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Hi ha molts mo-
tius pels quals 
aquesta novel·la 
balcànica podria 
tenir èxit i bona 
recepció a Catalu-
nya. No només 

perquè és rodona i enginyosa i perquè 
està escrita per algú llegit i intel·li-
gent, amb l’entusiasme d’una prime-
ra novel·la i voluntat d’estil, o perquè 
conté el retrat de com a mínim un 
personatge difícil d’oblidar, sinó per-
què indaga en el tema de la identitat 
política amb naturalitat, profunditat 
i sense donar cap recepta fàcil: qui 
soc? Què vol dir ser bosniana? Què 
vol dir ser sèrbia dins de Bòsnia? Si 
visc a Irlanda i parlo sempre anglès, 
continuo sent bosniana? “Conduir 
per Bòsnia et fa entrar en una altra di-
mensió: en un cuc còsmic cargolat 
que no et duu a cap destinació exte-
rior, real, sinó a les profunditats llò-
bregues, gairebé impracticables, del 

Segueixi aquell cotxe!
teu propi ésser”. ¿Escriure sobre el 
que tenen de problemàtiques les 
fronteres modificades a cop de con-
flicte és una manera de dibuixar les 
bases per començar a resoldre’ls, pot-
ser? Juraria que per aquestes latituds 
el tema té tirada. Que ningú no s’es-
panti: Atrapa la llebre no és cap trac-
tat de geopolítica. És una novel·la pre-
ciosa i plena de capes sobre l’amistat, 
un road trip de dues amigues quasi jo-
ves (en tenen trenta i escaig) que ha-
vien estat íntimes d’adolescents i que 
afronten juntes un viatge pel cor 
d’Europa, de Mostar a Viena, que les 
farà entendre qui són i sobretot qui 
van ser. La llebre del títol, referència 
i homenatge a Lewis Carroll, també 
és una llebre real, que les amigues 
compren (és un dir) el dia que es gra-
duen a l’institut i entren simbòlica-
ment en l’edat adulta. Atrapar la lle-
bre vol dir perseguir tot el que se su-
posava que aquesta edat adulta havia 
de portar: la llibertat, l’amor, l’aven-

És possible que 
els mesos de con-
finament provo-
quin una allau de 
ficcions impreg-
nades de melan-
colia i introspec-

ció, però el primer còmic creat du-
rant el confinament que arriba a les 
llibreries aposta sense manies per la 
disbauxa i la paròdia gamberra. El 
Murciélago sale a por birras (Ca-
ramba, 2020), d’Álvaro Ortiz, és una 
intromissió irrespectuosa en la mi-
tologia de Batman que relata a tra-
vés de l’humor costumista com un 
superheroi emmascarat tancat a la 
seva mansió durant una pandèmia 
global trenca el confinament per 
anar a comprar cervesa i acaba vi-
vint una nit boja de sexe, assassi-
nats, porros, investigacions, com-
bats a mort i frustració. Aquesta 
passejada apòcrifa i desvergonyida 
per l’univers superheroic va aparèi-

Intromissió en la mitologia de Batman
xer inicialment al Twitter d’Ortiz, 
que durant el confinament va dibui-
xar i publicar quatre pàgines al dia 
fins a completar les 128 de la histo-
rieta. En el seu trànsit de les xarxes 
socials a l’edició impresa, el seu di-
buix immediat i sense pretensions 
ha guanyat trames de punts i una ca-
pa de blau grisós que li dona presèn-
cia. Per contra, s’ha perdut l’excita-
ció amb què molts vivíem l’aparició 
de cada nova entrega del serial, sem-
pre acompanyada de comentaris a 
les xarxes dels lectors i l’autor que 
afegien una capa extra a la història. 
No té sentit discernir quina versió 
és millor, però sí que, d’alguna ma-
nera, són dues obres diferents.  

El Murciélago sale a por birras 
també descobreix el costat més sal-
vatgement còmic d’un autor que en 
obres anteriors com Murderabilia o 
Rituales es movia en una línia molt 
més seriosa i realista. Potser és ai-
xò el que fa que la seva mirada sobre 
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Batman sigui tan divertida i deli-
rant, perquè no està feta des dels co-
dis de vegades hermètics dels fans 
sinó amb una conya marinera for-
ça insolent que recorda Ivà fins i tot 
en l’ús humorístic del registre 
col·loquial. Ortiz està prou familia-
ritzat amb la mitologia del perso-
natge (hi ha tot de referències visu-
als a còmics emblemàtics de Bat-
man o pel·lícules com Batman con-
tra Superman), però l’èxit de l’obra 
és la gràcia amb què integra els refe-
rents en una versió tan psicotròpica 
de l’heroi, segurament la més diver-
tida juntament amb el Batman de 
La Lego pel·lícula. A més, sempre és 
un plaer llegir un còmic que trans-
met de manera tan nítida que l’au-
tor està xalant de valent amb cada 
vinyeta: encomana als lectors la 
sensació d’estar fent una malifeta, 
conscients que els advocats de D.C. 
podrien presentar-se en qualsevol 
moment i tancar-nos la paradeta.!

tura. I la lliçó és que l’important és 
l’actitud de persecució i no la conse-
cució final de l’objectiu. Que les lle-
bres s’escapen, vaja. I que la vida 
adulta acostuma a decebre, però qui-
na joia i quina potència, aquell mo-
ment en què encara tot és possible 
perquè encara ha de passar! Això sí 
que ho ha atrapat l’autora. 

Lana Bastasic (Zagreb, 1986) re-
presenta una generació que va viu-
re la Guerra dels Balcans amb ulls 
infantils i que, en fer-se gran, va fu-
gir a estudiar i viure en algun altre 
punt d’Europa. En el seu cas va anar 
a parar a Barcelona, on codirigeix 
l’escola Bloom de literatura i, des 
d’allà, organitza el Bloomsday, el dia 
que celebra l’Ulisses de Joyce. En 
aquesta novel·la hi ha molta cele-
bració de la literatura, molta cita 
amagada, però tot està supeditat a la 
història, que manté un ritme impe-
cable i l’interès del lector en tot mo-
ment sense renunciar a la màxima 
ambició en l’elaboració de cada fra-
se, de cada metàfora (la millor, la de 
la foscor eterna de Bòsnia, sigui qui-
na sigui l’hora del dia), de cada de-
tall del dibuix de personatges: quin 
prodigi de construcció de personat-
ges per oposició, com anem desco-
brint la misteriosa Lejla gairebé al 
mateix temps que ho fa la protago-
nista, la Sara, com l’estimem i l’odi-
em a la vegada, com serà difícil que 
l’oblidem, en tancar el llibre. Com se 
li escapa a tothom, com una llebre. 

És també una novel·la que pivota i 
juga sobre el concepte de punt de vis-
ta i com aquest determina quina és la 
història que s’explica: qui té dret a ex-
plicar què va passar a l’ex-Iugoslà-
via? Aquesta és la història que pot ex-
plicar una noia de Zagreb com la Sa-
ra, que es fa acompanyar d’una bos-
niana musulmana com la Lejla però 
que no intenta suplantar-ne el testi-
moni. La que explicaria la Lejla se-
ria del tot diferent, perquè la reali-
tat és complexa, i amb tot això juga el 
llibre, a nivell de contingut i a nivell 
formal. Tan complex i tan lleuger 
com aquest llibre n’hi ha pocs: lleu-
ger no com a oposat a profund, sinó 
en el sentit de lectura vertiginosa, 
com la que faria una llebre.!

L’Anna,  
la Molly 
i la Starr
Quan vaig conèixer l’Anna, jo devia 
tenir dotze o tretze anys. Em va 
agradar de seguida: era una mica 
més petita, però es deia com jo! 
M’agradaria explicar-vos fil per 
randa la seva història, però la veri-
tat és que no la recordo exacta-
ment. Sí que recordo que em va fer 
patir, que em va impressionar, que 
no acabava d’entendre per què ha-
via de fugir amb la seva família. 
També recordo que, quan pocs 
anys després, em van explicar el 
nazisme a classe, jo ja me’l sabia. O, 
com a mínim, sabia el que havia 
significat per a molta gent. Llegir 
De quan Hitler va robar el conill ro-
sa de la Judith Kerr (Empúries/Al-
faguara), acompanyar la seva pro-
tagonista jueva a l’exili, em va obrir 
els ulls a una realitat que (en teo-
ria) era llunyana, i sempre he pen-
sat que em va fer més conscient del 
que passava al món i del fet que jo 
en formava part.  

Em sembla que en aquella èpo-
ca també m’hauria agradat conèi-
xer la Molly Costello, d’Arkansas. 
Hi penso aquests dies, seguint les 
notícies. Amb dotze, tretze, cator-
ze anys, vaig poder llegir molts lli-
bres relacionats amb el nazisme, 
però pràcticament cap que em 
parlés del racisme als Estats Units. 
Potser jo no els vaig saber trobar, 
però tinc la sensació que era un te-
ma poc present, per dir-ho d’algu-
na manera. Per això, me n’alegro 
que els joves d’ara puguin desco-
brir el valor increïble de la Molly, 
el personatge de ficció que ha cre-
at l’Annelise Heurtier a Sweet six-
teen (Pagès/Milenio). S’ha inspirat 
en la figura real de Melba Pattillo 
que, en plena segregació racial als 
Estats Units dels anys 50, va ser 
una dels primers nou alumnes ne-
gres que van estudiar al Liceu Cen-
tral de Little Rock. També m’agra-
da que puguin seguir la Starr de 
Thug. L’odi que dones, de l’Angie 
Thomas (Fanbooks/Océano). Un 
dia que va amb cotxe amb un amic, 
negre com ella, un policia els atu-
ra. Sense motiu aparent, el policia 
dispara i assassina el noi. El plan-
tejament no fa concessions, i tam-
poc n’hi haurà a la resta de la no-
vel·la. Igual que Sweet sixteen, 
aborda la problemàtica amb ho-
nestedat i realisme. Són llibres que 
fan patir, que fan ràbia, i que em 
remeten al que vaig sentir llegint 
la història de l’Anna. Quina sort, 
que es creués en el meu camí.!
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