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“Només em sap 
greu pels dibui-
xos que acompa-
nyen les aventu-
res d’aquest im-
bècil”, rumia Pe-
pe Carvalho 

abans d’encendre la xemeneia amb 
una edició il·lustrada d’El Quixot. 
L’escena, inclosa a l’adaptació al cò-
mic de Tatuaje que han fet Hernán 
Migoya i Tomeu Seguí, permet de-
duir que al detectiu no li hauria im-
portat veure les seves aventures en 
forma d’historietes. Tampoc a Ma-
nuel Vázquez Montalbán, amant 
del còmic que als 70 va firmar gui-
ons sota l’àlies de Manolo V el Em-
pecinado per a dibuixants com Nú-
ria Pompeia i El Perich.  

Carvalho salta a la vinyeta
Tatuaje recrea amb encert el pai-

satge literari de Carvalho, la Barce-
lona xarnega, bruta i ravalera que 
Vázquez Montalbán capturava amb 
tot el detall i que Seguí dibuixa amb 
la precisió costumista i l’elegància 
noir que un s’espera de l’autor 
d’Històries del barri i Les serps ce-
gues. Migoya, per la seva banda, res-
pecta la veu de Carvalho, modelada 
en respostes lacòniques i diatribes 
amargues. Tothom té el seu Carval-
ho i aquest, amb les faccions de Ben 
Gazzara –una concessió a Vázquez 
Montalbán, que veia en l’actor l’en-
carnació ideal del detectiu–, no és 
pitjor que el Carlos Ballesteros de 
l’adaptació al cinema de Bigas Luna.  

La tria del format d’àlbum a color 
i l’espai atorgat a les observacions i 

CARVALHO. 
TATUAJE 
HERNÁN MIGOYA I 
BARTOLOMÉ SEGUÍ 
A PARTIR DE L’OBRA 
DE M. VÁZQUEZ 
MONTALBÁN 
NORMA EDITORIAL 
80 PÀG. / 19,50 €

XAVI  
SERRA

reflexions del protagonista situen 
aquesta revisió en vinyetes de Car-
valho més a prop de la tradició del 
còmic francès que dels clarobscurs 
i l’acció trepidant del noir nord-
americà. Plagada de detalls i came-
os inesperats –Nazario, Ocaña i el 
mateix Vázquez Montalbán a la por-
tada–, el còmic regalima passió car-
valhista. Mentre Carlos Zanón pre-
para la continuació literària de la sa-
ga, Tatuaje permet al lector retro-
bar-se amb el desencant, la ironia i 
l’obsessió gairebé religiosa per la 
gastronomia de Carvalho, reflex in-
voluntari d’una generació de perde-
dors que van trobar consol en la cul-
tura, el sexe i la bona taula, espais de 
llibertat i resistència en una socie-
tat oprimida i grisa.✒

El franquisme va 
delmar fins a fer 
desaparèixer gai-
rebé dues de les 
tradicions políti-
ques més arrela-
des a Catalunya: 

l’anarquisme i el catalanisme liberal. 
A més, la seva pervivència repressora 
durant quaranta anys va desconnec-
tar una bona part de les forces de l’exi-
li. I, malgrat tot, no va aconseguir si-
lenciar les veus de resistència i d’opo-
sició –singulars al principi, més 
col·lectives cap al final–, en què van 
destacar entre d’altres el PSUC i els 
seus companys de viatge. 

Amb tot, difícilment podríem en-
tendre el trajecte que va de la “negra 
nit” a la reivindicació de “Llibertat, 
amnistia i Estatut d’Autonomia” sen-
se tenir en compte el paper jugat pels 
qui des del bàndol dels vencedors 
–per convicció, oportunitat o neces-
sitat– i des de les files dels expectants 
es van incorporar a la tasca de “sal-
var els mots”, primer, i de l’oposició 
democràtica, posteriorment. Ras i 
curt, una part de la nostra tradició po-
lítica actual sorgeix de l’humus fran-
quista, més que no dels antecedents 
republicans o de la flama de l’exili. 

La paradoxa, explicitada en l’acla-
ridor subtítol Episodis d’oposició dels 

Franquisme i catalanisme
que havien guanyat la guerra, cons-
titueix l’objecte del volum comercial-
ment batejat com a Sabotatge contra 
Franco. A través de setze moments 
entre 1939 i 1975, Joan Safont resse-
gueix algunes d’aquestes genealogi-
es: des de falangistes progressiva-
ment descolorits a cristians amb un 
creixent compromís social, passant 
per monàrquics cada cop més parla-
mentaris, plutòcrates desdoblats en 
mecenes contestataris i gent de cul-
tura revoltada davant l’ofec nacional-
catòlic. Com recordava Manuel Váz-
quez Montalbán, tots ells esdevindri-
en, amb diferents intensitats, oposi-
ció al règim, atès que “todo lo que no 
fuera comulgar con la verdad oficial 
y absoluta del franquismo se convertía 
en un hecho de oposición objetiva”. 

Aquesta intransigència incapaci-
tava el franquisme per “distingir en-
tre catalanisme polític i catalanisme 
sentimental”, tot ampliant progres-
sivament la fractura entre la dictadu-
ra i una bona part de la societat cata-
lana. Fins i tot alguns dels sectors més 
benestants, afavorits pels privilegis 
econòmics de la dictadura a canvi de 
renunciar a fer política, a practicar el 
seguidisme o a limitar-se a exercir 
com “a grup d’interès o influència po-
lítica”, van acabar derivant cap a po-
sicions crítiques. De fet, Safont fa pi-
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votar el seu assaig sobre aquesta bur-
gesia catalana, entesa en un sentit 
ampli, i els professionals liberals que 
sovint es trobaven a redós seu. 

Amb tot, Safont no s’enganya. La 
reiteració de noms evidencia que els 
activament implicats en l’oposició so-
vint eren pocs i els mateixos. D’algu-
na manera, una bona part de les silen-
cioses classes mitjanes –fos per por, 
conveniència, desinterès o expecta-
ció– acabaria redimint-se per l’esforç 
d’aquella minoria. N’és el millor 
exemple Jordi Pujol, un dels perso-
natges recurrents a Sabotatge: “Pujol, 
acceptant el seu sacrifici, no defugint 
ni la detenció ni la condemna, actua-
va de redemptor d’una classe social 
que havia acceptat perdre la iniciati-
va, que havia callat, que havia esdevin-
gut submisa i mansa amb el règim a 
costa de sacrificar, fins i tot, el més ín-
tim: les arrels, la llengua, la cultura 
pròpia”. 

Escola Manent 
Joan Safont ja fa anys que transita per 
la història cultural de la Catalunya del 
segle XX. Ho fa des de la fascinació i 
l’erudició per aquest món de la in-
tel·ligència catalanista, les seves rela-
cions i les seves vivències, en un tre-
ball acumulatiu que molts esperem 
que culmini amb la seva anunciada 
biografia d’Amadeu Hurtado. La seva 
mirada amena i informada sobre els 
anys del franquisme no cerca passar 
comptes, sinó que s’allunya tant de 
lectures crítiques respecte dels “cata-
lans de Franco” com dels (des)en-
certs tangibles d’algunes de les inici-
atives relatades. Com assegura Jordi 
Amat al seu pròleg, “aquesta crònica 
coral és un bon exemple de l’escola 
informal que Albert Manent va sa-
ber crear al llarg de la seva vida”. De 
fet, el mateix prologuista també és 
deixeble avançat d’aquest mestrat-
ge. Sigui per aquest origen compar-
tit, sigui per l’impacte d’El llarg pro-
cés (Tusquets, 2015) i el grapat de bi-
ografies publicades els últims temps 
per Amat, Sabotatge el té sovint com 
a referent explícit i implícit. En tots 
dos casos, la interrogació sobre el di-
ficultós trajecte viscut pel catalanis-
me polític i cultural entre l’esplen-
dor republicana i la llarga nit fran-
quista té tant de voluntat d’entendre 
el passat recent com de cercar res-
sons que permetin interpretar les 
incerteses presents.✒

Un gos  
ben ensenyat 

Parlem de Gos Blanc (traducció de 
Jordi Martín Lloret, Angle, 2017) 
del diplomàtic, pensador i novel·lis-
ta francès d’origen lituà Romain Ga-
ry (1914-1980). Va ser un home po-
lèmic, molt famós al seu moment i 
que ara Angle recupera en tota la se-
va esplendor amb aquest llibre de 
reflexions contemporànies, publi-
cat el 1970. És una narració propera 
al relat periodístic parent del nou 
periodisme nord-americà dels anys 
seixanta. Trobo molt interessant 
aquesta recuperació enllà del con-
tingut concret del llibre. Gos Blanc 
pertany a aquella mena de llibres 
fets des de la llibertat, que a Espa-
nya no es podien ni ensumar. Ni per 
mentalitat, ni per possibilitat. El 
franquisme, com les dictadures, 
com els articles 155, busquen el pa-
ternalisme. Així estem, 43 anys des-
prés de mort Franco, on ja comença 
a sentir-se que amb això del 155 no 
n’hi ha per a tant, que no ha canvi-
at gens la vida quotidiana. Sí, nens 
i nenes, tothom a fer nones, a fer 
bondat que així no passarà res. El 
contingut de Gos Blanc, una crítica 
ferotge, burleta i alhora rabiosa del 
problema racial als Estats Units ai-
xí com, de retop, dels fets del Maig 
del 1968 a París, va permetre que fos 
publicat a l’Espanya del 1970. Un as-
saig d’un francès que reparteix lle-
nya als americans i als mateixos 
francesos. Perfecte. Nihil obstat. Er-
ror. La dinamita era en una altra 
banda: donava a entendre que es po-
dia parlar en llibertat. I, sobretot, 
que la figura de l’intel·lectual no era 
encara morta.  

Enyor de l’intel·lectual 
Ara no hi ha intel·lectuals, hi ha ter-
tulians. Després de la Segona Guer-
ra Mundial, a Europa, sense comp-
tar el bloc comunista, va triomfar 
l’existencialisme, que planteja la 
qüestió del compromís moral i soci-
al de l’intel·lectual. Sartre deia que 
l’escriptor, des de la independència 
creativa, s’ha de pronunciar sempre 
respecte a qualsevol esdeveniment 
polític o social. Gos Blanc n’és una 
romanalla, amb tot l’afecte. El 1970 
l’intel·lectual encara (creia que) te-
nia la possibilitat d’intervenir en els 
afers socials i polítics. I ho feia, pro-
vocava debat i incomodava els po-
lítics. Per cert, el llibre va de l’exis-
tència d’un gos, l’any 1968, als en-
torns de Los Angeles, entrenat per 
atacar només negres. Brutal. Molt 
recomanable, equival a unes quan-
tes lliçons d’història.✒ 
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