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Les premisses ar-
gumentals d’algu-
nes de les millors 
novel·les de Wi-
llam Faulkner te-
nen la senzillesa 
despullada i brutal 

dels mites clàssics o de les històries bí-
bliques. Mentre em moria, la seva cin-
quena novel·la, que va escriure en no-
més sis setmanes mentre treballava 
de vigilant de nit en una central elèc-
trica, n’és un exemple memorable. 

Publicada el 1930, quan la Gran 
Depressió ja assotava els EUA, en 
particular aquelles zones on la po-
bresa i l’endarreriment eren endè-
mics –el sud profund–, explica 
l’agonia i la mort de l’Addie Bun-
dren i el viatge que emprenen el seu 
vidu i els seus cinc fills –quatre mas-
cles i una noia– per portar el cadà-
ver des del lloc on viuen, una míse-
ra granja del Mississipí rural, fins a 
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PERFIL la ciutat de Jefferson, on ella va de-
manar de ser enterrada. 

El trajecte, que fan amb carro i 
mules i carregant el taüt sota el sol 
clamorós de juliol, dura uns deu di-
es i els comporta tota mena de difi-
cultats: el diluvi estiuenc que cau just 
abans de partir fa que el riu es des-
bordi i que no puguin travessar-lo pel 
pont que tenien previst; la crescuda 
se’ls endú dues mules; un dels fills es 
trenca una cama; la filla té un malde-
cap tan o més urgent que enterrar la 
mare i no troba la manera de resol-
dre’l; el cadàver es descompon i put 
horriblement; una nit que dormen 
en un paller tot s’incendia i estan a 
punt de perdre la morta i la vida... 

Faulkner es permet la gosadia de 
crear a partir d’uns materials argu-
mentals tan primaris perquè sap 
que la complexitat i la profunditat 
de l’experiència humana es troben 
pertot i que només cal saber-les 
veure i expressar. També perquè té 
claríssim –imbuït com està del mo-
dernisme avantguardista que va ser 
marca de la casa d’un parell de gene-
racions extraordinàries d’escrip-
tors anglosaxons– que, amb la tèc-
nica adequada, qualsevol cosa que 
s’expliqui és susceptible de ser reve-
ladora, emblemàtica, apassionant. 

Un virtuosisme aclaparador 
Dividida en 59 capítols d’extensió 
diversa –n’hi ha d’una desena de pà-
gines i n’hi ha d’una sola frase–, ca-
dascun focalitzat en un personatge 
–la difunta i els seus familiars són 
els que prenen més la paraula, però 
també parlen el metge que tracta 
l’Addie, un matrimoni de veïns i al-
gunes persones amb qui van topant 
pel camí–, la novel·la podria sem-
blar tècnicament antiquada, tenint 
en compte la inacabable quantitat 

d’escriptors que n’han imitat el des-
plegament de punts de vista, la cro-
nologia trossejada i desordenada i 
l’encadenament de monòlegs ver-
bosos i de corrents de consciència 
desbocats. Gairebé un segle i cen-
tenars d’imitacions després, però, 
continua imposant-se amb tota la 
seva força majestuosa i tot el seu 
virtuosisme aclaparador. 

La raó d’aquesta vigència és que 
Faulkner aconsegueix fondre el 
fons i la forma –el que conta i la ma-
nera com ho conta– amb una habi-
litat, una precisió, una expressivitat 
i una energia inapel·lables. Com un 
paisatge en què tot és al seu lloc: el 
cel, els núvols, els camps, les cases, 
la gent... i el vendaval que els ame-
naça, els beneeix o se’ls emporta. 

La polifonia de veus de la novel·la 
té una triple funció: estètica (hi ha un 
afany orgullós i aventurer d’experi-
mentació formal), intel·lectual (cai-
gudes les veritats unívoques i absolu-
tes, la realitat ja només pot ser abor-
dada pluralment) i moral (el cor de 
l’home és una bestiola elemental i 
també una ceba de capes contradictò-
ries). En aquest sentit, el tractament 
que Faulkner dona al personatge de 
l’Anse Bundren és paradigmàtic. Ell, 
el vidu, és qui s’obstina a portar el ca-
dàver de l’Addie fins a Jefferson: ¿ho 
fa per noblesa i amor, per mala cons-
ciència o per unes motivacions més 
egoistes i grotesques? 

Igual que altres novel·les del ma-
teix autor publicades per Edicions 
de 1984, la present traducció és obra 
d’Esther Tallada. I és, de nou, ex-
cel·lent. Reprodueix, amb una mes-
cla impecable de creativitat i fideli-
tat, la poesia esquerpa, la tendresa 
rude, la brutalitat existencial i la grà-
cia magmàtica d’un dels gegants li-
teraris indiscutibles del segle XX.!
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No hi ha dècada 
més terrible en el 
còmic modern de 
superherois que 
la dels 90, però 
fins i tot en aquest 
anys marcats pel 

protagonisme dels dibuixants estre-
lla i la cobdícia de les editorials es 
van escriure bones històries que 
molts aficionats al gènere ens vam 
perdre perquè va ser llavors que 
vam abandonar els còmics amb el 
segell de Marvel, deprimits per l’es-
cassa qualitat dels guions i la piro-
tècnia sense ànima dels dibuixos. 
Per això és tan bona notícia que Pa-
nini reediti en un sol volum El niño 
que llevas dentro, la saga de sis nú-
meros publicada el 1991 a The spec-
tacular Spiderman (del 178 al 183) 

Spiderman al divan
que va suposar el retorn a l’univers 
de Spiderman de J.M. DeMatteis, el 
guionista d’un dels millors arcs nar-
ratius en la història del personatge, 
La última cacería de Kraven (1987).  

Mentre en les altres sèries regu-
lars de Spiderman predominava 
l’espectacularitat i l’acció, a joc amb 
l’estil de Todd McFarlane i Erik 
Larsen, DeMatteis va imprimir un 
to més introspectiu a The spectacu-
lar Spiderman, explorant la fragili-
tat de l’heroi i els seus dimonis in-
terns. El niño que llevas dentro es va 
presentar en el seu dia com a seqüe-
la de La última cacería de Kraven 
perquè recuperava un dels perso-
natges claus d’aquella saga, Alima-
ña, a qui un experiment genètic ha-
via convertit en una bèstia infrahu-
mana de ment torturada. La seva fu-

ge de la doctora Kafka juga un paper 
clau. És difícil imaginar un altre cò-
mic de superherois –o qualsevol gè-
nere– que faci servir amb tant de cri-
teri i naturalitat els conceptes psico-
lògics que manega El niño que llevas 
dentro sense deixar de mantenir el 
lector absort en la història. 

Però bona part de l’èxit del còmic 
s’ha d’atribuir també a l’extraordi-
nari treball de Sal Buscema, dibui-
xant sempre a l’ombra del seu germà 
John i sovint infravalorat per la tos-
quedat del seu traç. Aquí Buscema 
es treu de la màniga composicions 
de pàgina brillants i solucions for-
mals molt imaginatives que, sobre-
tot durant l’episodi psicòtic de Spi-
derman, eleven la narració visual a 
cotes d’experimentació poc habitu-
als en el gènere superheroic.!
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gida de l’hospital psiquiàtric remou 
en Peter Parker el trauma sofert a 
mans de Kraven, però també la cul-
pa reprimida per la mort dels pares 
quan encara era un nen, un episodi 
de la biografia de Spidey que en 30 
anys cap guionista havia explorat.  

Es nota que El niño que llevas 
dentro va néixer al cap de DeMatte-
is com una història de Batman, tant 
per la importància del trauma in-
fantil com perquè Spiderman no és 
el contrapès lluminós dels seus ene-
mics sinó algú amb un equilibri psi-
cològic igual de fràgil, en el fons tan 
torturat com Alimaña i un Harry 
Osborn que perd la xaveta un altre 
cop i torna a convertir-se en el Fo-
llet Verd. En el fons, la saga funcio-
na com una llarga sessió de teràpia 
per a Spiderman en què el personat-


