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Quan David Sán-
chez va publicar a 
l’enyorada re-
vista El Manglar 
les entregues del 
que seria la seva 
primera novel·la 

gràfica, Tú me has matado (Astiber-
ri, 2010), el còmic espanyol va des-
cobrir un creador d’universos in-
quietants i malaltissos que, amb 
certes dosis de generositat, es podia 
comparar amb gegants com Daniel-
Clowes, Charles Burns, David 
Lynch, David Cronenberg i Alejan-
dro Jodorowsky. Paraules que, en el 
fons, funcionaven més com a punt 
de partida d’algú que encara se sen-
tia més legitimat com a il·lustrador 
–era el creador de la línia de samar-
retes Mong T-shirts i ja dibuixava 
les portades de l’editorial Errata 
Naturae– que com a autor de còmic. 
Una dècada després, el Sánchez his-

La puresa lisèrgica de les vinyetes de David Sánchez
torietista ja no necessita crosses es-
tilístiques. La seva obra ha evoluci-
onat cap a una depuració de refe-
rents que provoca que Sánchez ja 
només s’assembli a ell mateix. 

Si el magnífic Un millón de años 
(Astiberri, 2017) ja apuntava aquest 
procés formal, En otro lugar, un po-
co más tarde (Astiberri, 2019) el cul-
mina. Les dues obres comparteixen 
la preocupació per la relació entre 
l’home i Déu i una visió tràgica de 
l’existència; també uns escenaris in-
hòspits i desèrtics, que tant podrien 
ser prehistòrics com postapocalíp-
tics. Un univers fora del temps habi-
tat per animals antropomòrfics, hu-
manoides deformes i entitats que 
semblen sorgides dels passatges 
més lisèrgics de la Bíblia. Però, en 
l’últim treball de Sánchez, aquestes 
inquietuds estan abordades d’una 
manera cada vegada més abstracta: 
no hi ha res semblant a una trama 

tiu. Tampoc són obres esponja 
d’aquelles que fomenten, com si fos 
la intenció de l’autor, la multiplici-
tat de interpretacions. Sánchez sap 
molt bé de què vol parlar, però no 

són qüestions que trobin el 
seu millor vessant ex-

pressiu en forma d’ar-
guments convencio-

nals i trames com-
prensibles. Per això 
En otro lugar, un 
poco más tarde és el 
punt culminant de 

la recerca expressiva 
de l’autor: perquè els 

seus dibuixos esdeve-
nen un trip en vinyetes que 

infecta la nostra consciència de 
sensacions i preguntes per a les 
quals, com diu Manuel Bartual en el 
text de contraportada, els lectors 
“no arribarem a estar preparats 
mai”.!
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lògica i sí escenes de forta càrrega 
simbòlica, d’un significat buidat de 
signes reconeixibles. Ni tan sols hi 
ha diàlegs, només alguna frase inin-
tel·ligible pronunciada en un llen-
guatge primitiu. Però el re-
sultat no és més enigmà-
tic que alguns treballs 
anteriors de Sánchez, 
sinó més pur en el 
seu llenguatge visu-
al i narratiu, més 
proper a la dimensió 
inaprehensible dels 
temes que toca. I, per 
tant, més fàcil d’expe-
rimentar a través del 
goig estètic, més enllà dels 
mecanismes racionals. 

Perquè aquesta és la pregunta 
clau que emana dels còmics de Da-
vid Sánchez. Què esperen del lec-
tor? Ser desxifrats en una única in-
terpretació no sembla pas l’objec-

Fins a quin punt 
podem enganyar-
nos i convertir 
una mentida en 
l’eix de la nostra 
vida? Fins a quin 
punt un escrip-

tor pot forçar l’estratègia narrati-
va per enganyar el lector? No hi ha 
una resposta única per a cap de les 
dues preguntes, que segur que as-
saltaran el cap dels lectors de la 
nova novel·la de Sorj Chalandon, 
l’escriptor francès del qual Edici-
ons de 1984 va traduint novel·la re-
re novel·la, i que duri. La majoria  
giren al voltant de la mentida, la 
traïció o la fantasia per maquillar 
o contradir la realitat i, sobretot, 
analitzen les problemàtiques mo-

Tornar viu de la mina
rals que es deriven del fet de men-
tir: els protagonistes han de pren-
dre decisions vitals importantís-
simes o s’han de fer passar per qui 
no són, sovint per ideals polítics 
suprems, desig de justícia social, 
o per una set de venjança perso-
nal, que és el cas d’El dia abans. 
Ambientada en una zona minera 
del nord de França, on l’any 1974 
va haver-hi un accident terrible 
en el qual van morir quaranta-dos 
miners, la novel·la s’estén fins 
molt més enllà de l’accident prò-
piament dit, i vol ser un retrat à la 
Germinal de tota una comunitat 
que vivia (i massa sovint moria) al 
voltant de la mina. El millor de la 
novel·la: les descripcions de les 
condicions duríssimes dels mi-
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ners, la vida de les seves famílies o 
la manera com s’havia de netejar 
el carbó. Chalandon excel·leix en 
el retrat de primers plans i sap 
com fer que el lector respiri l’ai-
re asfixiant que deu haver-hi a 
set-cents metres sota terra. La 
novel·la relata també un empre-
sonament i un judici per agressió 
que tenen molt a veure amb l’ac-
cident, però que no brillen tant, 
literàriament.  

A la dècada dels setanta, l’ales-
hores periodista Chalandon va 
cobrir l’accident de debò per al di-
ari Libération i va quedar trasbal-
sat perquè hi va veure unes morts 
del tot injustes, producte de la fal-
ta de mesures de seguretat i de 
l’avarícia dels explotadors de les 

mines, no de cap “fatalitat”, com 
es va dir i repetir durant les jorna-
des de dol amb la presència de to-
ta mena d’autoritats (atenció a un 
cameo de Manuel Valls com a pri-
mer ministre francès en la com-
memoració de l’accident el 2015). 
Per novel·lar el fet, l’escriptor s’ha 
posat en la pell del germà petit 
d’una de les víctimes. El jove Mi-
chel, destrossat per la mort de qui 
era el seu ídol absolut, fuig del po-
ble per ser mecànic i després ca-
mioner, es casa amb una adorable 
Cécile i prova de fer una vida al 
marge del carbó, però amaga una 
obsessió al soterrani de casa: to-
tes les notícies de l’accident, la ro-
ba del germà penjada d’un ganxo 
com un ninot macabre i una foto 
del capatàs del pou fatídic, a qui 
considera el màxim culpable. No 
pararà fins trobar-lo i venjar el 
germà, i aquest serà el fil que tiba 
l’argument de la novel·la. 

Una estratègia discutible 
Com que la trama té un secret molt 
important que no podem desvelar 
sense espatllar la lectura del llibre, 
i precisament perquè l’ús d’aquest 
truc ens ha semblat que sobrepas-
sava el límit de la credulitat que, 
com a lectors, creiem que hem de 
concedir a qualsevol llibre, aprofi-
tarem per tornar a plantejar una 
de les preguntes del comença-
ment, la que fa referència a la rela-
ció entre l’autor (o més ben dit, el 
narrador) i el lector. D’acord que 
cap narrador no és fiable, però po-
sar gairebé tot el pes de l’argu-
ment sobre una cosa que en un 
moment determinat (força avan-
çat) es revela com a falsa, és discu-
tible com a netedat estratègica. Es 
pot sostenir que cap estratègia ha 
de ser del tot neta, i que el narra-
dor té la potestat de col·locar sor-
preses allà on vulgui perquè el que 
és sagrat és mantenir l’atenció del 
lector. Sí, però llavors dependrà 
dels gustos del lector, de quin rè-
gim de lectures hagi seguit amb 
anterioritat, perquè sigui ell qui 
decideixi com vol que l’enganyin: 
si a ple dia i a cara descoberta, o de 
nit en un carreró fosc.!


