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Escapar-se de la realitat
car al llarg del 2018 i el 2019. Com en 
la premiada La visión (Panini), King 
porta al límit el protagonista: el seu 
Mr. Milagro és un home torturat 
amb una relació fràgil amb la reali-
tat. Tant, que la sèrie comença amb 
el seu intent de suïcidi. Quan poc 
després els esdeveniments es preci-
piten i esclata la guerra amb Apoko-
lips, King juga a despistar. ¿El que 
veiem és un deliri de la ment de Mr. 
Milagro? ¿Una manipulació de la re-
alitat provocada per Darkseid? Al-
ternant amb naturalitat l’èpica in-
tergalàctica i les aventures domèsti-
ques d’uns pares primerencs, King 
retrata l’ansietat –tan contemporà-
nia– de viure en un món que sembla 
irreal, però sobretot la història d’un 
home trencat que aconsegueix, grà-
cies a l’amor, reconstruir la seva vida 
i trobar la felicitat. Aquesta és la gran 
proesa de Mr. Milagro: escapar-se de 
l’abisme de la depressió.!
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acordar intercanviar els seus fills 
com a ostatges, així que l’Scott va 
créixer a Apokolips sent objecte de 
tot tipus de tortures i vexacions. 
Una infància traumàtica que, en lloc 
d’impulsar-lo a perseguir criminals 
disfressat de ratpenat, va instal·lar 
en ell l’anhel d’una vida plàcida i 
convencional amb la seva dona, la 
guerrera Big Barda, sobretot quan el 
personatge va passar per les mans 
dels guionistes J.M. DeMatteis i 
Keith Giffen en la seva etapa a La Li-
ga de la Justicia. En el fons, a Mr. 
Milagro els conflictes còsmics i les 
lluites superheroiques tant li feien: 
ell preferia passar el cap de setmana 
amb la dona veient concursos a la 
tele i menjant galetes. 

Tom King, guionista de moda del 
còmic nord-americà, ha fusionat 
l’herència mitològica i la dimensió 
quotidiana del personatge en la sè-
rie de 12 grapes que ECC va publi-

Com la majoria 
d’ideologies actu-
als, el nacionalis-
me és una cons-
trucció intel·lec-
tual moderna que 
sorgeix d’una re-

alitat concreta. El seu potencial 
se’ns revela a través de la seva capa-
citat d’adaptació i la seva extensió 
des dels seus orígens europeus a tot 
el món. I, malgrat aquest èxit, po-
ques idees són bescantades de ma-
nera tan contundent, imputant-se-
li la responsabilitat de tots els mals 
passats, presents i futurs. Però el 
tret més curiós d’aquesta plaga és 
que només el detectem i ens destor-
ba quan no és nostre: “El nacionalis-
me dolent sempre és el nacionalis-
me dels altres, mentre que nosaltres 
sols reivindiquem justícia social i 
llibertat (per a nosaltres, esclar)”. 
Per a Joep Leerssen, catedràtic de 
literatura moderna a la Universitat 
d’Amsterdam, aquesta percepció 
desigual sorgeix de la instrumenta-

De la cultura  
a la nació

lització política que fa el nacionalis-
me dels elements culturals identi-
taris, els etnotips. 

Amb la voluntat d’oferir una his-
tòria cultural del pensament naci-
onal a Europa, l’autor analitza com 
les bases per a la conscienciació na-
cional s’estableixen no a partir de 
trets culturals concrets, sinó amb 
l’experiència vital: “No és una ma-
nera de ser, sinó una manera de mi-
rar”. Així, les revolucions liberals 
van veure confluir la necessitat de 
fonamentació del poder d’un estat 
creixentment burgès, la recupera-
ció i (re)invenció d’unes genealogi-
es que encaixaven amb el romanti-
cisme del moment, i la voluntat ta-
xonòmica d’una ciència de la qual 
no s’escapaven llengües ni literatu-
res. Els filòlegs “van ser, en gran 
mesura, els intermediaris, els 
agents de transmissió”, entre l’es-
fera intel·lectual i la política. 

El nacionalisme treballa sobre 
una diversitat cultural existent, pe-
rò sobre aquesta basteix uns mites 
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que li permeten “ancorar els estats 
emergents”, definir fronteres on 
potser no n’hi havia, tot creant un 
ells i un nosaltres, i caracteritzar 
una suposada “moral col·lectiva”. 
És aleshores quan “les nacions co-
mençaran a veure el caràcter i la in-
dividualitat en els aspectes en què 
difereixen més de les altres”, sovint 
de bracet “d’estereotips, xafarderi-
es i caricatures interculturals”. La 
construcció identitària es demos-
trarà tan potent (i útil) que penetra-
rà tant en repúbliques com en mo-
narquies, tant en règims liberals 
com en absolutistes, tant a les es-
querres com a les dretes. 

El món de les nacions 
La imprescindible col·lecció El món 
de les nacions incorpora amb El pen-
sament nacional a Europa un llibre 
excepcional. Tot i ser publicat en 
anglès el 2006 (a partir d’una versió 
prèvia en neerlandès del 1999), el 
text no ha envellit gens ni per la te-
màtica ni per les aportacions. A 
més, els editors valencians hi han 
incorporat generosament dos capí-
tols nous que reblen l’actualitat tant 
del plantejament de Joep Leerssen 
com de la qüestió nacional, amb re-
ferències al Brexit, Trump i l’extre-
ma dreta europea. 

El prefaci de l’edició catalana ex-
treu de la seva anàlisi històrica algu-
nes reflexions pertinents per al nos-
tre present. Assumit el caràcter de 
construcció ideològica, ens propo-
sa d’entendre els aspectes culturals 
i ètnics de cada nacionalisme i ser 
capaços de garbellar el que és més bo 
dels altres i el que és més útil de nos-
altres. Davant la confrontació, Le-
erssen planteja un nacionalisme de 
tolerància, especialment “envers les 
minories del nostre país”, perquè “és 
l’única mesura de la tolerància que 
tenim dret a esperar dels nostres ve-
ïns”. Contrari tant al separatisme 
que divideix com a l’homogeneïtza-
ció forçada, defensa esperançat que 
“potser els estats més coherents si-
guin en el futur els més flexibles pel 
que fa a la diversitat interna, i els 
més eficients a l’hora de proporcio-
nar als seus ciutadans un focus cívic, 
més que cultural, de solidaritat i lle-
ialtat compartida”.!

Katherine 
Dunn i els 
seus monstres
Els camins de les direccions editori-
als de vegades són tan inescrutables 
com els del Senyor. Ens acabem de 
trobar amb la sorpresa de la reedició 
d’una novel·la de 1989, extraordinà-
ria, que tres dècades enrere va crear 
una certa expectació a casa nostra 
però que no va tenir la transcendèn-
cia que es mereixia, com tants altres 
casos. Es tractava d’Amor profano, de 
Katherine Dunn (1945-2016), que va 
publicar Ediciones B el 1990 amb tra-
ducció de Jordi Mustieles i que recu-
pera Blackie Books amb el títol molt 
més apropiat d’Amor de monstruo (el 
traductor és el mateix). Dunn és un 
exemple clàssic del concepte de lite-
ratura als Estats Units, tan diferent 
del de casa nostra. Allà, encara s’en-
tén sovint com un servei a la societat, 
que l’agraeix. Per això hi ha autors, 
com la mateixa Dunn, que tenen una 
història per explicar, normalment la 
pròpia. I l’expliquen perquè creuen 
que n’han de donar testimoni. I un 
cop explicada, no es preocupen per 
fer carrera literària. Per això no són 
estranys els casos d’autors amb no-
més una novel·la. 

Amor egoista 
La novel·la és de les que acaben per 
fer-te por, ja que apel·len als teus 
sentiments més íntims… i foscos. El 
relat de Dunn, desafiant i arriscat, 
ens parla del món de Fabulonia, un 
circ creat per la família Binewsky i 
format per diverses mostres de 
monstres humans. El circ volta pel 
món de fira en fira ensenyant els in-
tegrants deformes. Així mateix, la 
mateixa família Binewsky intenta 
procrear fills amb alguna mena de 
problema o de deformitat. De mane-
ra que qui neix “normal” és menys-
preat per inútil. Amor de monstruo 
s’endinsa, gràcies a aquesta metàfo-
ra, en les contradiccions i les hipo-
cresies de la societat benestant. Els 
monstres, les figures deformades, 
estranyes, recloses en general a 
l’àmbit que els dona la seguretat, la 
fira ambulant, són tan llestes i espa-
vilades com cruels i malvades. I, so-
bretot, s’aprofiten de la debilitat del 
“normal”. Aconsegueixen el que vo-
len, fins i tot amor i sexe, només ti-
bant una mica la corda de la llàstima. 
Fins i tot semblen savis. De fet, el tí-
tol original, tot esmentant l’amor del 
“monstre” acut a la subtilitat: aquest 
amor és egoista, interessat, et xucla-
rà per culpa de les pròpies mancan-
ces. No se’l perdin.!
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Mr. Milagro va 
ser un dels perso-
natges principals 
del Quart Món de 
Jack Kirby, la sa-
ga còsmica que a 
principis dels 70 

va fundar una fascinant mitologia 
pop d’herois, déus i dimonis que va 
deixar una empremta profunda en 
autors com el dibuixant Jaime Her-
nandez o el novelista Michael Cha-
bon, que dedicaria a Kirby Les incre-
ïbles aventures de Kavalier & Clay. 
Com el Joe Kavalier de Chabon, Mr. 
Milagro és un artista de l’escapisme 
amb l’habilitat de fugir de qualsevol 
situació. Però el més interessant del 
personatge no són els seus poders 
sinó l’origen: Scott Free és el fill del 
líder d’un planeta d’immortals en 
guerra amb Apokolips, el món del 
tirà galàctic Darkseid; per evitar un 
conflicte etern, els dos líders van 

XAVI  
SERRA


