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Warren Ellis 
c o m p a r t e i x 
amb Frank Mi-
ller el títol d’en-
fant terrible del 
còmic. Les se-
ves obres estan 

plenes d’excessos amb un gust 
evident pel sexe i la violència més 
gore. Per això sempre és sorpre-
nent trobar-se la seva firma en un 
còmic d’editorials adreçades a un 
públic massiu, com la Marvel, un 
segell en què aquestes llicències no 
tenen cabuda. Fins ara les col·labo-
racions d’Ellis amb les editorials 
del mainstream no han sigut gaire 
encertades perquè el seu estil gam-
berro era irreconeixible. La breu 
etapa com a guionista en la nova 
col·lecció del Cavaller Lluna és l’ex-
cepció: l’obra va ser rebuda amb un 
gran èxit de crítica i públic als Es-
tats Units, gràcies també a l’espec-
tacular art de Declan Shalvey. 
L’alegria, però, va durar poc. Des-
prés de sis números autoconclusius 
–reunits ara per Panini en el volum 
De entre los muertos– va fugir de la 
col·lecció. Llàstima, perquè sem-
blava que finalment Ellis havia tro-
bat un heroi –el Cavaller Lluna és 
un outsider de l’univers marvelià 
nascut als anys 70 i inspirat desca-
radament en el Batman de la DC– 
que li permetia escriure per a una 
editorial comercial sense excessos, 
però mantenint reconeixible la se-
va personalitat. Però, esclar, Ellis 
no seria Ellis sense aquestes fugi-
des que deixen els seus fans amb ga-
nes de més.✒

Quan una filla de 
Mikhaïl Saltikov 
Xedrín (1826-
1889), un dels es-
criptors més in-
tel·ligents i càus-
tics del XIX, va 

dir al pare que li havien posat de 
deures una redacció i no sabia com 
afrontar-la, l’escriptor va decidir 
ajudar-la de seguida. Endut per 
una inspiració clandestina, va im-
provisar un escrit que, més que 
una redacció, era un conte, o gaire-
bé un esbós de novel·la. Al cap 
d’uns dies, la filla l’hi va portar cor-
regit per la mestra. Al costat de la 
nota que representava, per des-
comptat, un suspens, hi havia una 
condemna irrevocable: “Vostè no 
sap rus”, amb una falta gramatical 
just al mig de la frase.  

En efecte, per arribar a constru-
ir un llenguatge com el de Xedrín, 
calia renunciar completament a la 
comoditat del rus estàndard. La 
família Golovliov, la seva obra 
mestra, no només és una esplèndi-
da saga familiar que descriu l’ocàs 
de l’aristocràcia russa, sinó tam-
bé un autèntic remolí de paraules 
i expressions insòlites –de vegades 
arcaiques, de vegades inventades– 
que s’ajunten d’una forma fantasi-
osa que de cop i volta sembla ine-
vitable, i per això mateix fan la de-
lícia del lector i la tortura de qual-
sevol que s’atreveixi a traduir-ho. 
Malgrat el treball admirable del 
pioner Francesc Payarols (Girona, 
1896 - Barcelona, 1998), la versió 
catalana no acaba de transmetre 
aquesta sensació contínua de me-

Mikhaïl 
Xedrín, 
el verí  
d’una nota

ravella verbal; així i tot, arribem a 
copsar el caràcter dels personat-
ges, que viuen a través de l’escrip-
tura de Xedrín.  

Porfiri Golovliov, que els seus 
germans anomenen el Petit Judes, 
és esgarrifós i inoblidable alhora, 
potser justament pel seu ús pervers 
del llenguatge. Cap a la meitat de la 
novel·la, l’autor diu que era un ho-
me “aliè a tot sentit moral, desco-
neixedor de tota veritat que no apa-
regués als llibres d’escola, [...], un ig-
norant sense límits, picaplets per 
naturalesa, mentider, xafarder i, so-
bretot, temerós del diable”. La pa-
raula que Payarols tradueix com a 
xafarder, en rus vol dir alguna cosa 
com difusor de paraules buides, i té 
un so estrident que s’associa amb el 
zumzeig insistent d’un insecte. El 
Petit Judes és sobretot això, un 
mosquit diabòlicament astut i es-
munyedís que talla el son dels seus 
familiars amb un brunzit de parau-
les que només amaguen, sota una 
aparença melosa, el verí de la indi-
ferència i la crueltat.  

Tremolar de desig 
Els germans i la mare, a qui el Petit 
Judes desposseeix amablement, 
amb un somriure devot als llavis, de 
tot el que tenen, moren intoxicats 
per la seva xerrameca. Un dels seus 
fills acaba al presidi de Sibèria; l’al-
tre se suïcida, després d’haver de-
manat diners al pare en un moment 
crític de la seva vida i haver topat no 
només amb una negativa, sinó amb 
un sermó infestat de frases fetes: 
“Si no vols pols, no vagis a l’era”, 
“No estiris més el braç que la màni-

ga” i altres banalitats per l’estil, que 
són l’única defensa del pare contra 
qualsevol contratemps. El Petit Ju-
des cada vegada està més sol, reclòs 
a la seva hisenda; un dia, però, el vi-
sita l’Anninka, una neboda jove i 
atractiva, que no es deixa ofegar per 
la verborrea mortífera de l’oncle i al 
cap de poc temps es disposa a mar-
xar. L’oncle l’acompanya fins a la 
porta, es posa pàl·lid i, sense dir res, 
li allarga un paper: “Avui he orat, 
demanant a Nostre Senyor que es 
servís deixar-me la meva Anninka. 
I Ell m’ha dit: «Abraça Anninka per 
la cintureta bufona i estreny-la 
contra el teu cor»”. Per primer cop 
a la novel·la, el Petit Judes tremo-
la de desig, un desig que el fa més 
repulsiu i alhora més viu que mai, 
però el traeixen les paraules.✒

Quan va publicar 
E s c a f a r l a t a  
d’Empordà (Sidi-
llà, 2011), Adrià 
Pujol es va obli-
gar a oferir una 
segona part 

d’aquella col·lecció generosa de 
proses curtes –on el llenguatge hi 
era treballat amb voluntat lírica– i 
del reguitzell de poemes de flaire 
popular centrats en la infantesa i 
adolescència de l’autor. El resultat 
és Picadura de Barcelona, on canvia 
la fragmentació del volum anterior 
per un reconcentrat de vivències, 
reflexions i descripcions de les di-
verses Barcelones que Pujol ha co-
negut des que va deixar Begur per 
instal·lar-se a la capital catalana, 
primer per estudiar i més endavant 

Escriure sobre un mateix amb frescor i exigència
per treballar-hi i formar una famí-
lia. A punt de fer 40 anys, l’autor fa 
balanç de les seves capacitats cre-
atives i d’observació: és capaç d’ex-
plicar, de vegades amb molta mà es-
querra, d’altres amb un punt d’ico-
noclàstia espurnejant, tota mena 
d’anècdotes, viatges i moments vi-
tals significatius, des de la desco-
berta dels estudis d’antropo-
logia fins a l’estada d’un 
mes el març del 2002 
en una madrassa al Ie-
men, com a company 
de viatge d’un pro-
fessor de la Univer-
sidad Complutense 
de Madrid i la seva 
vintena d’alumnes, 
sense oblidar aquella 
vegada que amb uns 

apuras”. Mentre passeja, però, les 
seves competències antropològi-
ques treuen el cap, combinades amb 
l’obligat estudi de l’entorn més pro-
per d’un escriptor que va quedar 
meravellat amb El quadern gris de 
Josep Pla quan era adolescent: “Hi 
ha carcamals del barri que han re-
descobert la passió amb senyores xi-
neses d’edat impossible d’endevi-
nar, i hi ha adolescents que per ulls 
tenen traus de guardiola, sota els 
pentinats de Bola de drac, amb tres 
telèfons mòbils per cap”.  

Segurament sense proposar-s’ho, 
Picadura de Barcelona reivindica 
  –amb frescor i exigència literària– 
una literatura del jo escrita mentre 
es viu, sense el tuf dels records ele-
gíacs i mitificadors d’alguns exem-
ples més o menys recents.✒

Un guionista 
rebel al servei  
de l’heroi més 
rar de Marvel       
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amics des de la finestra del pis de la 
plaça de la Vila de Gràcia on vivia va 
llançar ous al llavors alcalde Joan 
Clos, mentre aquest “s’embarbus-
sava, com sempre, amb aquell ac-
cent de llengua cargolada, aquella 
boca de ciclòstom i la incapacitat 
per trenar una idea”. 

Adrià Pujol sap combinar l’ex-
pressivitat del begurenc amb 

l’ordinarietat d’un deter-
minat xava estàndard 

en un fragment en què 
un pare es queixa de 
la gent que té gossos 
i no recull les seves 
deposicions. Quan 

vol, sap sonar així de 
brut: “Suposso que 

agafar el cagarro no és 
fàsil i que dóna fàstig si me 


