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En una escena 
més aviat còmica 
del primer episo-
di de Rusty 
Brown, la nova i 
magistral obra de 
Chris Ware, l’au-

tor es retrata ell mateix com un pro-
fessor de dibuix que fa de model per 
als seus alumnes, alternant una sè-
rie de postures i animant la classe a 
dibuixar-lo de forma àgil i immedi-
ata, atrapant amb el llapis els seus 
moviments. “No es tracta de dibui-
xar bé sinó de capturar la vida”, re-
corda el professor. El dibuix del 
Chris Ware real no té res d’urgent: 

Una nova obra mestra de Ware
és gèlid, estàtic i d’una precisió gai-
rebé maníaca i les seves pàgines són 
un petit miracle d’arquitectura nar-
rativa. I, tanmateix, cap autor de cò-
mics –i potser de cap altra discipli-
na– ha capturat millor l’experiència 
de viure i la manera com els esde-
veniments i el pas del temps confor-
men cada individu. Ware no es limi-
ta a relatar fets, sinó que intenta re-
produir els mecanismes de la me-
mòria i la percepció, aproximar-se a 
la consciència humana. Per artifici-
ós i fred que pugui semblar, el seu 
treball no busca altra cosa que con-
nectar el lector amb la realitat com-
plexa d’una altra vida. I sovint ho 

vista per crear en el lector la il·lusió 
del temps real; però és només el pri-
mer contacte amb uns personatges 
que explorarà en els episodis poste-
riors, disseccionant les seves vides 
amb recursos narratius inesperats i 
una profunditat aclaparadora. És 
particularment impressionant el 
capítol dedicat al Jordan –que ja ha-
via aparegut a l’edició americana 
d’Acme Novelty Library–, potser el 
punt més àlgid de la trajectòria de 
Ware, que desplega la vida sencera 
del personatge des dels primers bal-
bucejos fins a l’agonia al llit de mort, 
amb un dibuix extraordinari que 
evoluciona i creix amb el Jordan, del 
simbolisme figuratiu de la infància 
a les imatges fractals i desestructu-
rades dels agònics moments finals.  

Després dels experiments amb 
els formats i l’ordre de lectura de 
Fabricar historias, a Rusty Brown 
trobem un Ware més concentrat en 
el llenguatge narratiu però igual-
ment audaç. Una de les seves trans-
gressions, tanmateix, resulta com a 
mínim polèmica: reduir el cos de lle-
tra i la mida d’algunes vinyetes fins 
al punt de fregar la il·legibilitat. La 
intenció de Ware és reproduir en el 
lector el procés de selecció d’estí-
muls amb què gestionem l’excés 
d’informació de l’experiència hu-
mana, però al capdavall molts lec-
tors acabaran agafant una lupa, so-
bretot en el capítol dedicat al pare 
del Rusty, que inclou una pàgina 
amb 177 vinyetes. En última instàn-
cia, el que eleva Rusty Brown a la ca-
tegoria d’obra mestra no són 
aquests detalls formals sinó la in-
tensa empatia de Ware cap als per-
sonatges i la seva capacitat per fer-
nos reflexionar sobre la dificultat 
d’establir connexions reals entre 
nosaltres tot i la intricada xarxa de 
relacions que ens uneix. En aquest 
sentit, l’episodi de la senyoreta Co-
le és el més subtil però també el més 
demolidor, un retrat emocionant 
fins a les llàgrimes d’una heroïna in-
visible marcada pels prejudicis raci-
als i una mare negligent. Una vida 
qualsevol: petita, noble i tràgica.!

F r a n k i s s s t e i n ,  
l’última novel·la 
de Jeanette Win-
terson (Man-
chester, 1959), 
aborda amb les 
eines de la narra-

tiva de ficció un dels temes cabdals 
de la nostra època: el camp prome-
tedor i inquietant de la intel·ligèn-
cia artificial i de les noves formes 
d’existència que s’ha obert al segle 
XXI amb la revolució digital i els 
avenços de la biomedicina. 

Sense oblidar en cap moment que 
una novel·la és, essencialment, un 
artefacte retòric que vehicula un en-
tramat d’històries poblades per uns 
personatges impulsats per les idees 
i les passions, Winterson indaga en 
els orígens de l’afany per transcen-
dir el que és humà que, paradoxal-
ment, defineix des de sempre els hu-
mans. També explora com les noves 
formes d’existència –plausibles o ja 
emergents– poden acabar transfor-
mant –en alguns casos ja ho estan 

Winterson i les noves formes d’existència
fent– la nostra concepció de tot, des 
de la identitat i la consciència fins al 
pas del temps i la memòria, passant 
per l’amor, la sexualitat, el gènere, el 
desig eròtic, la realitat –“què és la vi-
da real?”–, la religió i, per descomp-
tat, la mort. 

En mans de segons quin novel·lis-
ta, un propòsit tan ambiciós, l’abor-
datge literari d’uns assumptes tan 
científicament nous, vastos i esmu-
nyedissos, hauria pogut derivar cap 
al didactisme pretensiós, cap a l’es-
pessor humanament àrida o cap a la 
grandiloqüència pseudofilosòfica. 
Winterson, en canvi, ha aconseguit 
fer una novel·la singular i vibrant, in-
tel·ligent sense dogmatismes i neta 
de biaixos pedagògics, provocadora 
d’una manera que mai no és barro-
erament gratuïta, estilitzadament 
poètica, culturalista amb vivor i sen-
se pedanteria, i trepidant com no-
més ho són les novel·les d’aventures, 
encara que es tracti, com en aquest 
cas, de les aventures de la sensibili-
tat, de la moral, de l’esperit i de la in-

pert en intel·ligència artificial que és 
a punt de crear formes d’existència 
inèdites. Ambientada en l’Anglater-
ra post-Brexit, aquesta segona tra-
ma transcorre en el context auroral 
del nostre món, en què els somnis i 
les utopies –o els malsons i les disto-
pies– de la ciència-ficció –el trans-
humanisme, una automatització ge-
neral que empenyi els éssers hu-
mans a portar una vida hedonística-
ment vegetativa– ja han deixat de 
ser matèria de la imaginació futuris-
ta per passar a ser una possibilitat 
més o menys imminent. 

Molt ben traduïda per Dolors Udi-
na, Frankissstein és una novel·la po-
ètica i profunda –dos adjectius gasta-
díssims que aquí mereixen ser llegits 
en la seva més pura i pletòrica pleni-
tud–, una novel·la plena de pregun-
tes serioses, de diàlegs lúcids, d’ide-
es audaces, d’emocions fortes i de 
prediccions de futur que fan esgar-
rifar per la seva temible o seductora 
força visionària. He dit una novel·la? 
Diguem-ne una novel·lassa.! 
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tel·ligència. Frankissstein té una tra-
ma doble que es desenvolupa en pa-
ral·lel mitjançant capítols interca-
lats. D’una banda, hi ha la recons-
trucció del procés de creació de 
Frankenstein o el Prometeu modern, 
la icònica i pionera novel·la que una 
joveníssima Mary Shelley, de dinou 
anys, va concebre una nit de tempes-
ta del 1816 a la vora del llac de Gine-
bra, en companyia del seu marit, el 
poeta Percy B. Shelley; del també po-
eta Lord Byron; del metge Polidori 
–autor d’El vampir, precursor de 
Dràcula–, i de la seva germanastra 
Claire. Aquesta trama transcorre als 
inicis de la Revolució Industrial, 
quan la incipient maquinització del 
món laboral va permetre albirar un 
futur, entre l’amenaça i l’esperança, 
en què els humans potser deixarien 
de ser protagonistes. 

De l’altra, tenim la història 
d’amor i passió entre el doctor Ry 
Shelley, un jove trans –“soc total-
ment femella, també en part mas-
cle”– i el científic Victor Stein, un ex-

aconsegueix, amb resultats emoci-
onalment devastadors. 

Rusty Brown arrenca un matí ne-
vat a Omaha a meitat dels anys 70. 
Contradient les expectatives del tí-
tol, Rusty Brown no és el protago-
nista del còmic, només un nen in-
trovertit i objecte de bullying que 
serveix com a fil conductor dels al-
tres personatges del llibre: el seu pa-
re, professor de literatura a la ma-
teixa escola; la mestra del Rusty, la 
senyoreta Cole, i un dels pinxos que 
el torturen diàriament, el Jordan. 
En el primer episodi, Ware segueix 
els protagonistes al llarg d’un matí 
qualsevol, superposant els punts de 


