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Els dos gossos més populars de la BD francesa 
(Rantanplan era belga) han estat l’Idèfix i el Pif. 
El primer és plenament intel·lectual, hi ha Gos-

cinny al darrere, amb una recerca del llenguatge ver-
bal. El segon arriba del cinema mut, ve d’un món an-
terior, és fill de Fèlix, el gat, i naixeria en l’entorn de 
la revista Vaillant i el diari L’Humanité, és a dir, del 
Partit Comunista de França. 

L’Idèfix pertany a un projecte nacional, que és As-
tèrix el gal, un còmic d’autoreconeixement identita-
ri nascut l’octubre del 1959, superats els dies en què 
França (maig del 1958) es va trobar al caire del con-
flicte civil arran de la guerra d’independència d’Algè-
ria, i el general De Gaulle va tornar del seu retir po-
lític per fundar la V República. 

El gosset Pif havia nascut el març del 1948, a la fi de 
la Segona Guerra Mundial. El va crear José Cabrero 
Arnal, un dibuixant del Guinardó –el barri de Barce-
lona–, nascut a Osca, que va començar fent carica-
tures satíriques a L’Esquella de la Torratxa i a La 
Campana de Gràcia, i que a continuació tindria molt 
d’èxit a les revistes infantils TBO i Pocholo. Alesho-

res Cabrero Arnal era un jove 
d’idees avançades i amic de la 
vida nocturna.  

Quan va esclatar la Guerra 
Civil, va marxar al front amb 
l’exèrcit republicà per comba-
tre el feixisme (no va voler que-
dar-se a la rereguarda dibui-
xant cartells de propaganda). A 
l’exili, va ser confinat als inhu-
mans camps de refugiats fran-
cesos amb els seus companys 
Ferran Planes, Joaquim Amat-
Piniella i Pere Vives, i amb 
aquests va acabar presoner al 
camp d’extermini nazi de 
Mauthausen, on va sobreviure 
fent caricatures i dibuixos erò-
tics per als seus vigilants. Els 
aliats els van alliberar, i Cabre-
ro Arnal va vagar per París 
sense casa i vestit amb les ro-

bes del camp de concentració, fins que el van ajudar 
els militants comunistes. Ell mai no seria comunis-
ta. La resta de la seva vida va viure a França, on mai 
no li van donar la nacionalitat, mentre que ell mai no 
va tornar a trepitjar Espanya. Quan la capçalera Pif 
Gadget llançava un milió d’exemplars, Pif va conver-
tir-se en el personatge de còmic més llegit per la ca-
nalla francesa. 

La seva història l’acaben de reivindicar els seus ve-
ïns del Guinardó en un llibre homenatge, petit i mag-
nífic, que es diu Barcelona-Mauthausen-París. Josep 
Cabrero Arnal. Itinerari d’un dibuixant genial (Àngel 
Campabadal, ed. Rocaguinarda Cooperativa Cultu-
ral, 2022). El pròleg és del dibuixant Kap, i hi ha di-
buixos de context de Sergi San Julian. Així mateix, hi 
ha col·laborat Daniel Cabrero, el seu nebot, veí del 
barri de tota la vida, a la mateixa casa on va viure el 
seu oncle en temps de la República. Del 4 al 19 de no-
vembre, a la llibreria Jaimes hi ha una exposició so-
bre la vida i obra de Cabrero Arnal preparada per la 
gent de l’editorial Rocaguinarda. ✍
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Durant prop de dos mil anys s’ha dit i re-
petit que Déu és un home blanc, però ja 
fa unes quantes dècades que molts sa-
ben que en realitat Ella és negra. Aquest 
diguem-ne acudit, un contraclixé que ja 
ha circulat tant que ha esdevingut al seu 
torn un clixé gastadíssim, batega al cor 
de la novel·la més famosa d’Alice Walker 
(Geòrgia, EUA, 1944), El color porpra, 
tot i que en el relat de l’escriptora i ac-
tivista afroamericana a penes hi ha sen-
tit de l’humor. El dramatisme, la cruel-
tat, la injustícia, la fatalitat, la solitud, 
la violència i el dolor ho ocupen gairebé 
tot, només contrarestats per episodis 
ocasionals d’amabilitat, de complicitat i 
d’amor, generalment entre dones valen-
tes, però ferides i desvalgudes. 

Publicada originàriament l’any 
1982, la novel·la va ser un èxit de críti-
ca i de públic: es va vendre molt, va ser 
guardonada amb els dos premis grossos 
del sistema literari nord-americà –el 
Pulitzer i el National Book Award– i el 

1985 Steven Spielberg en va fer una 
pel·lícula. L’èxit d’El color porpra s’ex-
plica, en part, pels seus valors literaris: 
la prosa és viva i fluida; l’argument és 
entre èpic i íntim; els personatges són 
sòlids i singulars i, alhora, tenen una 
important dimensió representativa; el 
ritme és àgil; el to és una barreja prou 
equilibrada de cruesa, ingenuïtat i es-
perança... És un èxit que no s’entén del 
tot, però, si no es té en compte que la 
novel·la va aparèixer just quan els estu-
dis culturals havien fet eclosió i estaven 
a punt d’assolir l’hegemonia en moltes 
esferes socials i intel·lectuals dels EUA, 
sobretot a l’acadèmia i el periodisme 
progressista. Una novel·la amb prota-
gonistes marcades per una triple con-
dició de víctimes –dones, negres, po-
bres– i que, a més, explorava les con-
seqüències perverses i tentaculars del 
racisme i focalitzava l’atenció en els 
seus dos principals escenaris, els Estats 
Units i l’Àfrica, per força havia de fun-
cionar com un filó irresistible. 

Víctimes i botxins  
Estructurada com una novel·la episto-
lar clàssica –tot el que llegim són les car-
tes que s’intercanvien les dues protago-
nistes–, la novel·la conta la història de 
la Celie i la Nettie, dues germanes ne-
gres nascudes al sud profund (Geòrgia) 
de principis del segle XX, quan l’escla-
vitud feia dècades que s’havia abolit, pe-
rò els seus efectes –pobresa endèmica, 
odi i autoodi racials, desfeta moral, sub-
missió quotidiana i mental davant els 
blancs– continuava marcant tràgica-
ment el dia a dia de la comunitat negra. 

Maltractades per un pare espantós, 
que a la fi resulta que és com és perquè 
ser víctima de l’horror sovint et fa tor-
nar horrible, les dues germanes se sepa-
ren quan la Celie ajuda la Nettie a fugir 
per tal d’estalviar-li el que ella mateixa 
ha patit: un matrimoni forçat i uns em-
barassos no desitjats. La divisió en dos 
escenaris i en dues línies argumentals 
–entre Geòrgia i l’Àfrica colonial– enri-
queix la novel·la i, sobretot, permet a 
Walker explorar el racisme i l’esclavitud 
des dels seus orígens i tant en la seva di-
mensió social i econòmica com lingüís-
tica, cultural i espiritual. 

La qüestió espiritual, ja ho he apun-
tat, és central, i Walker ho explicita al 
pròleg que va escriure per a l’edició 
commemorativa del 25è aniversari de la 
publicació de la novel·la, aquí repescat. 
No és només que la Celie interpel·li Déu 
en moltes de les seves cartes. És, sobre-
tot, que Alice Walker usa la idea de Déu 
–un home blanc i omnipotent– que els 
blancs han imposat als negres com el 
símbol de tot el que els han imposat per 
denigrar-los, defomar-los i sotmetre’ls. 
En aquest sentit, la gran epifania de la 
Celie és que Déu és “l’Estimat Tot”, pe-
rò sobretot aquells que estimes i t’esti-
men, i que et tracten bé. 

A més del pròleg de Walker del 2007, 
l’edició de Proa inclou una nota en què 
la sempre magnífica Josefina Caball ex-
plica com ha traduït el black english 
d’una de les narradores i l’ha convertit 
en un català popular, vivaç, compungit 
i tendríssim. ✍
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