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Al principi dels 
70, consumit per 
la seva feina grisa 
de funcionari, 
Harvey Pekar va 
descobrir en els 
còmics del seu 

amic Robert Crumb un vehicle 
perfecte per explicar històries so-
bre la seva vida, tan vulgar i comu-
na com Cleveland, l’anodina ciutat 
industrial on vivia. Pekar i Crumb 
es coneixien des de feia anys i com-
partien la passió pels vells discos 
de jazz, així que el creador del Gat 
Fritz es va prestar a il·lustrar al-
guns dels guions del seu amic.  

Així va començar una sèrie, Ame-
rican Splendor, que durant més de 
30 anys va reunir les historietes au-

La resplendor d’una vida normal
tobiogràfiques d’un Pekar decidit a 
capturar la seva realitat quotidiana 
amb honestedat i humor, des de 
l’addicció malaltissa per col·leccio-
nar vinils fins a la relació amb un 
amic aprofitat o el problema de po-
sar-te al darrere d’una dona gran ju-
eva a la cua del supermercat. Pekar 
és tan àcid i implacable amb ell ma-
teix com amb els personatges que 
desfilen pel còmic, però la seva mi-
rada també desprèn humanisme i 
solidaritat de classe. I una certa ten-
dresa plana sobre el retrat dels com-
panys de feina, sobretot el d’una ve-
lla grillada i excèntrica. 

La Cúpula reuneix ara en un sol 
volum totes les historietes que 
Crumb va il·lustrar per a Pekar, una 
de les escasses col·laboracions amb 
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un altre autor del pare de l’un-
derground. American Splendor es va 
nodrir de molts altres dibuixants 
però els treballs de Crumb són, lògi-
cament, els més emblemàtics. La 
cruesa i expressivitat del seu traç, 
més contingut que en l’etapa psico-
dèlica, està en sintonia amb les his-
tòries de Pekar, sobretot quan el 
guionista pren la paraula per quei-
xar-se del poc cas que li fan els mit-
jans o per reflexionar sobre els al-
tres Harvey Pekar de la guia telefò-
nica. En conjunt, el seu treball va 
marcar un punt d’inflexió en la ca-
pacitat del còmic per observar la re-
alitat en primera persona i, de re-
truc, per retratar sense filtres ni 
moralisme els neguits de la classe 
obrera nord-americana.✒

Que el títol no en-
ganyi a ningú: De 
la traïció no és un 
tractat moralista, 
ni tan sols una ob-
tusa reflexió filo-
soficointrospec-

tiva. A Avishai Margalit (Jerusalem, 
1939) li interessa la deslleialtat com 
a “símptoma revelador d’un gran 
malestar humà: la manca de trans-
parència en les relacions humanes”. 
Només es pot parlar de traïció quan 
el mal i el greuge causats tenen lloc 
“entre persones que suposadament 
mantenen una relació densa” i, per 
tant, posen en qüestió aquest vincle. 

Margalit reflexiona sobre les re-
lacions humanes i, en concret, so-
bre les que podem qualificar de ple-
nes, consistents, fortes. I, per ex-
tensió, ens parla sobre la distinció 
crucial entre moral i ètica, en què la 
primera regula les nostres relaci-
ons lleugeres, les que mantenim 
amb la humanitat en general, i la se-
gona ens guia en les denses, les que 
ens vinculen a la família, els amics 
i la nostra comunitat. Només en 

L’altra cara  
de la fraternitat

aquest últim cas, la deslleialtat és 
entesa com a traïció.  

Per bastir aquesta aproximació, 
el pensador israelià ha construït un 
text intel·ligent, pertinent i actual 
que es beneficia d’una prosa irònica 
i elegant –cal destacar el gran treball 
de la traductora Josefina Caball– i 
d’un esforç de proximitat a través 
d’exemples que apel·len no només a 
la tradició grecollatina, als textos ju-
deocristians i als clàssics de la lite-
ratura universal, sinó també a la 
quotidianitat del president Barack 
Obama, l’estafador Bernard Madoff 
i el teatral José Mourinho. La vo-
luntat de fer-se llegible i entenedor 
és omnipresent. 

Traïció i adulteri 
Convençut que “la traïció demana 
concreció”, Margalit centra el seu 
treball en casos paradigmàtics: 
l’adulteri com a màxima expressió 
de la deslleialtat personal, l’alta tra-
ïció respecte de la política i l’aposta-
sia (juntament amb la traïció de 
classe, durant segles una altra mena 
de religió) pel que fa a les creences. 
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Tots els exemples trenquen una re-
lació humana densa, sigui senti-
mental, patriòtica i religiosa o ideo-
lògica, i, al mateix temps, fereixen la 
parella, el país o la religió.  

La relació densa entesa com a fra-
ternitat –la tan sovint menystinguda 
tercera pota del lema revolucionari 
francès– s’esberla perquè confiança 
i lleialtat són burlades. Per això en-
tén la traïció com “l’altra cara de la 
fraternitat”. Fins aleshores es com-
partia pertinença, memòria i signifi-
cat a través d’una relació densa, d’un 
vincle fratern. Consumada –i divul-
gada– la deslleialtat, arriba el càstig, 
que pot anar des del divorci fins a la 
condemna a mort, passant per l’ex-
pulsió de la família o comunitat.  

Vist des del secularitzat i relati-
vista Occident, la traïció es pot 
menystenir com un anacronisme 
propi de temps passats i civilitzaci-
ons endarrerides. L’autor s’interro-
ga també sobre aquesta dilució del 
concepte en les nostres societats lí-
quides on, més que perdre’s el sen-
tit, se n’ha modulat la sensibilitat. 
Per a Margalit, som més aviat da-
vant un “indici –un símptoma, si vo-
leu– de la tensió que hi ha entre les 
relacions denses i les relacions lleu-
geres, entre l’ètica i la moral”.  

Per una banda, hi ha qui enveja la 
potencialitat de càstig i control lli-
gada a la deslleialtat, i intenta man-
tenir-la o apropiar-se-la fent passar 
relacions lleugeres per denses i mo-
ral per ètica. D’aquí sorgeixen les 
ambigüitats en la valoració de fenò-
mens recents com el d’Edward 
Snowden, considerats per bona part 
de l’opinió pública un noble delator 
i per les autoritats dels Estats Units 
un nefast traïdor. Contra aquesta 
voluntat d’opacitat, promoguda a 
partir d’una deslleialtat desvirtua-
da, només s’hi pot oposar la trans-
parència institucional.  

Per altra banda, intentem acos-
tumar-nos al fet que algunes de les 
tradicionals relacions denses es 
destensin amb la modernitat. No 
és que l’adulteri, l’alta traïció o 
l’apostasia deixin de ferir els traïts, 
però són el preu acceptat –sobretot 
si no és públic– per garantir una so-
cietat raonable: “La traïció i la hi-
pocresia són conseqüències neces-
sàries de la vida civilitzada, de la 
mateixa manera que orinar és con-
seqüència de beure”.✒

Actualitat de 
Stefan Zweig

Bé, per ser honestos, val a dir que 
Stefan Zweig (Viena, 1881-Petrópo-
lis, 1942) sempre està d’actualitat. 
És un dels escriptors intel·lectuals 
de la preguerra mundial més reedi-
tats. A casa nostra no és diferent. Ara 
mateix tenim la pel·lícula biogràfica 
Adeu a Europa al cinema Texas. I 
l’edició de Por, novel·la del 1925, que 
acaba de publicar Quaderns Crema, 
amb traducció de Joan Fontcuber-
ta: va ser duta al cinema dues vega-
des, el 1928 i el 1954, aquesta última 
en versió de Roberto Rossellini. Fas-
cina encara avui la seva mort, al Bra-
sil, exiliat com tants altres intel·lec-
tuals d’origen jueu. Es va suïcidar 
amb la seva dona, d’un dia per l’altre. 
El fill de Thomas Mann, Klaus 
Mann, apunta al seu diari: “La notí-
cia va ser tan inesperada que, de bon 
principi, no me la vaig creure […]. I jo 
que pensava que es tractava del lite-
rat cosmopolita i capriciós que no es 
pren res seriosament. I era un home 
desesperat!” La sorpresa de Klaus 
Mann, des de la distància, és com-
prensible. No ho va ser tant per als 
que van tractar l’escriptor els últims 
dies de la seva vida, prematurament 
envellit i deprimit.  

Un futur insuportable 
De tothom és coneguda la precisió, 
que no fredor, amb què va organit-
zar el suïcidi, sempre amb la seva 
dona al costat. Era un home endre-
çat, simplement, en la vida i en la 
mort. I revela el determini de l’acte, 
ja sense por ni incertesa. No apareix 
enlloc cap declaració de la dona, 25 
anys més jove. Es fa difícil entendre 
que compartís a fons les motivaci-
ons del marit. És obvi que no li va 
caldre, amb l’amor n’hi va haver 
prou. En resum, tenim un home 
d’èxit incapaç de suportar el que ell 
creia que acabaria passant: que els 
nazis guanyarien la guerra i el nou 
ordre s’escamparia pel món. Dei-
xem de banda l’error d’apreciació, 
força greu tenint en compte que els 
Estats Units, el 1942, ja havien en-
trat en guerra. Estem davant d’un 
suïcidi d’arrel purament intel·lectu-
al. Tothom es va equivocar amb 
Zweig. Llegiu Por, una novel·la cur-
ta però important, i podreu intuir 
per què: sota una capa de respecta-
bilitat, hi ha esclats de passió, xan-
tatge, culpa, vergonya i ràbia. Zweig 
també tenia dues capes i ningú ho 
sabia. ¿Qui se suïcidaria, avui, per la 
incapacitat de suportar el triomf de 
la idea del mal?✒
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