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“No diu aquesta 
frase ningú / que 
no signa”, con-
clou Ingeborg 
Bachmann en un 
poema. Aquest 
vers és el nucli 

més intern entorn del qual gira la 
reflexió de Ciutat Princesa. Garcés 
escriu sobre els esdeveniments als 
carrers de Barcelona entre l’octu-
bre del 1996 i l’octubre del 2017. 
Qui parla aquí és un subjecte cons-
cient de ser-ho. És a dir, que estem 
davant d’un jo que sosté tot el que 
diu sense cap més necessitat que 
articular-se en una veu conscient, 
capaç d’observar críticament el seu 
voltant. 

Tots aquests esdeveniments, del 
desallotjament del Cine Princesa al 
referèndum de l’1 d’octubre, han es-
tat prou viscuts i documentats per-
què l’atenció segurament no vagi di-
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PERFIL rigida als fets com a tals, sinó a la 
manera com l’autora s’enfronta 
amb les seves pròpies vivències i 
com les situa dins l’experiència 
col·lectiva de l’espai compartit 
d’una ciutat. 

Bachmann, amb el seu gest irre-
verent, es va rebel·lar contra l’opi-
nió pública indiscutible que flota-
va a l’aire com una boirina espessa 
en la postguerra, carregada de silen-
cis. Només a través de l’articulació 
en paraules la llengua adquireix cos, 
i amb això els sentiments i la matei-
xa veritat es fan palpables. Cal dir 
les coses per creure-les. Els poetes 
han d’assumir la responsabilitat 
–així Bachmann– de l’enorme po-
tencial de la seva destresa. Els poe-
tes saben descriure tot allò que els 
altres també han viscut, però do-
nant-hi una forma bella i, amb això, 
creïble. És fàcil creure els poetes, a 
vegades massa. 

Poques línies després d’aquests 
versos sobre la força de la paraula 
poètica, Marina Garcés cita un filò-
sof antic, el taoista Zhuang Zi. Amb 
una petita paràbola ens ve a dir que 
atrapem els peixos amb xarxes i els 
conills amb trampes, però un cop 
hem caçat la presa les trampes ja no 
les necessitem més. La filosofia re-
presenta el pol oposat de la poesia 
perquè no creu que les paraules im-
portin. Per a la filosofia clàssica, les 
paraules són trampes que serveixen 
només per caçar una idea –l’única 
cosa que té pes i que cal saber veure. 

Ciutat Princesa oscil·la entre 
aquests dos principis, que no fa pas 
gaire encara els hauríem considerat 
excloents. Però el món s’ha tornat 
més complex i necessitem el bisturí 
analític de la filosofia, que penetra 
rere les aparences, i la responsabili-
tat d’un jo poètic que s’erigeix com 

un testimoni posant en joc, si cal, la 
seva pròpia integritat. Garcés os-
cil·la en aquest complex vaivé no pas 
amb comoditat. Sospesa cada troba-
lla analítica amb l’experiència viva, 
de cos contra cos. Parteix d’una po-
sició que la vol sempre concreta, 
aplicable, política. No és un exerci-
ci fàcil, perquè en aquesta arriscada 
empresa reflexiva el camí encara no 
està fet. No existeixen models de 
com una consciència ha d’afron-
tar-se, armada només amb un jo frà-
gil, a l’anàlisi de canvis tectònics. 

L’abisme del propi jo 
Marina Garcés malda per constru-
ir-se una subjectivitat poètica fer-
ma, intenta l’art de construir amb 
allò més immediat la profunditat 
obscura de les veritats més huma-
nes. No és tan senzill com dir “jo” i 
ja es pot firmar un poema. Cal poder 
“aguantar el ding-dong de les parau-
les”, és a dir, l’abisme inesquivable 
del propi jo.  

Però el camí sí que es pot intuir, 
i és un camí vertiginosament atrac-
tiu. L’autora parla d’una necessitat 
compartida de trobar una altra ma-
nera de vincular-nos amb l’entorn. 
Articula el desig de pertinença, de 
definir i de redefinir-nos, de viure 
amb plenes facultats intel·lectuals, 
d’engrescar-nos els uns als altres, de 
potenciar-nos, de viure la tensió i la 
crisi segurs que les podrem utilitzar 
com un trampolí cap a una convi-
vència més trenada i rica. És una 
manera de vida incòmoda per al po-
der i per al món antic, que s’ha fet 
definitivament caduc. Ciutat Prin-
cesa no és un llibre sobre una ciutat, 
sinó un llibre sobre una època que 
s’esquerda. Sense dibuixar encara 
un horitzó, la filòsofa n’aconsegueix 
assenyalar la direcció.!
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L’efervescència i 
brillantor del pa-
norama actual 
del còmic inde-
pendent està do-
nant forma a una 
mena de Nouve-

lle Vague de la historieta espanyo-
la en què, si em permeten el joc de 
miralls, Ana Galvañ ocuparia el lloc 
de Jean-Luc Godard, el trencador 
de formes; Conxita Herrero seria 
Agnès Varda, juganera i radical; Ana 
Penyas evocaria els exercicis de me-
mòria del primer Resnais i, si algun 
dia converteix en còmics els seus 
fanzins, Toni Junyent podria ser un 
perfecte François Truffaut. Qui se-
ria, doncs, Borja González (Badajoz, 
1982)? Potser el Jacques Rivette de 
Céline i Julie van en vaixell (1974), 

Punk, màgia, misteri i amistat
on la història transcorre en un món 
ple de poesia i misteris situat entre 
la vigília i el somni.  

Després d’autoeditar-se El rey de 
los elfos i la deliciosa La reina orqui-
dea al seu propi segell, El Verano del 
Cohete, González s’estrena en una 
editorial gran amb la seva obra més 
llarga, The black holes (Reser-
voir Books), una novel·la 
gràfica que el confirma 
com un dels millors 
autors de la seva ge-
neració. El primer 
que impacta és la 
plenitud d’un dibuix 
que remet al precio-
sisme de P. Craig Rus-
sell i l’expressivitat de 
Mike Mignola: González 
imagina paisatges romàntics 

pa al bosc amb un esperit perdut, i el 
2016 tres noies donen voltes a la 
idea de formar una banda de punk. 
Són dos mons que es van omplint de 
reminiscències l’un de l’altre, con-
nectats per la naturalesa flexible del 
temps o per alguna fuita dimensio-
nal. No importa el perquè, sinó en-
caixar les peces i unir el punts que 
dibuixen un retrat melancòlic de 
l’adolescència i l’amistat.  

Com el millor Neil Gaiman, Gon-
zález es mou amb tanta naturalitat 
en el registre quotidià com en el fan-
tàstic, amanint la història de refe-
rents musicals i de cinema que con-
viuen feliçment amb el misteri. The 
black holes és l’obra que els aficio-
nats al gènere trobaven a faltar sen-
se saber-ho: una faula moderna, pop 
i enigmàtica. Màgia total.!
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amb un domini absolut de la llum, la 
composició i sobretot del color, que 
fa servir amb molta intenció narra-
tiva. Els seus personatges no neces-
siten ni cara per transmetre emoci-
ons i fer-se reals. ¿Es publicarà el 
2018 alguna novel·la gràfica que en-
tri tant pels ulls, que es pugui mirar 

i remirar sense cansar-se’n? 
Però el més interes-

sant de The black holes 
és com s’allunya dels 

tòpics de la fantasia 
romàntica que as-
sociem al seu di-
buix. González tei-
xeix dues històries 

separades en el 
temps per 60 anys: el 

1958 una donzella que 
escriu poesies macabres to-RESERVOIR


