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Per un bistec és 
el títol d’un 
 relat de Jack 
London sobre 
un home que 
no té altra ma-
nera de sobre-

viure que fent de boxejador. 
Aquest referent literari és el 
punt de partida de Versus, un 
magnífic còmic de Luis Bustos 
(Madrid, 1973), un dels autors 
vinculats a la publicació Orgullo 
y Satisfacción. Explica la història 
d’un boxejador veterà que neces-
sita una victòria per ajornar la 
misèria, per no perdre la família. 
Guanyar un combat per arreple-
gar quatre calés per poder men-
jar un bistec. 

Bustos treballa el drama amb 
la concisió de Will Eisner, espol-
sant-se qualsevol rastre d’èpica i 
fixant-se en la tristesa d’un per-
sonatge que no vol resignar-se, 
tot i que és plenament conscient 
que la partida està perduda. I 
aquí és on resulta especialment 
rellevant l’estètica del còmic. 
Amb ecos d’Eisner i del manga. 
Bustos va adaptant l’estil, el di-
buix i la composició de la pàgina 
als sotracs emocionals que expe-
rimenta el boxejador durant el 
combat, als records d’una vida 
millor i al presagi fatalista del 
qual no podrà escapar, a la tensió 
entre el desig i el pes de l’evidèn-
cia. Tot el que significa Versus 
està reflectit en l’última pàgina, 
un extraordinari exemple de sín-
tesi que demostra la maduresa 
de Bustos com a autor. ✒

A les tres no-
vel·les emblemà-
tiques sobre 
l’adulteri –Mada-
me Bovary, de 
Gustave Flau-
bert; Anna Karè-

nina de Lev Tolstoi, i La Regenta de 
Leopoldo Alas Clarín– les protago-
nistes femenines trenquen els límits 
de les convencions burgeses no tant 
per rebel·lia sinó per fugir de la con-
dició ensopida i buida de mestressa 
de casa a la qual es veuen condemna-
des per la seva condició de dones. Si 
en l’home l’adulteri s’accepta com 
una condició inherent al mascle, la 
moral de l’època no entén que una 
dona casada no es conformi amb el 
consol dels fills i busqui els plaers de 
la carn. El missatge de les tres no-
vel·les és que la dona no ha d’anar a 
buscar el plaer físic, ja que no és una 
qualitat que acompanyi la seva con-
dició. La seva condemna social és la 

inevitable conseqüència d’una con-
ducta eminentment “desviada”. 

La novel·la de Hjalmar Söderberg 
que ara ens presenta Viena, altra ve-
gada en una edició i una traducció 
impecables, és també una història 
d’adulteri, però el personatge de la 
Lydia, potser perquè correspon a 
una època una mica més moderna, 
potser perquè som en un país que 
podríem qualificar de “diferent”, 
ens resulta molt més moderna: una 
dona que pren decisions sense dei-
xar-se arrossegar massa per les cir-
cumstàncies i que exhibeix un or-
gull que no trobem en les protago-
nistes esmentades. 

Il·luminar l’existència 
Hjalmar Söderberg va néixer a Es-
tocolm el 1869, i des de molt jove va 
treballar de periodista. Va tenir el 
seu primer èxit amb Doctor Glas 
(1905), però va ser a l’obra de teatre 
Gertrud (1906), portada al cinema 

per C.T. Dreyer i a El joc seriós 
(1912), on va reflectir la llarga i difí-
cil relació adúltera que mantingué 
amb Maria von Platen, una dona 
que es projecta al complex –i de ve-
gades irritant– personatge de Ger-
trud. Però la Lydia de la novel·la 
que ara comentem no és una burge-
seta avorrida que busca els gaudis 
de la carn amb qui millor els hi pu-
gui procurar, sinó que és una dona 
enamorada, una dona capaç d’en-
frontar-se a les convencions i que 
rebutja el perdó fariseu d’un amant 
incapaç de fer front al gèlid fantas-
ma del divorci.  

La trama segueix sobretot la pe-
ripècia vital de l’Arvid, des dels seus 
primers anys de periodista fins a la 
culminació com a escriptor impor-
tant. Al principi de la història, l’Ar-
vid i la Lydia s’enamoren en el que, 
comprenem, serà el motor de la his-
tòria. I perquè la història es mogui 
Söderberg els separa i els torna a 
ajuntar, els sotmet a un moviment 
de vaivé amb el qual expressa la se-
va decidida fe en el determinisme: 
“Nosaltres no triem! No triem el 
nostre destí, com tampoc no triem 
els nostres pares o la nostra pròpia 
persona”. És aquí on els protago-
nistes intervenen, es diria, per con-
tradir les paraules del narrador/au-
tor. Casats tots dos amb una perso-
na que no estimen, empesos per les 
circumstàncies, mantindran una 
relació il·lícita que Söderberg ens 
presenta sense la grolleria concu-
piscent de Flaubert però amb la 
carnalitat que trobem de vegades 
en certes pel·lícules de Bergman. La 
frase de la Lydia, “No podria supor-
tar passar per aquesta vida sense 
haver sigut teva!”, implica un ro-
manticisme voluptuós que més en-
davant reblarà en un estriptis sobre 
el qual Söderberg passa amb una 
el·lipsi elegantíssima. El llibre con-
té molts moments d’exquisidesa 
narrativa, una nítida definició dels 
personatges i una permanent sen-
sació de vida, d’estar ficats en esce-
naris on passen coses, on la gent 
viu, on es parla del que passa al car-
rer. De vegades l’autor abusa de les 
referències a la Suècia de l’època i 
opina massa, però l’hi passem per 
alt perquè ens il·lumina zones de 
l’existència en què potser no haví-
em pensat mai. ✒

Els llibres que 
arriben prece-
dits d’una llegen-
da d’èxit –en 
aquest cas d’Ale-
manya, on el de-
but del guionista 

Sascha Arango (Berlín, 1959) es va 
enfilar al capdamunt de les llistes 
de vendes, i les traduccions no pa-
ren de multiplicar-se– generen un 
efecte doble: per una banda ani-
men a llegir, i més si, com és el cas, 
la novel·la es presenta com una 
comèdia negra esbojarrada, però 
per l’altra fan aixecar una cella de 
sospita. Doncs bé, no hi ha front 
prou ample per enquibir l’altura a 
què hauria d’arribar l’arc d’aques-
ta cella desconfiada a mesura que 
avança la lectura. Hi ha tants girs 

El misteri de la mostela
inesperats (i inesperables!), tan-
tes sorpreses sense solta ni volta, 
a més d’algunes escenes desagra-
dables (¿de debò que cal detallar 
com una nina inflable du un arris-
sador de cabells encastat allà a 
dins?), i tants personatges nous a 
cada moment que, en lloc de di-
vertir-nos, només fem que con-
fondre’ns i constatar la llei 
inexorable dels mals lli-
bres: a mesura que 
passen les pàgines, 
empitjoren. 

Mentider  
compulsiu 
I la història té una 
bona arrencada: les 
quaranta primeres pà-
gines plantegen la vida 

comèdia es menja la versemblan-
ça, i arriba un punt en què ja podria 
passar qualsevol cosa. 

I no es pensin que m’oblido de la 
mostela (cosa que sí que fa l’autor, 
per cert): la guardo per al final. 
Contràriament al que suggeriria 
un dibuix de coberta que represen-
ta un home amb cap de mostela, 
aquest animal tan simpàtic no té 
gaire presència en el llibre. N’hi ha 
una, sí, que es passeja per les golfes 
de la casa de l’escriptor i que, en 
una de les escenes més inversem-
blants de totes, li clava una mosse-
gada al canell. És clar que, a conti-
nuació, ell s’adorm. No corrin a 
buscar si la mossegada de mostela 
té propietats adormidores, que no 
les té. És el llibre, el que aconsegui-
ria adormir un insomne!✒
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d’un escriptor d’èxit que té dona, 
amant, gos i un compte corrent 
que convertiria el posseïdor d’una 
targeta black de Caja Madrid en un 
pelacanyes. Què li passa, doncs? 
Que és un mentider compulsiu, 
sempre ho ha estat, i no és ni tan 
sols ell qui ha escrit els seus thri-
llers: és la seva dona. La qual, per 

cert, mor unes tres vegades 
i mitja, aproximada-

ment, al llarg del lli-
bre. Tant ella com 
l’amant són perso-
natges que podrien 
tenir interès si no 
fossin tan plans, si 

no sabéssim tan po-
ca cosa de les seves 

motivacions i objec-
tius. Però la voluntat de 

L’estiu amb Monika és una de les millors pel·lícules de Bergman. SVENSKA FILMINSTITUTET
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