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l professor i crític Harold
Bloom s’ha passat la vida
acadèmica i literària mirant
d’explicant-nos el mecanis-

me que hi ha al darrere del tortuós
joc d’influències que es produeix en-
tre els autors i els seus predeces-
sors.

El cas de Joseph Brodsky és de
manual, de tan prototípic que és.
Podem citar com a exemple l’actitud
que sempre va mantenir el gran
poeta i prosista rus davant els mem-
bres més destacats de la generació
de l’Edat de Plata de la literatura rus-
sa. Brodsky va fer creure que Anna
Akhmàtova era la seva preferida,
quan, en el fons, li agradava molt
més la figura literària de la poeta que
la seva producció. Obertament reco-
neixia el mestratge de Marina Tsev-
tàieva, però resulta que se semblen
més aviat com un ou i una castanya.
Era un pèl displicent davant d’Óssip
Mandelstam. I Boris Pasternak brilla
per la seva absència en els comenta-
ris del Brodsky crític.
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Com molts autors moderns i con-

temporanis, Brodsky mantenia un
cert mutisme o intentava disfressar i
dissimular els seus deutes, enviant
els exegetes a la quinta forca a bus-
car referents sovint erronis. En un lli-
bre ben fluix d’entrevistes amb Hea-
ney, Stepping stones [Pedres de toc]
(2008), de Dennis O’Driscoll, hi ha
un moment impagable quan Sea-
mus the famous explica els sobreen-
tesos bàsics en la seva relació amb
Brodsky, el primer dels quals era,
evidentment, que el premi Nobel rus
era molt millor poeta que tots els
seus contemporanis.

Dos editors catalans han publicat
simultàniament dos textos extraor-
dinaris de Mandelstam i Brodsky:
Viatge a Armènia (Quaderns Crema,
traducció d’Helena Vidal) i La marca
de l’aigua (Viena, versió de Marcel
Riera), respectivament. Aquestes
dues publicacions tan excel·lents
com imprescindibles ens permeten
encarar els dos autors i els dos tex-
tos. I el resultat d’aquest curiós i in-

teressant experiment de literatura
comparada és incontestable: el llibre
de Mandelstam sobre Armènia va
ser el model per al llibre de Brodsky
sobre Venècia. Dues joies literàries
de la modernitat, una sorgida a par-
tir de l’altra. La veritat és que prefe-
reixo pensar que La marca de l’aigua
era un càlid i profund homenatge
tardà que Brodsky va voler retre a
Mandelstam, un autor al qual devia
moltíssimes coses.

Els paral·lelismes són innegables.
La relativa brevetat de les dues
obres. La fragmentarietat calidoscò-
pica dels dos. La complexitat textual
a partir de la barreja de gèneres dife-
rents com ara el memorialisme, l’as-
sagisme, la crònica de viatge... L’au-
toreflexió constant sobre l’art, a par-
tir de la lectura, l’escriptura, la pintu-
ra i l’arquitectura. La gran quantitat
de temes compartits: la llengua, l’eti-
mologia, la biologia, l’evolució, la
geografia, l’antropologia, la història,
la societat, la política, el viatge, el cli-
ma, el pas del temps... ❋
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ntre el 1883 i el 1885, el filòsof
alemany Friedrich Nietzsche va
escriure una de les seves obres
més conegudes, Així parlà Zara-

tustra, que comença amb aquella afir-
mació tan polèmica: “Déu ha mort”, dig-
na d’una campanya publicitària de Uni-
tet Colors of Benetton (per cert, fa anys
que els creatius de la marca han perdut
pistonada, oi?).

Doncs bé, l’editorial Herder ha publi-
cat el, segons ells, primer manga filosò-
fic. De fet és la traducció de l’edició japo-
nesa d’aquest títol, del 2008, en un for-
mat petit i de 200 pàgines. Amb aquesta
iniciativa els de Herder volen demostrar
a casa nostra que el món del manga pot
anar molt més enllà de la violència i el se-
xe. Una visió adulta dels còmics que ja fa
molts anys que exploren tota mena de
novel·les gràfiques (terme sovint discu-
tit, però ara ja ens val per entendre’ns)
en què el vessant filosòfic de l’existència
és el nucli i el motor de la trama.

A més de posar en dubte el caràcter
etern del Déu titular dels cristians, no
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oblidem que en aquesta obra Nietzsche
també inicia la recerca del Superhome.
Un concepte molt relacionat amb el món
del còmic, en concret amb l’editorial
nord-americana Marvel. Tot lliga.

Nietzsche va proclamar la mort del pal
de paller d’una creença que, com a tal, és
imaginari, espiritual. En canvi, tota me-
na d’escriptors han ofert històries que
ens permeten creure (també d’una ma-
nera idealitzada) en vampirs, uns éssers
que la tradició popular del centre d’Euro-
pa va crear a finals del segle XVII.

Tot i l’embafament, o més aviat per
aprofitar l’embranzida que ha provocat,
entre molts altres títols i productes so-
bre la tradició dels vampirs, la nissaga de
Crepuscle, que ha xuclat la sang i l’ente-
niment de les adolescents de tot el món
occidental (atenció a l’oportuna termi-
nació: dental), Mondadori ha publicat un
llibre molt ben editat, Vampiros, que vol
insistir en els clàssics del gènere amb il-
lustracions de Meritxell Ribas, que treu
suc a la seva inconfusible tècnica de grat-
tage i al seu imaginari més aviat gòtic.

Pel que fa als autors dels textos (poe-
mes o narracions), el millor és oferir-vos
la llista completa perquè no té material
sobrer: Charles Baudelaire (Las meta-
morfosis del vampiro), Lord Byron (El
‘giaour’), Arthur Conan Doyle (El pará-
sito), Alexandre Dumas (La dama páli-
da), Théophile Gautier (La muerta en-
amorada), Nikolai Gogol (Vi), E.T.A.
Hoffman (Vampirismo), Joseph Sheri-
dan Le Fanu (Carmilla), Guy de Maupas-
sant (El Horla), Edgar Allan Poe (Bere-
nice) i J.W. Polidori (El vampiro). Els an-
tòlegs són Rosa Samper i Óscar Sáenz.

Nietzsche va ser considerat un dels
mestres de la sospita. Jo no sospito, tinc
la certesa que aquest manga que sintetit-
za la seva obra més representativa per-
met accedir amb facilitat a una petita
porció del seu complex pensament, que
en aquest text també inclou el concepte
de l’etern retorn, de la història cíclica. El
llibre dels vampirs mostra els fonaments
clàssics de la moda crepuscular, perquè,
efectivament, tot torna. Potser és que la
por no ens deixa moure, ni créixer. ❋
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Déu va morir fa 127 anys, però els vampirs són ben vius
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Il·lustració de Ribas per a ‘Vampiros’


