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Com tots els nens 
que devoraven 
còmics de su-
perherois durant 
els anys 80, el 
nord-americà Ed 
Piskor va créixer 

enamorat dels X-Men, a casa nostra 
coneguts com La Patrulla X. Les 
històries que Chris Claremont va 
escriure del 1975 al 1991, sempre 
acompanyat de dibuixants que do-
naven el millor que tenien i més 
(Dave Cockrum, John Byrne, Paul 
Smith, John Romita Jr, Jim Lee, 
etc.), van configurar el primer cà-
non marvelià posterior al big bang 
de Lee, Kirby i Ditko: un còctel pro-
digiós d’aventures, ciència-ficció i 
drames humans protagonitzat per 

Carta d’amor als X-Men
un grapat de marginats que “lluita-
ven per un món que els odiava i te-
mia”. Com resistir-se a la gran famí-
lia mutant, potser l’última aporta-
ció veritablement memorable del 
gènere superheroic? Claremont, a 
més, va aconseguir un equilibri pro-
digiós entre èpica i intimitat, situ-
ant l’acció i les lluites en un context 
d’històries i relacions personals 
que, amb als anys, va assolir una 
gran complexitat, formant gairebé 
un univers propi dins Marvel. 

I aquí és on entra Piskor, autor de 
prestigi del còmic independent que 
el 2015 va guanyar un Eisner per 
Hip hop family tree (Flowpress), la 
seva estupenda crònica en vinyetes 
del moviment hip-hop. Piskor, pe-
rò, no havia oblidat la seva passió 

perposa els codis de la no-
vel·la gràfica i del còmic 

de superherois mo-
dern, jugant fins i tot 
amb els colors de 
punts de l’època. En 
el primer volum pu-
blicat, Piskor sinte-

titza magistralment 
l’etapa inicial del cò-

mic, la de Kirby, Lee, 
Thomas i Adams, però 

contaminant-la de les idees 
sobre el passat dels personatges 

desenvolupades a posteriori per 
Claremont. L’obra, doncs, funciona 
com una cartografia de la genealogia 
mutant que serveix com a guia de 
nouvinguts com per reinterpretar 
un material i donar-li nova vida.!
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pels X-Men ni les mi-
lers de pàgines dibui-
xades de nen amb 
històries inventa-
des de Lobezno, 
Kitty Pryde i 
Tempesta. Així 
que li va fer una 
proposta a Marvel: 
per què no tornar a 
explicar, a la seva 
manera i de forma re-
sumida, els primers tren-
ta anys de la sèrie? I el resultat 
és Grand design –títol original i més 
adient que La Patrulla X original–, 
una meravellosa carta d’amor als 
X-Men que transcendeix la seva 
condició de fan fiction per erigir-se 
com a experiment narratiu que su-

Diputada al Par-
lament de Cata-
lunya fins fa poc i 
activista femi-
nista des de sem-
pre, Gemma Lie-
nas (Barcelona, 

1951) és coneguda sobretot com a 
autora de literatura per a joves, en 
especial per la creació del perso-
natge de la Carlota. Però la seva 
producció literària és molt exten-
sa i inclou la narrativa per a adults, 
amb novel·les com El final del joc, 
premi Ramon Llull 2003. I si en les 
obres de cada escriptor o escripto-
ra es pot rastrejar un denominador 
comú, el seu és per sobre de qualse-
vol altre la mirada de gènere i l’alè 
feminista, present així mateix en la 
novel·la que ens ocupa. El fil invisi-
ble s’inscriu en la tradició literària 
que situa la protagonista o el pro-
tagonista a la recerca d’algú del 
passat, com és el cas, per exemple, 
de La passió segons Renée Vivien, 
l’única novel·la de Maria-Mercè 
Marçal, on una guionista de cine-
ma segueix les passes de la poeta 
mig anglesa i mig francesa.  

A la història de Lienas, la Júlia 
Coma és una documentalista que 
treballa en l’àmbit de la ciència. El 
seu home li parlarà de la història 
de Rosalind Franklin, la química 
que es va quedar a les portes de 
descobrir l’estructura de l’ADN, i 
es posarà a escriure un guió sobre 
ella. La trama barreja un cèlebre 
quadre de l’etapa final de Remedi-
os Varo –on un personatge busca 
en un pentagrama el fil invisible 
que uneix totes les coses–, la in-
vestigadora de l’ADN i la família 
materna de la protagonista –que 
viu a l’illa de Batz, a la Bretanya 
francesa–. Amb aquests elements, 
Gemma Lienas ha construït un 
cabdell d’on surten diversos fils 
creuats, que no exclouen una reve-
lació sorprenent que té a veure 
amb l’ocupació nazi que va patir 
aquella zona –que els aliats van de-
cidir no envair– durant la Segona 
Guerra Mundial. Per cert: Lienas 
és de mare francesa i conviu amb 
un científic. 

La Júlia viatjarà fins a la costa 
atlàntica per assistir a la celebra-
ció del centenari de la seva besà-
via, a qui no coneix, aprofitant 
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l’avinentesa que Rosalind 
Franklin va fer una estada allà. El 
seu estiu bretó li servirà per endin-
sar-se en els misteris familiars i 
també per prendre distància de la 
seva pròpia vida barcelonina, que 
inclou els seus dubtes raonables 
sobre si li ve de gust o no la mater-
nitat. És de celebrar que autores 
com Lienas escriguin sobre dones 
que prenen les seves pròpies deci-
sions i no es deixen portar per les 
inèrcies patriarcals, i qüestionin 
aspectes com ara la dictadura de la 
maternitat. 

Una víctima de l’efecte Matilda 
M’hauria agradat que la trajectò-
ria esforçada de Franklin i la seva 
estada com a investigadora al 
King’s College de Londres –que va 
acabar malament, i no per culpa 
seva– hagués tingut més pes en 
aquesta història de recerques i 
que el fet de quedar-se a les portes 
del gran descobriment revelés 
aquí un vincle més gran amb la 
història de la Júlia. Perquè la re-
alitat va ser que, com ens recorda 
l’autora, “la Rosalind Franklin 
mai no va saber que les seves apor-
tacions havien estat crucials per 
a en Watson i en Crick, ja que mai 
va tenir consciència de fins a quin 
punt les dades obtingudes per ella 
havien arribat a les mans dels seus 
competidors”. Ells van ser justa-
ment els que van rebre el premi 
Nobel de medicina i fisiologia 
l’any 1962. Franklin va ser, doncs, 
una víctima clara del que s’ha ano-
menat efecte Matilda, que descriu 
les causes de la invisibilitat en les 
dones científiques. 

Però he de dir que també m’hau-
ria agradat molt que Lienas no ha-
gués hagut d’inventar que al Palau 
Robert de Barcelona va tenir lloc 
una exposició de Remedios Varo. 
Tant de bo la tinguem algun dia. !
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