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La immensa ma-
joria de ciuta-
dans europeus 
no tenim una 
idea clara del que 
va passar a Egip-
te a partir del 25 

de gener de l’any 2011, quan milers 
de manifestants ocuparen la pla-
ça Tahrir del Caire per fer caure el 
règim de Hosni Mubàrak i per exi-
gir justícia, llibertat i democràcia. 
Sabem que Mubàrak va dimitir, 
però no sabem què va passar per-
què l’èxit del derrocament del ti-
rà no tan sols no es concretés en 
una transformació democratitza-
dora de l’estat egipci sinó que de-
rivés cap a un futur que s’assembla 

Una novel·la per entendre 
l’Egipte actual 

molt al passat que aspirava a dei-
xar enrere. 

Una república com si..., la nova 
novel·la d’Alaa Al Aswani (El Caire, 
1957), autor de les notables L’edifi-
ci Iaqubian i Chicago, és una lectu-
ra idònia per aclarir què va portar 
milers d’egipcis (de tota creença, 
edat i condició) a sortir al carrer ju-
gant-s’hi el benestar i la vida, de qui-
na manera hi va respondre el règim 
i quina nova (o no tan nova) reali-
tat política, social i econòmica va 
quedar després de tot l’esperançat 
i sanguinari enrenou. 

Retrat lúcid d’un país 
Dir que val la pena llegir una novel·la 
perquè ajuda a entendre una deter-

plausibles, una descripció del con-
text històric que vagi més enllà del 
didactisme de cartó pedra... Tot això 
el lector ho trobarà a la novel·la d’Al 
Aswani, que s’intueix ben traduïda 
al català per Jaume Ferrer Carmona 
i que ha estat prohibida a Egipte des 
que es va publicar el 2018. 

Una república com si... és una no-
vel·la coral clàssica, amb un narra-
dor omniscient que fa anar a conve-
niència els materials del relat (la 
vintena de personatges principals, 
l’entramat de trames i subtrames) 
i que, quan ho creu pertinent, no 
dubta a usar certs recursos dels fu-
lletons o de les pel·lícules i sèries 
amb vocació popular: els cliffhanger 
(finals de capítol amb tensió i mis-
teri), els cops d’efecte, les relacions 
entre personatges condemnades a 
acabar malament, fins i tot un cert 
maniqueisme (l’autor pren partit a 
favor d’uns, els revoltats, i en contra 
d’uns altres, els capitostos i els es-
birros del règim). 

Panoràmic, pessimista i irat 
Prenent com a nucli argumental la 
revolta de Tahrir, Al Aswani fa un 
retrat panoràmic, pessimista i irat 
d’una societat egípcia podrida per 
l’opressió, la corrupció i la hipocre-
sia. És una societat profundament 
classista, marcada per la convicció, 
propagada interessadament des del 
poder, que la característica nacional 
dels egipcis és la submissió i l’obedi-
ència a l’autoritat. També és una so-
cietat en què els partidaris dels po-
derosos (l’estament militar i les au-
toritats religioses) poden prosperar 
mentre que els dissidents queden 
exposats a les pitjors represàlies. 
“L’Estat egipci primer t’empresona 
i després munta la causa”. 

Gràcies a una rica galeria de per-
sonatges –hi ha des de militars, 
xeics, empresaris i periodistes favo-
rables al règim fins a estudiants de 
procedència dispar que s’uneixen 
en el fervor de la revolució, al cos-
tat de revolucionaris tan improba-
bles com un veterà actor copte fra-
cassat–, Al Aswani relata d’una ma-
nera trepidant i compromesa totes 
les etapes d’una revolució heroica 
però fallida: l’eufòria de l’esperança 
i del coratge, la crueltat d’un règim 
capaç de tot per sobreviure, la deso-
lada desesperança d’un fracàs polí-
tic que també és un fracàs humà... 
Notable. I terrible.!
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minada realitat (sociopolítica, histò-
rica, etc.) pot fer arrufar el nas a certs 
lectors. La lectura utilitarista té ma-
la premsa, i se suposa que fa molts 
anys que tots tenim clar que l’única 
funció de la literatura és provar de 
ser bona literatura. Tot això és cert. 
No és menys cert, però, que una no-
vel·la que retrata lúcidament –amb 
vivor moral, força dramàtica i mati-
sos ideològics– una realitat comple-
xa per força ha de ser una bona no-
vel·la, o si més no ha de tenir moltes 
de les qualitats que solen distingir 
les bones novel·les: un argument 
ben construït, una galeria de perso-
natges sòlids que es relacionen 
d’una manera significativa entre 
ells, uns diàlegs intel·ligents però 

En el molt reco-
manable podcast 
sobre còmics Pic-
topía, Santiago 
García resumia fa 
setmanes la gran 
diferència entre 

els personatges franquícia de Mar-
vel i DC. “Spiderman té història. 
Batman té mitologia”, deia l’autor 
de Las Meninas. I l’encerta de ple: 
en Batman, Superman i Wonder 
Woman hi ha una dimensió mitolò-
gica que passa al davant de la suma 
de les històries explicades als seus 
respectius còmics, meres ombres 
projectades sobre les parets d’una 
caverna de paper i grapes. Un del 
autors que ha entès millor aquesta 
qualitat és Frank Miller, que en les 

L’etern retorn de Miller al Cavaller Fosc 
seves aproximacions a Batman 
sempre l’ha arrossegat lluny de la 
continuïtat editorial, ja fos al passat 
(Batman. Year one) o al futur distò-
pic del magistral El retorn del Cava-
ller Fosc i les seves seqüeles, que han 
acabat donant forma a un petit uni-
vers de butxaca al marge del cànon 
DC, un racó en què Miller es dedi-
ca a jugar amb els personatges en 
experiments radicals i avançats al 
seu temps (El contraatac del cava-
ller fosc, una meravella que alguns 
hem trigat 20 anys a apreciar) o 
aventures superheroiques d’allò 
més entretingudes com El retorn del 
Cavaller Fosc: La raça superior, amb 
Brian Azzarello i Andy Kubert.  

L’última incursió de Miller en el 
seu particular pati de jocs és El re-

natge al còmic és a través d’un mis-
satge de mòbil (una emoticona d’un 
polze amunt, en realitat). Aquesta 
atrevida aposta per la renovació con-
viu amb la introducció del discurs 
polític més explícit de tota la saga, 
que retrata Donald Trump com un 
titella a les mans dels dos malvats 
més carismàtics i nihilistes de l’uni-
vers DC, Darkseid i el Joker. Recon-
forta veure que Miller ja no flirteja 
amb els moviments alt-right –fins i 
tot hi ha un cameo de Greta Thun-
berg–, però la seva aportació al debat 
no passa de la militància anti-
Trump. Esperem més d’ell en futu-
res entregues, perquè a El chico do-
rado el que més destaca és el treball 
de Grampá i el seu dibuix expressiu, 
carismàtic i juganer.!
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greso del Caballero Oscuro: El chico 
dorado, on deixa el dibuix en les su-
perdotades mans del brasiler Rafael 
Grampá, autor d’un barroquisme 
lluminós i espectacular que juga en 
la lliga de Geoff Darrow i Frank Qui-
tely. Continuant la tendència apun-
tada a La raça superior, el focus 
apunta ara a la nova generació d’he-
rois que formen una Carrie Kelly 
convertida en Batwoman i els dos 
fills de Superman i Wonder Woman, 
Lara i Jonathan Kent: la primera 
continua en conflicte amb el seu rol 
de defensora de la humanitat i el se-
gon és un petit buda superintel·li-
gent, equilibrat i poderós. Miller re-
coneix de manera tàcita que ja no té 
res més a dir sobre Batman. Tant és 
així, que l’única aparició del perso-


