de comunicacions amb au-
tènticshologramesenllocdelesimat-
ges entretallades de les videoconfe-
rències tradicionals. Però aquesta
tècnica revolucionària l’ha de com-
prar algú que llueix una cosa que un
ciutadà nord-americà no podrà en-
tendre mai: el títol de rei. Del xoc en-
tre la pragmàtica executiva occiden-
talielritmepausadíssimiexasperant
d’una monarquia pràcticament feu-
dalenbrollagranpartdel’atractiudel
llibre:elreinoarribaundia,nil’ende-
mà, ni al cap d’una setmana, i es trac-
ta d’aprendre a esperar-lo. La certe-
saqueelreivindràesvadiluintenl’al-
cohol prohibit que l’Alan no triga a
aconseguir, en les festes orgiàstiques
que s’organitzen de sobte en una am-
baixada, o en una cacera de llops mig
fantasmagòrica. O en un misteriós
bony que li surt al clatell.

El millor del llibre és quan s’as-
semblaaEldesertdelstàrtars,deBuz-

zatti, quan no hi passa res i l’Alan
s’emborratxa de pur avorriment. Eg-
gers, però, o no s’hi sent tan còmode
o no és amable com a narrador i, com
que domina com vol la tècnica, tan
bon punt ha submergit el lector en
aquest ambient enganxifós i letàrgic,
acceleraifaavançarl’accióenpoques
pàgines, o introdueix un canvi de to
inesperat. Tot i que hi ha un cert abús
del recurs dels records de la vida pas-
sada de l’Alan (potser amb menys vi-
atges al passat hauríem obtingut el
mateix efecte), a vegades el contrast
és perfecte i fa un efecte lupa, igual
que quan es combina la descripció
d’una petita intervenció quirúrgica
amb la vegada que va dur la filla peti-
taaveureunllançamentdetransbor-
dador espacial. Clavat.

Diuen que a l’editorial Periscopi
obliguen els il·lustradors a llegir-se
el llibre sencer abans de proposar
cap dibuix. M’ho crec, perquè, si bé
al llibre no hi ha cap escena on l’Alan
agafi una escombra i es posi a nete-
jar la carretera, el dibuix aconse-
gueix definir tota la novel·la en un
sol gest: un home que escombra la
sorra del desert. No sabem si serà
capaç de netejar l’asfalt abans que
arribi un nou temporal, però tenim
la certesa que, quan la carretera es
torni a omplir de sorra, tornarà a co-
mençar. Perquè els professionals
occidentals no saben fer cap altra
cosa que treballar per ordenar un
món que se’ls ha fet massa vast. Eg-
gers és molt fi substituint els pro-
ductes de venda tangibles dels viat-
jants de comerç com Loman per ho-
logrames, que són eteris: així Alan
Clay té encara menys claus on afer-
rar-se quan arriba aquell punt de la
vida en què ens preguntem si hem
venut alguna cosa que no fos fum.
L’Alan troba alguna resposta i no-
més per això ja val la pena llegir
aquest llibre.✒
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EL SECRET DE ...

El dissenyador gràfic Jordi
Duró em demana que no ti-
tuli aquest secret amb el seu

nom. És discret de mena malgrat
que tots els seus projectes, llibres,
col·leccions de disseny o les festes
musicals amb la marca Boiler són
d’una qualitat que difícilment pas-
sa desapercebuda. Per això titulo
amb Cesc, Francesc Vila, ninotai-
re popular i genial, el nostre Saul
Steinberg. Per la devoció a Cesc,
Duró, amb el suport de la família
del dibuixant, ha elaborat un re-
cull de vinyetes mudes seves, Cesc
(sin palabras).

Duró publica a l’ARA muntat-
ges visuals que ens fan reflexionar
sobre l’actualitat. Lidera l’estudi
de disseny que porta el seu nom.
L’estudi és a Sarrià, un dúplex co-
mandat per ell i pel seu gos, un vell
Jack Russell que pren el sol a la
terrassa. Visitar l’estudi és un pla-
er, per les peces de disseny que hi
ha i per la música que hi escolten.
El Boiler Club és una de les festes
de música negra dels 50 i 60 de
més prestigi a Europa. Cada dis-
seny exposat té una història. Hi ha
la portada del 1974 sobre crims se-
xuals que va il·lustrar Josep Pla-

Narbona per a un llibre de Telstar.
De Pla-Narbona, Duró també en
va publicar una compilació: Pla-
Narbona. Axiomagrafias. Duró
elabora moltes creacions per a
l’ARA a partir d’icones visuals que
compra el diumenge al matí al
mercat de Sant Antoni. Assegura
que el dia més feliç de la seva vida
va ser quan hi va trobar un llibre
dissenyat per ell, de segona mà,
Alella vinícola.

La veneració de Duró per Cesc
ve de la infància, perquè la seva fa-
mília va viure al mateix edifici que
la família Vila. Per això el llibre es-

tà dedicat “als qui van ser veïns de
Bertrand i Serra, 15, Barcelona”.
Recorda com observava amb fas-
cinació aquell dibuixant, i de qui-
na manera segurament allò va de-
terminar la seva carrera gràfica.
Duró també va estudiar periodis-
me, i els dos vessants s’uneixen
avui en les seves col·laboracions a
l’ARA. De la vida al carrer Ber-
trand i Serra, Jordi Duró rememo-
ra que el fill de Cesc va néixer a la
porteria de l’edifici, perquè van
fer tard per arribar a l’hospital i
la mare va haver de donar a llum
allà mateix.✒
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