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ls maleïts eren els escriptors
que el segle passat, i abans i
tot, no solament tenien difi-
cultats per ser acceptats per

la societat literària –i per la societat
en general–, sinó que patien el re-
buig de tots plegats i només amb el
temps, i gràcies a la qualitat altíssi-
ma de la seva obra i a altres escrip-
tors reconeguts que els feien de pa-
drins, aconseguien entrar al que en
deien l’Olimp artístic, sempre envol-
tats per les ombres de les profundi-
tats d’on el públic benpensant els si-
tuava. La llista és llarga, amb més o
menys intensitat de maledicció, i
molts hi van patir censures –Charles
Baudelaire, per exemple– i altres
van donar nom al que avui ja no ens
atrevim a dir-ne ni perversions, com
ara el Marqués de Sade. Hi podríem
afegir des d’Antonin Artaud fins a
William Burroughs, que qualificaven
com una de les figures més trans-
gressores i delirants de la literatura
universal, habitant d’un univers
extrem i inclassificable. El llenguatge

E
els va salvar, perquè del món fosc
d’on procedien van endur-se el llen-
guatge marginal i l’argot dels delin-
qüents, tot barrejat amb paraules in-
ventades i enlluernadores i cons-
truccions gramaticals sorprenents.

Potser el més maleït de tots va
ser Jean Genet, que ara hauria fet
els cent anys. Avui seria possible
una figura com la d’aquest poeta i
novel·lista? Va ser lloat per Jean-
Paul Sartre i per Albert Camus que,
a la seva manera, el van presentar al
món. En el cas de Sartre, va servir
fins i tot per exemplificar alguna de
les teories del seu existencialisme,
sense que això que en diem el siste-
ma no fes mans i mànigues per inte-
grar-lo, per fer-lo ballar amb la seva
música, que era la dels interessos
del sistema. Sant Genet, el van bate-
jar, comediant i màrtir. Artista i lla-
dre. Li permetria el sistema actual
donar suport a moviments revolu-
cionaris com el de les Panteres Ne-
gres dels Estats Units o la Causa Pa-

lestina o les drogues? Les seves
obres Nostra Senyora de les Flors,
Diari d’un lladre i El captiu enamorat i
inacabat es continuen editant i lle-
gint. Alguns dels seus crits –el de
l’homosexualitat, per exemple– ja
han estat acceptats, i això que ell no
volia que ho fossin. Maleït a totes
hores i en tots el racons, sempre fo-
ra d’aquest sistema que ell conside-
rable abominable, a més d’injust.

Tota la dialèctica de Camus i Sar-
tre sobre la mort-i-la-llibertat era un
comentari de temes de Heidegger
quan parlava de l’angoixa que sen-
tim davant la possibilitat de realitzar-
nos “en l’apassionada llibertat relati-
va a la mort”. Aquesta llibertat que
assumeix la finalitat existencial, la
van trobar molts en la vida i en les
obres de Jean Genet. Un exemple vi-
vent. Una obra que ens recorda
aquell estil de vida i de pensament.
Amb quina passió el llegim avui dia?
Acceptaria la societat actual un rebel
tan extrem i apassionat com ell?
Què en faria? ❋
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Jean Genet és un
dels autors més
destacats dels
anomenats
‘maleïts’, tot un
seguit de perso-
natges marginals
que vivien, tant
com podien, a
banda del que
mana el sistema
social. Genet, re-
conegut per Ca-
mus i Sartre, ara
hauria fet cent
anys, si encara
fos viu

a història no s’atura. Cada setma-
na aquest suplement cultural
compta amb la col·laboració de
l’il·lustrador Guillem Cifré, fill

d’un altre famós Cifré, el creador d’El Re-
porter Tribulete, una de les populars
creacions de les revistes d’humor de la
Bruguera, una editorial que va transfor-
mar la cultura popular artesana en una
genuïna indústria cultural en el camp de
la historieta infantil d’humor i la narrati-
va popular de gènere. Cifré pare, mort
prematurament, va protagonitzar un
dels episodis rellevants de la història de
Bruguera, que ara des de diferents mit-
jans s’està intentant recuperar.

Cifré, al costat de Peñarroya (Don Pío,
Gordito Relleno), Conti (El Loco Cario-
co), Escobar (Zipi i Zape) i Eugenio Gi-
ner (Inspector Dan), quatre dels millors
dibuixants de la generació de postguer-
ra, van decidir trencar amb les imposi-
cions creatives i econòmiques de l’edito-
rial i van emprendre l’aventura romànti-
ca de crear una nova editorial amb la in-
tenció de treure al mercat un producte
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en la línia del que feien a Brugue-
ra, però millorat i corregit. Així
va néixer Tío Vivo, que va apor-
tar un grau de maduresa més a
l’humor que es feia aleshores. Les
portades de Tío Vivo eren una
autèntica joia. I qui tingui l’opor-
tunitat de repassar-les es trobarà
amb la font d’inspiració de mol-
tes modernitats, com ara la de
Jordi Labanda.

Aquesta aventura, realitzada a
finals dels anys cinquanta, va te-
nir una rèplica semblant als anys
vuitanta, quan una altra genera-
ció de dibuixants, entre altres
Carlos Giménez (Paracuellos),
Josep Maria Beà (Historias de ta-
berna galáctica) i Luís García
(Crónica de los sin nombre, amb
Víctor Mora) van treure al carrer
la revista Rambla, en un intent
similar de fer forta la creació da-
vant les imposicions industrials.

El resultat va ser similar al
dels dibuixants de Bruguera. Van

haver de plegar, però amb una diferèn-
cia. Es diu que els germans Bruguera
van donar ordres que se’ls oferís un ta-
ló en blanc per tornar a la casa mare.
Excepte Giner, tots van tornar i Tío Vi-
vo va esdevenir una altra de les capça-
leres de Bruguera. Això sí, més infanti-
litzada.
  Aquest episodi centra l’argument del

còmic de Paco Roca El invierno del di-
bujante (Astiberri), una de les obres de
l’any, al costat d’Asterios Polyp (Edi-
ciones Sins Entido), de David Mazzuc-
chelli. Roca s’uneix al corrent reivindi-
catiu del llegat de la Factoria Bruguera
des d’una mirada tendra i una gran
precisió documental.
  Com també passa amb la pel·lícula El

gran Vázquez, d’Oscar Aibar, aquesta
recuperació de la Bruguera des de la
creació artística és un interessant cas
de fabulació de referents de cultura po-
pular no gaire llunyans. Una tria que
encara no és gaire freqüent i que seria
un bon camí per a la recuperació d’un
cert tipus de memòria. ❋
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