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A les novel·les i 
pel·lícules amb 
monstre, la cria-
tura monstruosa 
en qüestió té un 
paper molt més 
determinant que 

el de simple antagonista de l’heroi 
(o l’antiheroi), que el d’agent del 
mal o que el de via d’expressió dels 
fenòmens sobrenaturals en joc. La 
naturalesa del monstre marca l’at-
mosfera moral, la temperatura aní-
mica i la densitat intel·lectual de 
l’obra. També en els casos en què, 
bàsicament, és una bèstia assassi-
na inexorable, com per exemple a 
Tauró, de Steven Spielberg, i a Ali-
en, de Ridley Scott. 

En aquest sentit, que Albert Sán-
chez Piñol hagi optat en la seva no-
va novel·la, titulada Fungus i ambi-
entada en una vall dels Pirineus els 
anys 1888 i 1889, per crear uns 
monstres que són uns bolets colos-
sals que cobren vida, “amb uns caps 
gegants, plans i amples com els dels 

Uns bolets 
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PERFIL crancs, pits cilíndrics, braços irre-
gulars, articulats i llarguíssims, com 
si fossin octòpodes de mil potes, ca-
da pota d’un gruix i llargària dife-
rent”, situa la novel·la en un terreny 
incert, entre el terror i la comicitat. 
Més ben dit: entre el terror no del 
tot espantós i la comicitat no sé si 
del tot voluntària. Perquè, és clar, 
els bolets –els fungus del títol– són 
unes bèsties tremebundes i mortí-
feres, que es comuniquen entre si i 
comprenen el món que els envolta 
mitjançant sentiments i emocions, 
capaces de destrossar un ésser hu-
mà igual que una piconadora tritu-
ra una flor, però que en última ins-
tància són... doncs això: bolets. 

Entre la fantasia i la història 
A grans trets, es pot dir que l’obra 
novel·lística de Sánchez Piñol té dos 
vessants: el fantàstic i terrorífic, 
complementat per una mirada an-
tropològica sobre la condició huma-
na (La pell freda i Pandora al Con-
go), i l’aventurer i històric, amb 
unes gotes de picaresca (Victus i Vae 
Victus). A Fungus s’ha proposat bar-
rejar els dos vessants i el resultat és 
un híbrid irregular. Entre les virtuts 
de la novel·la hi ha algunes escenes 
narrades amb un vigor i una vivor 
exemplars, hi ha reflexions serioses, 
especulatives i incisives –amb una 
conclusió final– sobre el tema del 
poder –central en l’obra–, i hi ha al-
guns personatges secundaris nota-
bles, en especial el guàrdia civil que 
és un tenor frustrat i el fotògraf ma-
lalt de mort que viu obsessionat per 
fer la fotografia perfecta.  

Però la novel·la té dos problemes 
estructurals, que llasten el conjunt. 
El primer problema és que el pro-
tagonista, anomenat Ric-Ric, un 
presumpte anarquista de Barcelona 

que es refugia als Pirineus se supo-
sa que per fugir de les forces de l’or-
dre, és massa tou i esperpèntic per 
sostenir el pes d’una trama tan em-
bolicada i delirant com la de Fun-
gus. El segon problema és justa-
ment el marc argumental de la no-
vel·la, que se centra en la relació de 
Ric-Ric i una tropa de mig miler de 
fungus als quals ell mateix ha donat 
vida i amb qui estableix uns vincles 
que, jeràrquicament, al principi 
semblen ser d’una manera i al final 
són d’una altra. 

La manera com Sánchez Piñol fa 
servir narrativament la relació en-
tre Ric-Ric i els fungus no és sim-
plista ni unívoca, en el sentit que no 
es limita a contar la història d’un po-
bre diable que passa de ser un no-
ningú sense cap poder a creure fal-
sament que té un poder enorme, pe-
rò per moments costa d’aclarir què 
vol expressar amb la història: ¿que 
el poder esclavitza?, ¿que la submis-
sió és una fatalitat incurable?, ¿que 
els ideals més nobles estan condem-
nats al fracàs perquè l’ésser humà 
no dona per a més? 

Sánchez Piñol no és un estilista, 
i ho sap, però sí que és un bon nar-
rador, i també ho sap. Com és habi-
tual, a Fungus fa servir sense com-
plexos molts recursos retòrics i 
narratius dels gèneres més popu-
lars: cops d’efecte argumentals, 
descripcions i comparacions visto-
ses, una cadència grandiloqüent, un 
gust per les frases sentencioses... 
Quan li surt bé, és molt eficaç. Quan 
no, fa una sensació com de meca-
nisme antiquat. 

Fungus queda lluny dels millors 
títols de l’autor, La pell freda i Vic-
tus, però això no vol dir que els seus 
lectors més fidels no hi trobin allò 
que hi aniran a buscar.!
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Durant els anys 
90, la cobdícia de 
les grans editori-
als i la falta de vi-
sió dels seus di-
rectius va sumir 
el còmic de su-

perherois en la seva època creativa-
ment més inerta, abocat a la reite-
ració de fórmules i subordinat a 
l’ego dels seus dibuixants estrella. 
El panorama era tan penós que no 
és estrany que un dels títols més va-
lorats de la dècada fos precisament 
un que mirava al passat del gènere: 
Marvels, creada per Kurt Busiek i 
Alex Ross, reescrivia la història de 
l’univers Marvel des de la perspec-
tiva de l’home de carrer que veu en 
els superherois uns prodigis tan fas-
cinants com esgarrifosos, mites de 

‘Astro City’, la humanitat del superheroi
carn i ossos que es passegen entre 
nosaltres i ens fan sentir insignifi-
cants però també ens inspiren.  

L’esperit de Marvels es va reen-
carnar el 1995 a Astro City, on Bu-
siek s’emancipava de la continuïtat 
de Marvel per crear una mitologia 
pròpia que examinava els arquetips 
dels superherois amb una òp-
tica sempre nova i origi-
nal. Sèrie coral que en 
cada episodi posa el 
focus en un personat-
ge diferent i l’escruta 
amb gran profundi-
tat psicològica, el 
gran tema d’Astro 
City és, tanmateix, el 
còmic de superherois: 
els seus orígens en la lite-
ratura pulp, els mites funda-

superheroic parant atenció a les his-
tòries que la dinàmica industrial del 
còmic acostuma a obviar: la deca-
dència física dels superherois sen-
se poders, les seves dinàmiques de 
parella, les persones amb poders 
que no volen ser superherois... Bu-
siek també introdueix –amb esforç– 
una trama transversal que trenca la 
quarta paret i recupera personatges 
dels inicis com el supermalvat re-
convertit en detectiu privat Jack 
Acero, la comptable que treballa al 
barri sobrenatural d’Astro City o 
l’home que enyora l’esposa que va 
tenir en una realitat esborrada per 
un esdeveniment còsmic a l’estil de 
les Crisis infinites. Una visió més hu-
mana del gènere, amb grans dosis 
d’enginy i emotivitat que revelen un 
Busiek encara inspirat.!
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cionals del gènere i l’evolució del su-
perheroi modern, posant l’èmfasi 
en la seva dimensió humana sense 
deixar d’explorar la fèrtil zona de 
fricció entre aquestes criatures i la 
gent normal que habita el seu món.  

Després d’interrompre’s la pu-
blicació el 2010 per problemes de 

salut de Busiek, Astro City va 
ressuscitar el 2013 en 

una nova sèrie que ara 
finalitza en el volum 

oportunament titu-
lat Y al final..., amb 
el qual la capçalera 
arriba als 100 episo-
dis entre sèries re-

gulars, limitades i es-
pecials. En aquesta úl-

tima etapa, Astro City ha 
seguit explorant l’univers ECC COMIC


