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Els guions de 
Torpedo 1936 
dormien obli-
dats en un ca-
laix de l’editor 
Josep Toutain 
des que Alex 

Toth –consagrat amb les aventures 
d’El Zorro– va abandonar el perso-
natge perquè considerava que les 
històries d’aquest assassí a sou eren 
massa... violentes. Torpedo sem-
blava condemnat per sempre als 
llimbs (castigat sense les esplèndi-
des pin-ups que l’envoltaven a les 
vinyetes), però va ressuscitar gràci-
es a Jordi Benet. Toutain li va en-
carregar una obra de ciència-ficció, 
un gènere molt de moda als anys 80 
–l’època d’or de les revistes de cò-
mic– que no interessava gens al di-
buixant. Benet –devot dels clàssics 
nord-americans – va voler recupe-
rar Torpedo perquè els guions 
d’Abulí eren d’una gran qualitat li-
terària. La tria va ser encertada i la 
feina d’aquest tàndem va ser reco-
neguda immediatament amb el su-
port del públic fins a convertir-se 
en un èxit internacional del gène-
re negre. A més dels àlbums, reedi-
tats contínuament, moltes de les 
seves historietes es van publicar 
per entregues a revistes. Un dels va-
lors d’aquesta integral és ordenar 
cronològicament un material força 
dispers, tenint cura fins i tot d’uni-
ficar les tipografies per donar més 
harmonia a les pàgines d’un volum 
que segur que farà créixer la legió 
de fans de Torpedo, encapçalada 
per l’irascible Frank Miller.✒

Parafrasejant la 
famosa frase Si 
vis pacem, para 
bellum –atribuï-
da indistinta-
ment a Georges 
Clemenceau i 

Groucho Marx–, durant molts 
anys la història militar ha estat a la 
història allò que la música militar 
a la música. Per sort, l’escola an-
glosaxona, encapçalada per grans 
noms com John Keegan i Antony 
Beevor, fa temps que va deixar en-
rere el pur relat acumulatiu de ba-
talles i batalletes per integrar una 
visió molt més completa i diversa 
de la guerra.  

El darrer llibre de Juan Carlos 
Losada s’inscriu precisament en 
aquesta aproximació renovada, 
acostant-se al fenomen bèl·lic a par-
tir de la innovació tecnològica gene-

“Si vols la pau, 
prepara la guerra”

rada o aplicada a la defensa i l’atac. 
La dualitat ve d’antic i s’ha repetit 
mil vegades amb un grau de comple-
xitat creixent entre la tecnologia de-
fensiva i la d’atac. 

Quan el valor es fa innecessari 
La dualitat ve de tan enrere i és tan 
característica dels humans que el 
relat arrenca al paleolític superior 
amb els primers propulsors, flet-
xes, destrals i llances, fins a arribar 
als nostres dies amb la guerra ciber-
nètica. En algun cas, potser amb 
massa entusiasme, com quan s’atri-
bueix un origen militar a la creació 
d’internet. Una teoria discutida per 
diversos experts com ara Llorenç 
Valverde en el seu recent Set fra-
cassos que han canviat el món. Del 
rentavaixelles a la telefonia mòbil 
(Universitat Oberta de Catalunya, 
2014). Entremig d’aquest ampli 

marc temporal, ens familiaritzem 
amb l’expansionisme assiri basat 
en les màquines de guerra i el ter-
ror, els dos mil anys de setges i for-
taleses fins a l’expansió de la pólvo-
ra, les importants aportacions del 
turisme militar exemplificat per les 
croades, o la progressiva tecnifica-
ció armamentística que convertia 
el valor personal en obsolet. Aquest 
recorregut cronològic no es limita 
a la simple enumeració de millores 
bèl·liques, o a l’acumulació d’anèc-
dotes històriques.  

Evidentment, perfeccionaments 
i curiositats hi són presents, algunes 
tan il·lustratives com la protagonit-
zada per Hiram Maxim, a qui un 
amic recomana “que s’oblidés de la 
química i de l’electricitat si el que 
volia era guanyar una pila de diners, 
que inventés alguna cosa que per-
metés que els europeus es matessin 
amb més facilitat”.  

El conflicte, fil de la història 
De la honda a los drones fa un pas 
més enllà. Així, el llibre també s’in-
teressa per l’evolució del militar en 
el si de les diferents civilitzacions, la 
rellevància de factors no estricta-
ment tecnològics com la ideologia o 
la religió, la creació d’una litúrgia i 
formes pròpies per consolidar un 
sentiment de casta especial, o el pa-
per de l’exèrcit com a gran consumi-
dor de béns. 

En resum, Losada basteix, amb 
gran ofici i nivell narratiu, un relat 
en què progrés militar i genèric s’es-
timulen mútuament, i en què el fil 
militar esdevé conductor principal 
de la història de la humanitat. En 
una societat tan recelosa com la 
nostra cap a tot el que és militar, no 
deixa de sobtar aquesta estreta rela-
ció. Amb tot, el seu interès no és 
acrític. Com passa sovint amb les 
creacions humanes, tot té dues ca-
res i cap d’elles s’amaga. Així, les mi-
llores tècniques bèl·liques revertei-
xen positivament, però previ paga-
ment d’un alt preu en vides i des-
trucció. Al llarg del text, es fa palès 
com la tàctica acostuma a anar a re-
molc de la tecnologia, amb exem-
ples tan punyents com el d’ara fa 
cent anys a la Primera Guerra Mun-
dial, però també tan actuals com 
l’espionatge massiu de les comuni-
cacions electròniques.✒

“La realitat, com 
la veritat, no és 
cap conte de fa-
des, i la veritat no 
ha sigut mai un 
conte de fades”. 
Això va dir Tho-

mas Bernhard l’any 1965, durant el 
discurs d’acceptació del Premi de 
Literatura de la Ciutat Lliure i Han-
seàtica de Bremen, que se li havia 
donat per la novel·la Gelada.  

Després de la cerimònia, Bern-
hard, que llavors tenia 34 anys, va 
dinar amb representants instituci-
onals i amb els membres del jurat 
en “un restaurant distingit”, fins 
que a les dues va marxar amb un 
amic per cobrar el xec del premi al 
banc. L’escriptor tenia la urgència 
de pagar l’avançament d’una casa 
que havia comprat després 

Les males puces de Thomas Bernhard
d’aguantar el sermó de l’agent im-
mobiliari, que no parava de repetir 
que la propietat “tenia unes propor-
cions extraordinàries”. L’any de des-
prés del premi, Bernhard va tornar 
a Bremen en qualitat de jurat. Ell va 
proposar Elias Canetti, però l’opo-
sició per part dels “pocs que el co-
neixien” va ser total, i fins i tot 
un dels companys de deli-
beració va dir: “És que 
també és jueu”. Van 
decidir que premiari-
en Hildesheimer, un 
nom que “durant to-
tes les hores de de-
bat no havia apare-
gut en absolut”. Els 
membres del jurat no 
ho sabien, però acaba-
ven de concedir el guardó a 
un altre jueu. 

món sencer, i que segur que per als 
poetes (siguin quins siguin!) i per als 
escriptors (siguin quins siguin!) és 
més perjudicial que útil”. 

Un misantrop amb humor 
Les males puces de Bernhard es fan 
evidents una vegada més, i també la 
implacabilitat, l’estirabot intel·ligent 
i una profunda misantropia. De tant 
en tant, però, algun apunt fa somriu-
re el lector, com quan, després de 
comprar-se un cotxe i patir un acci-
dent, l’autor és transportat a l’hospi-
tal aguantant-se el cap mentre la sang 
va tacant la tapisseria. Quan hi arri-
ben, una infermera el posa “en un 
carretó” i se l’emporta. Les veritats 
de Bernhard mai no seran un conte 
de fades, però són explicades amb un 
sentit de l’humor càustic, molt ben 
dosificat.✒

Torpedo, 
l’assassí a sou  
que va seduir  
Frank Miller
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“Aquesta era per a mi la gràcia”, es-
criu l’autor d’El malaguanyat i d’una 
impressionant pentalogia autobio-
gràfica –disponible en català a El 
Gall–, de la qual Els meus premis és un 
apèndix de lectura imprescindible. 
Bernhard hi detalla “nou dels dotze 
o tretze premis” que va rebre entre el 

1963 i el 1976. No estan endre-
çats per ordre cronològic i, 

tal com es pot llegir a la 
nota editorial del final, 

el període de creació 
dels textos va ser 
l’any 1980. S’hi han 
afegit tres dels dis-
cursos –demolidors– 

i la renúncia a l’Acadè-
mia de Llengua i Litera-

tura, “la cosa més pres-
cindible que hi pot haver per 

a Alemanya i per a la resta del 
SUHRKAMP 

VERLAG


