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Em sembla evi-
dent que una no-
vel·la major de 
John le Carré 
(Poole, Regne 
Unit, 1931) no és 
comparable a una 

pel·lícula major d’Alfred Hitchcock. 
Per intel·ligents i brillants que si-
guin els millors llibres del novel·lis-
ta (posem L’espia que va sorgir del 
fred o El talp), mai s’imposen als 
lectors amb aquella genialitat po-
pular però pionera amb què s’impo-
sen als espectadors les pel·lícules 
més audaces i inimitables del cine-
asta (posem Encadenats, La finestra 
indiscreta o Psicosi). 

Una novel·la menor de Le Carré, 
però, sí que causa un efecte similar 
al d’una pel·lícula menor de Hit-
chcock. I ho dic, per descomptat, 
com el més encès dels elogis. Quan 
mires un Hitchcock de –amb per-
dó– segona categoria (posem La so-
ga, Un crim perfecte o L’home que sa-
bia massa) saps que estàs davant el 
títol d’un cineasta colossal que, en 
aquest cas concret, no desplega to-
tes les seves facultats en plenitud, 
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PERFIL però que igualment aconsegueix un 
resultat molt satisfactori: per l’en-
giny visual amb què conta la histò-
ria, per l’infal·lible sentit del ritme, 
per la tensa malícia amb què desple-
ga un argument endimoniat, per la 
gràcia retorçada amb què dibuixa 
uns personatges encantadors però 
tèrbols, sinistres però fascinants... 

El mateix val per a un Le Carré 
menor. I Un home decent, la novel·la 
que l’escriptor anglès ha publicat 
als seus venerables 88 anys, és me-
nor. En aquest sentit, si li passa com 
a mi, el lector anirà passant pàgines 
i pensant: li he llegit coses millors, 
a aquest bon home, i l’he vist en més 
bona forma, i aquest personatge 
sembla un refregit de personatges 
anteriors, i aquest tram de l’argu-
ment podria estar estructurat 
d’una manera més clara i organitza-
da, i aquest diàleg podria tenir més 
fluència i més punch. 

En paral·lel, però, el lector no pa-
rarà de matisar-se o de corregir-se a 
ell mateix: tot això és cert, sí, però, 
tanmateix, amb quina energia narra 
la història, i amb quina subtilesa sap 
definir un personatge només amb 
un parell de detalls, i amb quina des-
imboltura ens guia per les avingudes 
i els carrerons de la psicologia i la 
moral dels espies, i amb quina bar-
reja de precisió i de gracilitat fa 
avançar l’acció, i amb quina elegàn-
cia fa que aquest diàleg soni alhora 
com un duel amb espases i com un 
partit de bàdminton, i amb quina 
naturalitat dramàtica presenta dile-
mes morals escruixidors sense ha-
ver de recórrer a jocs de mans ni a 
grandiloqüències retòriques, i amb 
quina eficàcia narrativa fa encaixar 
l’embrollada trama de ficció dins el 
marc d’un context sociopolític ex-
tret de la més viva actualitat. 

En Nat, el protagonista, és un 
membre del servei d’intel·ligència 
secret britànic. Als 47 anys, és a 
punt de jubilar-se com a agent ope-
ratiu. Això vol dir que després de du-
es dècades i mitja actuant “sota la 
cobertura diplomàtica o consular a 
Moscou, Praga, Bucarest, Budapest, 
Tbilissi, Trieste, Hèlsinki i, més re-
centment, Tallinn reclutant i con-
trolant agents secrets de tots els ni-
vells”, en Nat s’ha reinstal·lat a Lon-
dres amb la seva esposa Prue, una 
combativa advocada d’esquerres 
amb qui manté una relació afectu-
osa però refredada, i amb la seva fi-
lla Steff, rebel i insolent com a re-
presàlia per les llargues absències 
del pare. La manera com Le Carré fa 
conviure els aspectes domèstics i 
professionals del protagonista és un 
dels punts forts d’Un home decent. 

La novel·la, narrada en primera 
persona per en Nat –i ben traduïda 
al català per Núria Parés–, té tots els 
ingredients habituals de l’autor: 
agents dobles o potser triples, mis-
sions secretes, lleialtats dubtoses, 
informes confidencials, crueltats 
burocràtiques, ambigüitat moral a 
dojo, intrigues carregades de sus-
pens, nobleses estranyes i molt de 
marro polític. En aquest cas, el con-
tingut de la intriga s’inscriu en l’es-
cenografia d’un marro polític molt 
específic, el que prové de la crisi 
provocada pel Brexit (amb el qual 
Le Carré s’ha mostrat implacable-
ment crític), per les astracanades 
sense control de la Nord-amèrica de 
Trump i per la reaparició geopolí-
tica sobre el tauler d’escacs global 
de la Rússia de Putin. 

Amb tot això, John le Carré ha fet 
una novel·la que és menor, sí, però 
menor com només saben fer-les els 
mestres.!
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El sempre intuï-
tiu Antoni Guiral 
va encertar de ple 
quan el 1998, du-
rant el Festival 
Viñetas desde o 
Atlántico, va po-

sar en contacte Santiago García 
amb Pepo Pérez. Un guionista i un 
dibuixant que, cadascú a la seva 
manera, són també dues de les per-
sones que més i millor han estudi-
at el còmic a Espanya. La seva sè-
rie conjunta, El Vecino, de la qual 
Astiberri acaba de recopilar els tres 
primers volums a El Vecino. Ori-
gen, no es pot entendre separada-
ment dels treballs assagístics i aca-
dèmics dels autors, de les seves re-
flexions sobre el gènere superhe-
roic i el llenguatge i formats del 

R+D superheroic
còmic modern. Però és en les histo-
rietes curtes que recopila El Vecino. 
Historias on s’aprecia de manera 
més nítida l’enorme inquietud de 
Pérez i García, l’anhel constant per 
escodrinyar nous camins i revisitar 
la història del mitjà. 

Publicades originalment a la mag-
nífica i efímera revista El Man-
glar, tot i que també hi ha 
material fet per a l’oca-
sió, les histories 
d’aquest volum servi-
en al doble propòsit 
d’expandir un uni-
vers superheroic que 
a la sèrie principal 
sempre està fora de 
camp i, alhora, funciona 
com a laboratori de R+D 
recollint les idees formals 

masclista o la mort d’un pare, sempre 
amb una ambigüitat i amor als perso-
natges que ja voldrien molts autors 
abanderats del drama social. 

Menció a part mereixen les inte-
ressantíssimes pàgines finals de no-
tes, esbossos i comentaris dels au-
tors, que aborden les circumstànci-
es creatives de les històries amb un 
grau de reflexió i honestedat insòlit 
en el còmic i, en general, en qualse-
vol àmbit cultural. Acostumats com 
estem a fullejar ràpid els extres inno-
cus d’aquestes edicions, els d’El Ve-
cino. Historias són un regal inespe-
rat, una intrahistòria apassionant 
que vessa passió per la historieta, 
ambició creativa i alguna frustració, 
com el reconeixement de García que 
una de les històries era tan críptica 
que ni tan sols Pérez l’entenia.!
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més embogides, saltant de composi-
cions espectaculars a l’estil Kirby al 
format de tires de premsa i pàgina do-
minical o als experiments d’avant-
guarda. Però El Vecino. Historias no 
és un mer banc de proves formals, si-
nó un conjunt esplèndid d’historie-
tes que transita amb fluïdesa del cos-

tat fosc de la vida privada dels 
herois a la comèdia costu-

mista. A més, funciona 
com a reflex de l’evo-

lució de la sèrie prin-
cipal i abandona 
gradualment la pa-
ròdia superheroica 
per utilitzar el gène-

re de manera més 
subtil i subversiva, 

abordant temàtiques im-
pròpies com la violència ASTIBERRI


