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La falta de di-
versitat ètnica 
dels seus prin-
cipals herois és 
un problema 
que Marvel ar-
rossega des de 

l’època de Stan Lee. Periòdica-
ment apareixen nous personat-
ges de pell fosca que no acostu-
men a fer gaire fortuna. Per això 
és tan sorprenent que la nova Ms. 
Marvel, encarnada per una noia 
musulmana d’origen àrab, s’ha-
gi convertit en la gran revelació 
del còmic de superherois dels úl-
tims temps. Sobretot perquè la 
religió no és un detall secundari 
del personatge, sinó que juga un 
paper destacat en les històries.  

Però el que ha convertit el cò-
mic en un èxit no és la correcció 
política en el retrat de minories, 
sinó la frescor d’un personatge 
que, per primer cop en anys, sem-
bla que formi part del món real on 
viuen els lectors: una adolescent 
que té pòsters de superherois 
penjats a les parets i que es com-
porta com una fan quan topa amb 
Lobezno. Aquesta Kitty Pride tan 
autoconscient dels codis superhe-
roics com Kick-Ass sembla desti-
nada a prendre el relleu de l’Spi-
derman de Ditko: parlar de tu a tu 
als lectors més joves i renovar el 
panteó de fòssils –diguem-ne cas-
ta– que encara domina el còmic 
de superherois.✒

La psicoanàlisi i 
la literatura con-
juguen bé, ja que, 
al capdavall, 
comparteixen la 
mateixa matèria 
primera: la pa-

raula. En el fons, Sigmund Freud va 
ser un superb escriptor, i va aconse-
guir transformar la psicologia de la 
vaga fetilleria acientífica que era en 
tot un gènere literari, també acien-
tífic però dotat de la formidable vir-
tualitat d’interpretar el comporta-
ment humà a través dels gran mites 
fundacionals europeus. 

Res més europeu –mes judeo-
cristià– que la doctrina freudiana, 
però Dalí la va portar a Amèrica dis-
fressada de surrealisme. Els estralls 
subsegüents són ben coneguts. No 
és estrany que ara un gran escriptor 
sud-africà, J.M. Coetzee, i una psi-
còloga clínica anglesa, Arabella 
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Kurtz, duguen a terme un intercan-
vi epistolar per a indagar sobre el 
seu terreny comú. El resultat és 
aquest volum, El buen relato. Con-
versaciones sobre la verdad, la fic-
ción y la terapia psicoanalítica. Cal-
dria explicar, d’entrada, que no es 
tracta d’un llibre fàcil. L’altura in-
tel·lectual dels dos interlocutors és 
elevada i el seu discurs no es carac-
teritza per oferir respostes, sinó un 
seguit de preguntes. El lector no 
avesat a l’argot psicoanalític pot 
trobar-s’hi una mica descol·locat. 
No discutiré l’adequació de molts 
dels dubtes que Coetzee hi plante-
ja, i que Kurtz (un cognom adient 
per endinsar-se en el riu de la me-
mòria, de la veritat i de l’autoexa-
men) prova de solucionar. 

Coetzee comença preguntant-
s’hi fins a quin punt la veritat estric-
ta és imprescindible en la història 
personal d’un individu; si no és mi-

llor, de vegades, enganyar-nos a 
nosaltres mateixos (com quan ens 
convencem que, després de morir, 
anirem a un “món millor”). La veu 
psicoanalítica retruca que hi ha as-
pectes de la veritat personal de què 
no es pot escapar i per això cal bus-
sejar-hi. El problema, naturalment, 
és que el concepte de veritat en li-
teratura no és el mateix que en psi-
coanàlisi i per això el diàleg és un 
poc frustrant. 

Evitar sucumbir a la infantesa 
De Coetzee ja coneixíem el seu inte-
rès pel significat dels processos psi-
cològics. A Infantesa (2006), potser 
el més bonic dels seus llibres auto-
biogràfics, reflexionava sobre la se-
ua escassa adhesió al país on va nài-
xer. Ell no podia identificar-se amb 
Sud-àfrica perquè era el país del seu 
pare, a qui odiava. Aquest pare havia 
proporcionat al seu fill un cognom 
afrikaner, però ell preferia conside-
rar-se anglès, com sa mare. De fet, 
vol ser anglès (vol assemblar-se a la 
mare i no al pare). No sent que for-
me part de la societat racista que 
l’envolta, i només pot identificar-se 
amb una certa pulsió tel·lúrica, tam-
bé per via materna (“Té dues mares. 
Nascut dos cops: nascut d’una do-
na i nascut d’una granja. Dues ma-
res i cap pare”) i una simpatia difu-
sa pels natius, els desheretats i des-
classats (“Són hotentots, purs i in-
corruptes. No solament vénen amb 
la terra, sinó que la terra ve amb ells, 
és d’ells, sempre ho ha estat”). 

Ara ha de gestionar aquest pas-
sat. És així com entra en escena la 
psicoanàlisi (la religió vol gestionar 
el nostre futur; els néts de Freud 
s’acontenten a negociar el nostre 
passat). Llavors, tot és vist a la llum 
de les ensenyances del mestre. 

Però és l’escriptor qui acaba 
convencent, al final. El passat per-
sonal ha de ser avaluat amb un mo-
del literari: o Sòfocles o Nathani-
el Hawthorne. O sucumbim, ence-
gats, al pes de la nostra infantesa 
(la llar de tots els traumes, segons 
Freud) o fem com Hester Prynne, 
l’heroïna de La lletra escarlata, que 
accepta la seua marca i hi desafia la 
comunitat. I la resta és només xer-
rameca.✒

Jules Renard 
(1864-1910) és un 
dels grans prosis-
tes de la literatu-
ra francesa, poc o 
mal conegut a Ca-
talunya, per bé 

que Alexandre Plana n’era un fer-
vent lector i Josep Pla el va estimar 
des de ben jove fins al punt de tra-
duir L’écornifleur [El tastaolletes], 
una traducció que, sembla, mai no 
va arribar a publicar. 

La seva vida va transcórrer entre 
l’aparent placidesa del món rural de 
la Nièvre, al cor de França, i la bohè-
mia i les rancúnies del món litera-
ri de París. Als 23 anys va comen-
çar a redactar el Journal que, de for-
ma continuada, va escriure fins uns 
dies abans de morir. Ara és un vo-
lum de La Pléiade de 1.500 pàgines 
de lletra atapeïda: “Segueixo la vida 

Passar comptes amb la infantesa
pas a pas, i la vida no escriu un llibre 
a l’any”. El va escriure amb tanta 
cruesa que s’ha dit que, en realitat, 
no pensava fer-lo públic. Dur en les 
opinions sobre les persones –co-
mençant per ell mateix–, envejós, 
de vegades cruel, ironista radical, 
egoista, excessiu en la seva fòbia so-
cial (“de tant en tant, convé practi-
car una mica de vida social per fer 
unes copetes de bilis” o “no n’hi ha 
prou sent feliç, cal també que els al-
tres no ho siguin”), la prosa de 
Renard és d’una exactitud i precisió 
mil·limètriques: una escriptura 
fragmentària, profunda, elegant, sò-
bria i de caire realista que, a estones, 
voreja la lírica.  

Tota l’obra de Renard està tenyi-
da per la situació familiar que va viu-
re. Tercer fill –no desitjat– d’uns pa-
res que s’odiaven i que no se n’ama-
gaven. “Ell la detesta i la menysté”. 

no hagués provocat la mort de la 
mare.  

Pèl de panotxa (1894) va ser l’obra 
que el va fer popular, especialment 
després que en fes una adaptació per 
al teatre. Per bé que és un dur “passar 
comptes” de la seva infantesa lamen-
table, és una obra que s’ha classificat 
com a novel·la per a adolescents (tot-
hom qui ha rebut l’ensenyament pri-
mari en una escola francesa la co-
neix). I, amb tot, és un llibre que va 
molt més enllà de les anècdotes d’un 
trapella que se les sap totes perquè 
li passa de tot. És un endinsar-se pro-
fundament en la psicologia familiar i 
en la vida de poble. Una lectura im-
prescindible. Com diu Vila-Matas, 
“un clàssic de la novel·la infantil per 
a persones madures”. 

Jules Renard: un autor que, un 
cop l’has llegit, ja no pots abando-
nar. Ni t’abandona.✒

Ms. Marvel, 
molt més que 
un exemple  
de diversitat
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El pare –que acabaria suïcidant-se 
d’un tret al cor– sempre mirava cap 
a una altra banda, i la mare, desate-
sa i irritada, maquiavèlica i perver-
sa, descarregava les frustracions en 
el fill petit –imatge de Pèl de panot-
xa–, fins a arribar a situacions límit. 
L’anotació del 18 d’octubre de 1896 
(“Pèl de panotxa secret”) mostra 
una edípica i morbosa relació odi-
amor que es tenen mare i fill –amb-
dós, en el fons, personatges que se 
senten fora de registre. 

L’agost de 1909 Renard anotava: 
“El 5, mort de la mare, enterrada el 
7”. Aquesta mort –probable suïci-
di llançant-se al pou, a la vista de 
tothom– no li va provocar gaire res. 
De fet, l’anotació recorda l’estremi-
dor inici de L’estranger, de Camus: 
“Avui la mare ha mort. O potser 
ahir, no ho sé”. En un moment do-
nat, Renard lamenta que naixent 
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