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Les bones no-
vel·les de cièn-
cia-ficció han de 
crear un món 
que no existeix 
però que és plau-
sible que un dia 

existeixi. Alhora, han de fer que 
aquesta plausibilitat futura mos-
tri sota un prisma significatiu al-
guns aspectes importants del pre-
sent que vivim. Quality Land, la 
sàtira futurista de Marc-Uwe 
Kling, compleix les dues premis-
ses. El resultat és una distopia di-
vertida, ferotge i preocupant amb 
el tema de la digitalització ultraca-
pitalista en el punt de mira. Ben 
traduïda per Ramon Farrés, funci-
ona com un híbrid entre 1984, de 
George Orwell, i Trampa 22, de 
Joseph Heller. També hi ha l’om-
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PERFIL bra explícita de Kurt Vonnegut, 
un mestre de la mordacitat des-
cordada i de les bretolades bri-
llants, dues assignatures en les 
quals Kling també puntua alt. 

El Quality Land del títol és un 
país on els éssers humans i les mà-
quines conviuen, on tothom té el 
seu assistent digital personal –
amb l’exclusiva funció de facili-
tar-li la vida– i on res del que pas-
sa no és per casualitat, perquè tot, 
des de la feina fins a la política 
passant per les relacions senti-
mentals i les formes d’entreteni-
ment, està regit segons els pa-
trons presumptament optimitza-
dors i infal·libles dels algoritmes. 

Idíl·lic en la superfície però en 
realitat grotesc i espantós, és un 
món que funciona com una insaci-
able orgia consumista, en què tot-
hom viu sotmès a la puntuació que 
li atorga un programa de valoració 
que té en compte des de l’estatus 
socioeconòmic i la bellesa fins a la 
salut i el caràcter, en què s’ha im-
posat una neollengua banal i po-
líticament correcta, en què la his-
tòria és ignorada –un dels espec-
tacles que hi té més èxit és Hitler. 
El musical– i en què sota una su-
perfície de pau social desproble-
matitzada hi ha latents tota mena 
d’injustícies (classisme, racisme, 
gregarisme servil). 

Un món que falla 
Un sistema regit per algoritmes, 
que llegeixen i anticipen les prefe-
rències de cadascú, fa que tot es 
pugui personalitzar, des dels clàs-
sics de la literatura fins a la petició 
de vot en unes eleccions i els gus-
tos sentimentals. Però què passa-
ria si un dia els algoritmes falles-
sin de manera flagrant? Aquest és 

el punt de partida dramàtic de 
Quality Land. Un dia el protago-
nista, de nom Peter Aturat, rep un 
paquet amb un objecte que no ha 
demanat ni vol. Aquest malentès 
porta en Peter, que és desballesta-
dor de màquines, a convertir-se en 
l’improbable heroi d’una revolta 
contra el sistema. En la seva llui-
ta –que s’assembla en el seu des-
manegat afany de justícia a la del 
Nota d’El gran Lebowsky– l’acom-
panyen un grup de màquines en-
tranyablement defectuoses que 
en Peter, contravenint la llei, 
guarda al soterrani per impedir 
que siguin destruïdes. 

Un dels mèrits de l’autor és que 
aconsegueix fer rutllar la novel·la 
tant quan descriu el món de Qua-
lity Land com quan el dramatitza 
mitjançant diferents trames i 
subtrames: la revolta d’en Peter, 
una campanya electoral amb un 
candidat androide, la degradació 
conjugal d’un matrimoni mala-
vingut, les clarividents lliçons 
d’un vell savi anarquista, les acci-
ons “terroristes” d’un grup d’hu-
mans “assaltamàquines”...  

Amb una estructura en què la 
narració principal és interrompu-
da contínuament per breus capí-
tols que ens mostren diferents as-
pectes del món de Quality Land –
fragments d’una guia de viatges, 
anuncis publicitaris, notícies de 
premsa i els comentaris que hi fan 
els usuaris...–, la novel·la de Kling 
retrata molt bé un món caracte-
ritzat per un totalitarisme opu-
lent i cordial però tan brutal i re-
pressiu com les pitjors dictadu-
res. És un món futurista la llavor 
del qual ja germina en el ciberes-
pai –i en la realitat analògica– del 
nostre món actual.!
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¿Calia que Joann 
Sfar (guió) i Chris-
tophe Blain (di-
buix) fessin un 
nou còmic sobre 
el tinent Blueber-
ry, el llegendari 

personatge creat per Jean-Michel 
Charlier i Jean Giraud? Sfar i Blain en 
tenen prou amb les sis primeres pà-
gines de Rencor apache per respon-
dre a la pregunta amb un sí rotund: 
obertura de situació en el paisatge in-
finit del western, fidelitat a les qua-
tre tires per plana de l’original, però 
llibertat per afegir-hi vinyetes sense 
marc, una exemplar presentació de 
personatges i una prodigiosa posada 
en escena del desencadenant dra-
màtic. Blueberry haurà d’intervenir 
per intentar evitar una espiral de vi-

L’extraordinària represa del tinent Blueberry
olència arran de l’assassinat de du-
es apatxes. I, a més, la resta de pàgi-
nes encara apugen el nivell d’una de 
les represes més espectaculars de la 
història del còmic. 

Val a dir que l’operació de donar 
continuïtat a Blueberry l’han dut a 
terme dos dels autors més interes-
sants de la bande dessinée de les últi-
mes dècades. Blain és responsable de 
meravelles del còmic d’aventures 
modern com Isaac el Pirata i Gus, i el 
desbordant currículum de Sfar inclou 
fites com El gato del rabino i Klezmer. 
La suma dels dos talents i el respec-
te que demostren pel mite sense re-
nunciar a la personalitat pròpia con-
flueixen en una obra ara com ara pen-
sada per a dos volums.  

El tinent Blueberry és un dels im-
prescindibles de la galeria de grans 

tim Blueberry de Giraud, Dust 
(2005), confirma la bona intuïció de 
l’editorial Dargaud d’haver-lo confi-
at a Sfar i Blain. Pel domini narratiu, 
la gestió de l’humor (atenció als se-
cundaris) i el pes dels personatges fe-
menins característics de Sfar. I tam-
bé pel dibuix de Blain, elàstic dins un 
format més contingut i que gràcies a 
la sèrie Gus ja estava prou familiarit-
zat amb l’espai mític del western. I en 
un joc de miralls, així com Giraud 
s’inspirava en actors com Charles 
Bronson i Clint Eastwood, Blain pica 
l’ullet a referents cinematogràfics 
com Woody Strode, Claudia Cardi-
nale i Richard Harris, una pràctica 
que abans havia fet servir a Gus. És a 
dir, aquest nou Blueberry tenia tots 
els números per funcionar. I així ha 
sigut. Extraordinari. I continuarà.!
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personatges del còmic francobelga. 
La genealogia és irrefutable: Tintín, 
Astèrix, Spirou, Sergi Grapes, Adèle 
Blanc-Sec, Aymar de Bois-Maury... I 
ha continuat amb Monsieur Jean, 
Isaac el Pirata, Pascal Brutal... Quan 
hi ha una tradició tan sòlida es gene-
ren dinàmiques dialèctiques molt en-
riquidores. Sfar i Blain van participar 
en el qüestionament de l’herència 
cultural rebuda, després van anar 
concretant el seu perfil al marge de 
les generacions anteriors i un cop as-
solida la maduresa artística van es-
tar en disposició de dialogar amb els 
clàssics sense haver de demostrar res. 
Això és aquest nou Blueberry, un di-
àleg de tu a tu entre generacions que 
comparteixen l’amor per la narració. 

Rencor apache, que va arribar a 
França catorze anys després de l’úl-


