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De tant en tant, 
la literatura ca-
talana viu fenò-
mens inespera-
dament exitosos. 
Són llibres d’au-
tors –¿o més avi-

at d’autores?– poc o gens coneguts 
que, per les raons que sigui, de cop 
acaparen l’atenció dels mitjans de 
comunicació, són recomanats i co-
mentats a les xarxes socials, gene-
ren un cert debat –sobre el seu va-
lor o sobre alguns dels temes que 
tracten– i aconsegueixen distin-
gir-se dins l’atapeïda sobreabun-
dància d’un panorama literari en 
què la majoria de títols passen 
desapercebuts. 

Val la pena recalcar que aquests 
llibres fenomen –Primavera, estiu, 
etcètera de Marta Rojals, Germà de 
gel d’Alicia Kopf, Permagel d’Eva 
Baltasar, Aprendre a parlar amb les 
plantes de Marta Orriols, Canto jo i la 
muntanya balla d’Irene Solà...– no te-
nen gaires coses en comú. Això fa que 
el seu èxit sigui encara més sorpre-
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PERFIL nent, en el sentit de menys previsible 
i menys explicable. 

Cavalcarem tota la nit, el recull 
de contes amb què Carlota Gurt va 
guanyar el premi Mercè Rodoreda 
2019, anava pel camí, abans que la 
pandèmia del Covid-19 girés da-
munt davall les nostres vides, de 
convertir-se també en un fenomen: 
havia generat expectatives, havia 
recollit elogis, els mitjans s’hi havi-
en fixat i s’estava venent bé. Gens 
malament, si tenim en compte que 
aquest és el primer llibre de Gurt, 
que és traductora professional. 

Entre la impetuositat i el lirisme 
Compost per tretze relats, Cavalca-
rem tota la nit no és un recull unita-
ri, però sí que hi abunden uns trets 
d’estil, uns tons narratius, unes rela-
cions humanes i uns conflictes que 
donen, llevat d’excepcions, una enti-
tat prou cohesionada al conjunt. 

La prosa, més robusta que gràcil, és 
enèrgica, transparent i compacta. 
Gurt sap descriure amb precisió –sen-
se subratllats ni obscurantismes– els 
caràcters dels seus personatges. Tam-
bé sap delimitar els estats d’ànim que 
els governen. Els escassos trets, ide-
es i comportaments que els definei-
xen són suficients tant perquè el con-
te no es dispersi com perquè tingui un 
nucli dramàtic poderós. 

Tot i que el punt de vista i la natu-
ralesa del narrador de cada conte és 
diferent –alguns estan narrats en pri-
mera persona i altres en tercera, al-
guns són homes i altres són dones, 
n’hi ha d’ancians i n’hi ha de mitjana 
edat–, el to i la mirada de la majoria 
presenten sobretot dues modulaci-
ons. Uns, els que van més de cara a 
barraca, es caracteritzen per una im-
petuositat desapassionada, vital però 
sempre analítica. Penso en Les com-

portes i A totes, que figuren entre els 
més reeixits. Altres contes, en canvi, 
són més esforçats, florits i poètics. En 
aquests casos, l’estil de vegades flui-
xeja, resulta reiteratiu i pot caure en 
el tòpic, com passa en certs passatges 
de La terra no em gronxa i, sobretot, 
en el relat que tanca el recull, Primer 
va ser el cavall, després va ser l’esca-
fandre, un cos estrany dins el llibre. 

Un element compartit per molts 
personatges de Gurt és la seva condi-
ció de solitaris. Alguns són víctimes 
de la solitud –l’home de cara desfigu-
rada de Cyrano, la botiguera ressenti-
da i farta d’Un món sense balances, el 
vidu temerari o desesperat d’Un forat 
ben fondo–, però també n’hi ha que 
simplement van a la seva. És el cas de 
la protagonista de l’esplèndid L’estiu 
etern. És una dona que s’ha proposat 
no sortir de casa durant un mes i que 
es passa els dies en la “intimitat” de la 
seva piscina. De tant en tant rep les vi-
sites d’un veí, però un afany de per-
fecció per part d’ella –Cheever hibri-
dat amb Hawthorne– fa impossible 
cap mena de relació. 

Un altre motiu repetit del llibre és 
la dimensió metafòrica de moltes de 
les històries. És una dimensió metafò-
rica que de vegades porta el conte al 
terreny del fantàstic –a El dia de l’alli-
berament, una dona gran que ja està de 
tornada de tot se suïcida mitjançant 
una màquina esborradora o “desato-
mitzadora”– i que altres vegades sim-
plement n’amplia o en distorsiona el 
perímetre realista –els túnels a La vol-
ta que els cobria, la velocitat a Com si 
fossis immortal, el del rellotge i el 
temps a Segons fets a la nostra mida. 

Cavalcarem tota la nit és un llibre 
desigual –com la majoria de reculls 
de contes– però notable, que mereix 
ser llegit amb les expectatives justes. 
Ni més ni menys.!
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És irònic que Ho-
ward Chaykin si-
gui un autor de 
referència per a 
tants aficionats 
als còmics de su-
perherois, perquè 

la seva carrera en la indústria nord-
americana es podria llegir com un 
intent constant d’escapar dels ten-
tacles del gènere de superherois i les 
seves convencions. De fet, en els 
seus treballs per a Marvel o DC so-
vint ha gravitat cap a personatges 
allunyats dels codis superheroics i 
més propers als de la literatura pulp 
i la ciència-ficció com Killraven, 
Ironwold o The Shadow. I als 80 
Chaykin va ser un dels primers a sal-
tar de les grans editorials als segells 
independents per dinamitar els lí-

La indústria del còmic segons Howard Chaykin
mits morals de la indústria amb la ir-
reverent American Flagg i sobretot 
amb el sexe explícit de Black Kiss, 
còctel explosiu de violència, porno-
grafia i vampirs. Però l’èxit limitat 
d’aquestes i altres aventures edito-
rials ha fet que hagi hagut de trucar 
periòdicament a la porta de Marvel i 
DC i fer treballs en què és evident 
que no hi posa tot el cor. 

Hey Kids! Comics!, l’última obra 
com a autor complet de Chaykin, 
vindria a ser la seva visió personal del 
còmic de superherois, però no en 
clau de paròdia –això ja ho va fer a 
Power & Glory–, sinó com un retrat 
àcid i desmitificador del seu negoci 
editorial. Chaykin cobreix un terri-
tori temporal extens que va del 1938 
al 2015, és a dir, des del pecat original 
del còmic de superherois –la compra 

desencant d’uns autors que no res-
pectaven ni la seva obra ni els seus 
lectors i que contemplen amb des-
concert i ràbia l’èxit del superherois 
al cinema. És una pena, però, que 
l’efectivitat del relat es vegi sabote-
jada per la deixadesa del dibuix de 
Chaykin, que conserva el seu talent 
com a narrador vibrant però descui-
da tant el traç que el lector sovint con-
fon els personatges, una circumstàn-
cia que no afavoreix el gust de l’autor 
pels núvols impressionistes de dià-
legs. I de les textures de Photoshop 
dels fons i els efectes digitals sobre el 
color val més que no en parlem. Els 
dissenys de pàgina de Chaykin con-
tinuen sent àgils i vibrants, però les 
històries guanyarien si treballés amb 
un bon entintador o, directament, 
amb un altre dibuixant.!
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dels drets de Superman a Schuster i 
Siegel per 130 dòlars– fins al triomf 
hegemònic dels superherois en la 
cultura popular, però de manera no 
cronològica, amb salts constants en-
davant i endarrere que persegueixen 
el detall revelador i l’anècdota més 
que el moment històric.  

Els noms estan canviats, però és 
molt fàcil distingir en aquest roman à 
clef les figures de Jack Kirby i un 
menyspreable Stan Lee, tot i que el 
còmic és sobretot una crònica col·lec-
tiva, la d’uns creadors víctimes d’una 
indústria demencial, un niu d’estafa-
dors i oportunistes que mastegaven 
i escopien dibuixants i guionistes. 
Tampoc ells en surten gaire ben pa-
rats: Chaykin no es permet mai cau-
re en el romanticisme i retrata amb 
cruesa la frustració, el cinisme i el 


