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Des de fa anys, 
les nostres edi-
torials margi-
nen el còmic in-
fantil perquè 
–segons diuen– 
no és rendible. 

Sembla que les criatures només po-
den llegir Bola de drac o Naruto. 
Més enllà del manga (i amb Cavall 
Fort com a excepció històrica) co-
mença el desert. Els títols autòctons 
són escassos perquè és menys cos-
tós traduir una obra estrangera que 
encarregar-ne una apostant per un 
autor desconegut. Aquesta política 
és un desastre: no es creen lectors 
i afavoreix la fugida de talent. Als 
Estats Units passa el contrari i els 
catàlegs de les editorials van plens 
de còmics infantils. Per a alguns se-
gells és una de les principals fonts 
d’ingressos, com és el cas de BOOM! 
Studios, responsable de la versió en 
vinyetes de la popular Hora d’aven-
tures. L’adaptació de sèries o de 
films d’animació d’èxit és habitual 
a les editorials nord-americanes. I 
ara arriba el torn dels Minions, de la 
mà de Titan Comics, que publica 
Norma aprofitant l’estrena de la 
pel·lícula d’aquests reis de l’slaps-
tick. Estaria molt bé que les editori-
als d’aquí fessin un pas més i co-
mencessin a publicar obres origi-
nals adreçades al públic infantil i no 
només traduïdes. Seria una mane-
ra esplèndida de crear lectors i a més 
donarien feina a l’excel·lent planter 
d’autors que s’han de buscar aixo-
pluc en mercats estrangers.✒

No és casualitat 
que Mort d’un 
guia de riu, la 
primera novel·la 
de l’australià 
Richard Flana-
gan (1961), apare-

guda originàriament el 1994 i ben 
traduïda al català per Josefina Ca-
ball, s’obri amb una cita de William 
Blake i una altra de Rainer Maria 
Rilke. L’obra de Flanagan –autor 
que va guanyar l’últim premi Man 
Booker amb The Narrow Road to the 
Deep North– comparteix amb els 
dos poetes la passió imaginativa i la 
reivindicació d’un cert panteisme 
espiritual per aprofundir en el co-
neixement de la realitat. En el seu 
cas, de la dura realitat australiana, 
aquí explorada i recreada a partir 
d’un entramat magmàtic d’històri-
es i de personatges que es desenvo-
lupen i evolucionen enmig d’una at-
mosfera al·lucinada i atàvica. No 

El riu de la memòria,  
la cascada de la història

som lluny de Faulkner ni dels seus 
deixebles més avançats, un Porcel o 
un García Márquez, per a qui el pas-
sat és tan viu com el present. 

Una única escena, que s’allarga 
des de la primera pàgina fins a l’úl-
tima, serveix de nucli argumental a 
partir del qual va desplegant-se to-
ta la novel·la. El protagonista, Aljaz 
Cosini, guia de riu, s’està ofegant, 
“encallat entre roques submergi-
des”, sota un salt d’aigua del riu 
Franklin. No sabem com hi ha anat 
a parar, només que el riu li obre so-
brenaturalment els sentits i que la 
dramàtica situació l’aboca a una 
llarga epifania, a una mena d’omnis-
ciència visionària en què no tan sols 
recorda escenes viscudes per ell si-
nó que també s’assabenta de coses 
viscudes pels seus avantpassats, que 
ningú no li va explicar mai. Emulant 
la força imparable de les aigües que 
l’estan ofegant, la novel·la de Flana-
gan emprèn un tumultuós recorre-

gut per la genealogia familiar de Co-
sini. Al cor d’aquesta genealogia, 
s’hi sent “el relat terrible de l’àni-
ma” d’Austràlia. L’adjectiu “terri-
ble”, aquí, és important. 

Contradiccions, secrets  
i brutalitats 
És curiós constatar les similituds en-
tre l’experiència col·lectiva australi-
ana i la nord-americana, concreta-
ment la relació plena d’ombres que 
uns i altres mantenen tant amb la na-
turalesa que els acull com amb la prò-
pia història. En la novel·la de Flana-
gan, igual com en moltes novel·les 
nord-americanes, la naturalesa be-
lla i omnipotent genera fascinació, 
però també mala consciència –per 
totes les destruccions i extincions 
que li ha infligit l’home– i un terror 
reverencial. De la mateixa manera, 
si els EUA tenen dos pecats capitals 
enterrats sota els seus fonaments 
–l’etnocidi dels indígenes ameri-
cans i l’esclavisme–, Austràlia té el 
pecat de l’etnocidi dels aborígens i 
la doble vergonya d’haver estat fun-
dada com una colònia penal i d’ha-
ver-se sostingut durant dècades so-
bre una estructura social cruelment 
racista i classista, en què els descen-
dents dels colons lliures acaparaven 
tots els privilegis, els descendents 
de convictes feien la viu-viu i els que 
tenien “sang aborigen” estaven a 
baix de tot de la piràmide. La famí-
lia de l’Aljaz Cosini és, en aquest 
sentit, paradigmàtica, perquè en-
carna, des dels orígens de l’estirp a 
principis del segle XIX, totes les 
contradiccions, secrets i brutalitats 
sorgides d’aquesta realitat violenta 
i injusta. 

Escrita en una prosa que ocasio-
nalment s’encomana de l’exuberàn-
cia asfixiant de la selva pluvial de 
Tasmània, Mort d’un guia de riu té 
una estructura tan folgada que sem-
bla capaç d’absorbir-ho tot, des de 
continus salts en el temps fins a una 
galeria de personatges molt populo-
sa. Això l’enriqueix d’una manera 
notable, però també li dóna un ca-
ràcter arbitrari i la carrega amb al-
guns episodis prescindibles. En úl-
tima instància, però, la novel·la 
s’imposa com un poderós diluvi de 
revelacions sobre la vida i la mort, 
tan incontrolables com un parell de 
rius furiosos.✒

Sense arribar a 
ser un gènere, 
l’anticatalanis-
me compta ja 
amb diversos 
treballs sobre la 
seva gènesi i his-

tòria. Un dels seus cultivadors 
més destacats, el periodista i es-
criptor valencià Francesc Viadel, 
dóna continuïtat a No mos fareu 
catalans (2009), centrat en el bla-
verisme, amb un estudi d’ambició 
omnicomprensiva.  

La tesi és senzilla: el nacionalis-
me espanyol aspira majoritària-
ment a construir un estat de ma-
triu castellana. El problema sor-
geix quan, en una part del territo-
ri, es planteja un projecte diferent 
i/o alternatiu que, en qüestionar la 

Al·lèrgia violenta a la diferència
mítica unicitat del poble espanyol, 
provoca una exacerbada al·lèrgia a 
la diferència. Aquesta reacció es-
devé especialment virulenta en el 
cas catalano-valenciano-balear pel 
seu pes específic dins del conjunt 
espanyol, per la seva resiliència 
lingüística i pels vincles històrico-
culturals compartits pels diferents 
territoris. 

La gran depuració, premi Joan 
Coromines, identifica dos movi-
ments per part de l’anticatalanis-
me. En primer lloc, un d’extern 
protagonitzat per un “espanyolis-
me camuflat de ciutadania men-
talment emancipada o d’antinaci-
onalisme modern, [que] sempre 
acaba veient en els altres els seus 
defectes més abominables”. Els 
exemples són tan nombrosos que 

“Supremacisme filocastellà” 
Amb el canvi de segle, s’adverteix 
una expansió de la “pesta blava”. 
A Catalunya, un catalanisme “con-
fortablement recolzat per una ma-
joria social” l’ha menystingut peri-
llosament. A mig camí es trobarien 
les Illes, on José Ramón Bauzá 
hauria intentat reviscolar l’histò-
ric gonellisme, però sense que ha-
gi arribat a quallar amb la força va-
lenciana. Tot i els trets compartits 
(un cert anticatalanisme, desver-
tebració territorial i hegemonia 
del PP), les Balears han mostrat 
més resistència al discurs bilin-
güista o secessionista. L’actual la-
tència, segons Viadel, és només 
tàctica, fruit del cicle electoral, 
perquè el “supremacisme filocas-
tellà” persisteix.✒
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dels Minions  
i la utopia del 
còmic infantil  
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potser justificaven més interven-
cionisme a l’hora de jerarquitzar-
los, tot evitant generalitzacions a 
l’estil Pla sobre les similituds en-
tre els nacionalistes espanyols 
d’esquerra i dreta. 

Segonament, trobem els movi-
ments sorgits –i atiats interessa-
dament– en el si de les diferents 
comunitats. El blaverisme en 
constitueix la versió més reeixida 
i més ben estudiada. Sorgit en part 
del franquisme com a moviment 
minoritari, durant la Transició els 
interessos polítics dels uns i les 
claudicacions dels altres li van 
permetre manipular l’imaginari 
popular, sense renunciar a la vio-
lència física i simbòlica, fins a es-
devenir hegemònic amb el llarg 
govern popular.  


