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El retorn de la 
franquícia de 
Star Wars a la 
Marvel ha sigut 
l’esdeveniment 
de l’any en el 
món comiquer 

dels Estats Units. El primer núme-
ro de la sèrie va vendre un milió 
d’exemplars, una xifra que no asso-
lia un comic-book des dels 90. Amb 
l’horitzó de l’estrena de Star Wars. 
Episode VII: The force awakens, el 
lector es podia esperar un producte 
purament promocional, entretin-
gut com a màxim. L’editorial, però, 
va sorprendre els fans amb un equip 
creatiu de primera categoria: el gui-
onista Jason Aaron –un dels autors 
de més èxit actualment gràcies a la 
nova etapa de Thor protagonitzada 
per la Deessa del Llamp– i el dibui-
xant John Cassaday, una estrella 
amb un estil clàssic perfecte per 
narrar les noves aventures de Luke 
Skywalker, la princesa Leia, Han 
Solo, C-3PO, R2-D2 i Chewbacca 
contra Darth Vader i l’Imperi. La 
història comença després de la des-
trucció de l’Estrella de Mort i trans-
corre entre les dues primeres pel·lí-
cules de la saga (els episodis IV i V 
després de la reordenació que es va 
fer amb les preqüeles). Per mante-
nir la qualitat, el millor que podria 
passar a la sèrie és que Marvel man-
tingués el mateix equip creatiu du-
rant una temporada llarga, evitant 
així el ball de guionistes i dibui-
xants que han patit altres col·lec-
cions fins a perdre l’interès.✒

De la literatura 
anglesa actual, no 
crec que hi hagi 
cap autor (en fe-
mení i en mascu-
lí) tan injusta-
ment ignorat en 

català com Hilary Mantel. El seu 
destí en castellà no ha estat molt mi-
llor. El 1994 es publicà La sombra de 
la guillotina, novel·la sobre la Revo-
lució Francesa, a Ediciones B, i el 
2005 vaig traduir per a Global 
Rhythm una de les seves obres més 
ambigües i significatives: Beyond 
Black (que vaig titular Tras la som-
bra), que passà sense pena ni glòria. 
L’edició espanyola de les seves dues 
obres guardonades amb el Premi 
Booker, En la corte del lobo i Una rei-
na en el estrado (a Destino), que for-
men part d’una trilogia inacabada 
sobre Thomas Cromwell, el minis-
tre d’Enric VIII, tampoc assolí un 
gran èxit, no sé si per la nul·la o mal-

La mirada més fonda 
de Hilary Mantel

destra promoció del llibre en el nos-
tre país o per la –relativa– dificultat 
de l’obra. Perquè Hilary Mantel, que 
també pot presumir de l’Excel·len-
tíssim Orde de l’Imperi Britànic, no 
és una autora fàcil ni de les que 
s’acomoden fàcilment als gustos del 
públic, probablement perquè quan 
començà a publicar, el 1985, no ve-
ia gaire clar que arribés a tenir mai 
un públic. La senyora Mantel és di-
fícil, però no perquè tingui un estil 
envitricollat ni ens maregi amb filo-
sofies abstruses. Tot al contrari, el 
seu estil és transparent; la seva pro-
sa flueix com una seda, i a les situa-
cions que ens planteja qualsevol s’hi 
pot veure identificat. No, la dificul-
tat de Mantel és la seva mirada: la 
perspectiva, el mirall que posa da-
vant del món; no per deformar-lo 
cap a la caricatura ni cap a la tragè-
dia impostada, sinó per donar-li una 
profunditat que trobem en molt 
pocs autors de l’actualitat. Quan lle-

gim Hilary Mantel tenim la impres-
sió que el que ella ens mostra no ens 
ho ha ensenyat ningú; que ella ha 
bussejat a una fondària de les coses, 
i d’ella mateixa, a la qual pocs gosen 
arribar-hi, i on de vegades es troben 
algunes de les respostes. 

Un llibre que no s’acaba mai 
Aquest volum que ens ofereix L’Al-
tra (ben traduït per Ferran Ràfols 
Gesa) és una de les millors intro-
duccions que podem trobar a l’obra 
de Mantel, ja que aplega una desena 
de relats apareguts al llarg de la se-
va carrera, que retraten, no diré la 
seva evolució, sinó les diferents fa-
ses vitals de la seva producció, des 
de Disculpi les molèsties, una peça 
que retrata els seus dies de joventut 
a Jiddah, Aràbia Saudita, i on ja tro-
bem una frase reveladora de la se-
va estètica (“En aquella època, de 
vegades tancava els ulls i tenia la 
sensació que mirava endins, cap al 
crani. Em veia els hemisferis cere-
brals. Eren recargolats i de color 
massilla”), fins a la fantasia crimi-
nal de L’assassinat de Margaret 
Thatcher, on posa lletra a una ima-
ginació que vaig sentir expressar a 
molts anglesos durant els anys de 
plom de la primera ministra (i sí, 
molta gent deia que es va operar els 
ulls perquè no podia plorar). “Tot el 
que és humà fa riure”, diu la narra-
dora d’aquest últim relat. I és cert: 
en el fons de la dona que es troba 
amb una amiga de la infantesa, ara 
indigent; en el fons d’un matrimoni 
que s’acaba (amb una mort sobta-
da); en el fons d’un esgarrifós viatge 
a un lloc imprecís del sud d’Europa; 
en el fons de la soledat dels admi-
nistratius i dels escriptors, hi ha 
una gran riallada que permet afron-
tar la tragèdia. I cal destacar tres re-
lats espectaculars: Delictes contra 
les persones, des de la frase “Es de-
ia Nicolette Bland i era l’amant del 
meu pare” fins a “L’amor no surt de 
franc”; Com la reconeixeré?, on tro-
bem la magistral Mantel observa-
dora dels suburbis, i el retrat sense 
contemplacions de l’anorèxia d’El 
cor falla sense avisar. Un prec: 
aquest Sant Jordi, oblidin-se dels 
autors mediàtics i llegeixin Hilary 
Mantel: sabran que és bona litera-
tura perquè, quan acabin el llibre, el 
tornaran a començar.✒

Robert W. 
Chambers (1865-
1933) va ser 
il·lustrador de re-
vistes i autor de 
novel·les rosa i 
drames de socie-

tat, que li van donar molta fama i 
diners. També va publicar una ra-
resa de terror, El Rei de Groc 
(1895), un recull de deu relats, qua-
tre dels quals tenen com a motiu 
central un llibre maleït –també ti-
tulat El Rei de Groc–, escrit amb 
“paraules més precioses que les jo-
ies” i “més desagradables que la 
mort”, i que fa embogir tothom qui 
el llegeix. Com que tota la mitolo-
gia relacionada amb el Rei de Groc 
s’ha posat de moda gràcies a la sè-
rie True detective, Angle Editorial 

La cara fosca de la ment
ha rescatat aquells quatre relats i 
els ha complementat amb L’habi-
tant de Carcosa, d’Ambrose Bierce 
(1842-1914), la inspiració inicial de 
Chambers. Tot plegat confi-
gura un volum ple d’in-
quietuds i esgarrifan-
ces, de presagis omi-
nosos i atmosferes 
malsanes, que farà 
les delícies dels afici-
onats al gènere.  

A més, el pròleg 
d’Albert Pijuan, que 
també n’ha fet la tra-
ducció, és útil: presenta 
Chambers i Bierce –“la baula 
perduda entre Poe i Lovecraft”, diu 
del primer–, en contextualitza les 
obres –tot i que el context compta 
poc, perquè transitem per una ne-

Força i suggestió 
Tot i que ja estan gastats per l’ús, 
tots aquests materials continuen te-
nint força i capacitat de suggestió, 
en la ploma de Chambers. Un bon 
exemple és el primer relat del vo-
lum, El reparador de reputacions, 
que ens aboca dins els deliris sinis-
tres d’una ment desequilibrada. De 
tons decadentistes, La màscara pre-
senta un triangle amorós malaltis-
sament poetitzant. Potser Al pati del 
Drac és el més fluix de tots perquè 
depèn massa d’una mitologia que, 
en realitat, només és apuntada en 
detalls. Eficaç però epigonal, El sig-
ne groc és Poe amb una pinzellada de 
Hawthorne. De L’habitant de Carco-
sa, de Bierce, el més elogiós que se’n 
pot dir és que el llegeixes i sents una 
mà freda al coll.✒

El nou viatge 
de la Marvel  
a una galàxia 
molt llunyana...  
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bulosa de misteris i pànics atempo-
rals– i dóna claus per entendre-les. 
Els materials amb què estan fets 
els relats ja formen part de la gale-

ria de tòpics i llocs comuns 
del gènere: personatges 

deformes que existei-
xen més en la mort 
que en la vida, narra-
dors poc de fiar i 
amb les facultats 
mentals alterades 

(per culpa de la fe-
bre, d’un accident o 

de la bogeria), símbols 
de sentit elusiu però con-

cretament pertorbadors –la 
Màscara Pàl·lida, les estrelles ne-
gres de Carcosa–, morts inespera-
des, presències amenaçadores (re-
als o fruit del desvari)...  
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