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Ali Smith és avui 
un dels grans 
noms de l’Olimp 
de les lletres bri-
tàniques, i això 
que fa anys que 
escriu i publica, 

però el quartet que inaugura Tardor 
(al qual seguiran Hivern, Primavera 
i Estiu: ja frisem) l’ha acabat de con-
vertir en una de les autores més res-
pectades i adorades pels britànics. 
És una escriptora densa i subtil. 
Tant, que a vegades és possible lle-
gir-la i no entendre què té d’extra-
ordinari, però ho té. Només reclama 
una lectura atenta. Per això recoma-
no molt començar-la a llegir per 
aquest volum, i més ara que és l’èpo-
ca de les catifes de fulles per terra.  

Som a Anglaterra, els dies imme-
diatament posteriors al referèndum 
del Brexit, però la història de segui-
da se’n va cap a altres camins, i ho 

Cops de puny  
amb guant de seda 
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PERFIL fa amb una delicadesa i una quanti-
tat de capes de significants i mati-
sos, que es converteix en un exem-
ple immillorable de com la literatu-
ra pot tractar temes d’actualitat po-
lítica aportant-hi profunditat i 
dimensió estètica, una possibilitat 
que sovint se li discuteix a aquesta 
forma artística.  

Ara bé, com ho fa Ali Smith? Ai-
xò ja és més difícil d’explicar. El lec-
tor que comença a llegir Tardor no 
sap ben bé on es fica, i fins al cap 
d’una estona no ho comença a en-
tendre. Es troba immers en la histò-
ria de la relació entre un home gran 
i la seva veïna, una adolescent curi-
osa. La relació desperta suspicàcies, 
sobretot les de la mare de la noia, 
preocupada per si l’home té intenci-
ons fosques. Les trobades successi-
ves entre ells dos estan escrites amb 
prou mala intenció perquè el lector 
també en comenci a desconfiar, pe-
rò l’important del llibre no rau en 
detalls com aquest sinó en altres fac-
tors: els continus canvis de timó que 
imposa la veu narrativa, el to a ve-
gades líric i a vegades gairebé drama-
túrgic que adopta (me n’imagino fà-
cilment una adaptació teatral), els 
canvis de ritme que l’autora ha deci-
dit que li fan falta a una història so-
bre un món que només fa que can-
viar. En diverses ocasions al llarg del 
llibre, Smith juga de manera magis-
tral amb l’administració de la tensió 
dramàtica: uns quants personatges 
s’han d’enfrontar a formes de buro-
cràcia que els posen al límit. Reno-
vacions de passaport, sol·licituds de 
documentació o discussions amb un 
representant de l’autoritat que no 
sempre acaben bé: els són familiars? 
Renovar el passaport els dies previs 
al referèndum del Brexit té unes 
connotacions que no tindria si no es-

tiguessin en dubte els fonaments de 
la convivència a la societat britànica 
i, per extensió, a l’europea. Ali Smith 
assenyala de lluny els petits focus de 
tensió, els llocs o situacions que són 
bassals de benzina on només cal que 
algú, per descuit o per mala bava, hi 
acosti un llumí encès.  

Preparar-nos per a l’hivern 
Però Smith té molta sensibilitat i no 
s’acontenta a fer-nos un retrat soci-
ològic de la societat que l’envolta. 
Com en altres llibres seus, la pintu-
ra hi té un paper preponderant i, 
també com altres vegades, aprofita 
l’argument de la novel·la per resca-
tar una figura de dona de la història 
de l’art i reivindicar-la. Tampoc no 
hi falta la dosi habitual, molt baixa, 
de fantasia: hi ha diversos moments 
en els quals els personatges del llibre 
comencen a brotar. Les extremitats 
se’ls converteixen en fulles, bran-
ques, i finalment tots ells es conver-
teixen en plantes o arbres sencers. 
Això passa sense que l’acció que es-
tà transcorrent es vegi alterada de 
cap manera, com si tothom ho inter-
pretés com un fet natural.  

El fet que la novel·la transcorri 
durant la tardor no és banal: és el 
moment del cicle en el qual la natu-
ralesa es comença a preparar per a 
la prova dura que serà l’hivern. Sota 
la lupa d’Ali Smith, els britànics des-
orientats corren com formigues per 
acumular provisions davant del que 
serà, potser, l’hivern més incert de 
les seves vides, i ella ens els retrata 
en plena efervescència conservado-
ra. No cal dir que la traducció de Do-
lors Udina llisca a la perfecció i que 
el pròleg de Víctor García Tur em-
marca una lectura que recomanem 
a tots els amants dels llibres pro-
funds i delicats.!
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Sovint cal recor-
dar als telèfils 
d e s m e m o r i a t s  
que ni la bona fic-
ció televisiva ni la 
televisió d’autor 
van néixer a la 

HBO. Tampoc van néixer necessàri-
ament al voltant d’aquell 1968 que 
va ser centre d’irradiació de tantes 
revolucions, però sí que l’1 de febrer 
d’aquell any es va emetre el llegen-
dari i enigmàtic darrer capítol d’una 
sèrie que, almenys, no s’assemblava 
a cap altra de les creades fins llavors: 
El Prisionero, de Patrick McGoohan, 
protagonista, cocreador, productor 
executiu, coguionista i director d’al-
guns episodis d’aquesta filigrana pa-
ranoica que projectava un alè kafkià 
sobre la memòria recent del cinema 

Paranoia de ‘prime time’
d’espionatge de la dècada dels 60. 
D’alguna manera, El Prisionero era 
la filla il·legítima de Bond i el Plan 
diabólico (1966) de John Franken-
heimer. 

L’any 1976 la Marvel va intentar 
adaptar la sèrie al llenguatge de la 
historieta, i aquest El Prisionero. Art 
Edition que Panini Comics 
edita en versió jibaritzada 
recull les dues possibles 
versions d’aquest co-
mic book que no va ar-
ribar a ser realitat. 
L’àlbum inclou les 
disset planes del que 
havia de ser el primer 
número dibuixades i 
guionitzades per Jack 
Kirby i parcialment entin-
tades per Mike Royer i les di-

és la reproducció de les planxes a lla-
pis de Gil Kane alliberades de les pa-
raules d’Englehart: la dinàmica com-
posició de pàgina porta a pensar en 
una mena de coreografia onírica des-
encadenada en plena nit després 
d’haver vist el primer episodi de la 
sèrie. En la versió Kirby, la força li-
sèrgica del traç es revela millor ali-
ada de la seva font d’inspiració que 
una narrativa que, com en la versió 
de 2001: Una odissea de l’espai que 
l’artista va fer aquell mateix any, ten-
deix malauradament a la sobreexpli-
cació. Entre els materials addicio-
nals hi ha més palla que gra, però el 
dossier de premsa de la sèrie difós 
per la ITC inclou detalls delirants: 
“Desde los cinco años, [el director] 
Don [Chaffey] quería tener una bar-
ba como la de su padrino”. WTF!!
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vuit planes que va fer Gil Kane, sota 
guió de Steve Englehart, després que 
la primera versió fos rebutjada per 
l’editorial. Finalment, Marvel va des-
estimar la publicació del comic book. 

Tota traducció és una traïció i, si 
El Prisionero va innovar en el seu 
moment introduint l’ambigüitat i la 

retòrica de la fallida en la fic-
ció televisiva, les dues 

adaptacions a la histo-
rieta prenen la qües-

tionable decisió 
d’endossar al perso-
natge principal un 
persistent monòleg 
interior que sembla 

que li pesi com una 
pedra lligada al coll. 

Potser per això el que 
funciona millor del conjunt PANINI COMICS


