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‘El Hombre Enmascarado’, de Lee Falk i Ray Moore, en plena acció heroica

T I N T A I N V I S I B L E

Creadors de mites de paper
D A N I E L B O A D A

E
nmig d’una nit del mes d’oc-
tubre del 1939, en un petit pis
del barri de Brooklyn de Nova
York, el jove Sammy Klayman
es sorprès per la seva mare

quan el desperta i l’obliga a fer un lloc
al seu llit per acomodar el seu cosí Josef
Kavalier, acabat d’arribar de Praga des-
prés d’una fuga que ja per sempre mar-
caria la seva vida. Així comença una
novel·la que de ben segur es convertirà
en un element de referència entre els
amants del còmic: Las asombrosas aventu-
ras de Kavalier y Clay, de Michael Chabon
(Mondadori, 2002, Premi Pulitzer 2001).
Els dos cosins, Kavalier i Clay, crearan un
duo genial a l’hora d’imaginar i crear
aventures i personatges en el llavors re-
centment aparegut món dels herois de
paper.

Chabon ens endinsa en la anomenada
Edat d’Or del còmic nord-americà, tot
just abans de la II Guerra Mundial, quan
un grup de joves dibuixants i guionistes
plens d’empenta i il·lusió estaven dispo-
sats a lluitar aferrissadament per fer-se
un lloc en una indústria que pràctica-
ment acabava de néixer. Lliures de
qualsevol condicionant, van ser capaços
de crear mites nous desenvolupant un
art que des del principi va estar integrat
en la cultura popular, sense grans pre-
tensions.

La novel·la de Chabon juga amb l’am-
bigüitat des de la primera pàgina. Bar-
reja fets reals amb altres d’inventats.
Noms mítics del món del còmic, com
ara Will Eisner i Stan Lee, comparteixen
la història amb altres de ficticis, com els
mateixos protagonistes (el mateix editor
dels treballs dels joves protagonistes
Sheldon Anapol recorda de forma sor-
prenent J. Jonah Jameson, l’irritable cap
de Spiderman al Daily Bugle, per exem-
ple). Tots dos, d’origen jueu i encapar-
rats a salvar la família de Kavalier que
encara queda a la Txecoslovàquia ocu-
pada pels alemanys, creen l’Escapista,
un superheroi invencible que enviaran a
derrotar els nazis a l’Europa en guerra.
Paral·lelament, els autors no tenen més
remei que esdevenir, ells també, herois
en un món en guerra en què els supervi-
llanos estan nítidament definits. Kavalier

portarà a terme una estratègica missió
individual a l’Antàrtida, mentre Clay es
dedicarà a tasques de defensa a la rere-
guarda, on s’haurà d’enfrontar a la Lliga
Ària Americana.

LES NOTES A PEU DE PÀGINA
El món fantàstic es barreja amb el real
en un còctel a què sens dubte ajuden les
notes a peu de pàgina, aclaridores en
molts moments, però fictícies en molts
altres, que arriben a crear-nos la sensació
que som dins d’una vinyeta i que nosal-
tres mateixos formem part d’un joc fas-
cinant i enganyós. Un exemple d’aquest
exercici imaginatiu el tenim en la nota
en la qual Chabon ens explica l’èxit de
l’empresa Amazing Midget Radio Co-
mics, editora dels còmics creats pels

protagonistes: “El 1998, la sucursal de
Sotheby’s de Nova York va subhastar un
rar exemplar del número 1 (d’aquesta
editorial) en molt bon estat. Es va fixar
una oferta mínima de 10.000 dòlars.
Tenia les grapes brillants, les cantonades
rectes i les pàgines blanques com tecles
de piano. La portada tenia un arruga
transversal, però després de mig segle
–tres generacions ja desaparegudes des
d’aquell any nerviós en aquella ciutat
brutal però innocent– el plaer i la ràbia
encarnades en el cop de puny de Kava-
lier seguia sorprenent. Es va vendre
després d’una animada puja per 42.200
dòlars”. La nota fa referència a la famosa
(i fictícia) portada dibuixada per Kavalier
en què l’Escapista donava un cop de
puny al mateix Hitler.

De les mans dels protagonistes serem
testimonis, a través d’aquest original
llibre, de l’evacuació del Golem de Praga
per apartar-lo de les grapes dels nazis,
veurem com Salvador Dalí és a punt de
morir en un accident domèstic en una
festa a l’Empire State Building, edifici
emblemàtic en què també es desenvo-
luparà la sorprenent escena final de la
novel·la. A través de les pàgines de l’obra
de Chabon coneixerem el pare de Clay,
un petit forçut de circ anomenat Molè-
cula, i se’ns desvelaran alguns dels trucs
del mític i omnipresent Houdini, entre
moltes altres sorpreses. Las asombrosas
aventuras de Kavalier i Clay ens permetrà
viatjar en el temps per viure el naixe-
ment de molts dels mites de la nostra
infància.

D’altra banda, la creació de mites
moderns ha estat objecte d’una anàlisi
profunda i exhaustiva a l’obra de Roman
Gubern Máscaras de ficción, (Anagrama,
2002), en què trobarem estudiats en
profunditat la major part dels mites que
conformen l’imaginari col·lectiu mo-
dern. El recorregut que ens proposa
Gubern va de personatges clàssics com
ara Frankenstein, l’Hombre Enmascara-
do, Sherlock Holmes i Pinotxo, fins a
d’altres més recents com ara Robocop i
Indiana Jones. Tots són diseccionats per
l’autor per mirar d’entendre les claus de
la cultura popular actual.

Pel que fa concretament al còmic,
Roman Gubern, reconegut autor, entre
d’altres obres referents a la cultura de
masses, d’El lenguaje de los comics (1972) i
Del bisonte a la realidad virtual (1996), ens
explica: “La instal·lació dels còmics, des
dels seus orígens, en l’àmbit de la cul-
tura de masses i sense inhibicions eli-
tistes, els va permetre una il·limitada
llibertat imaginativa, sense cap mena
d’inhibicions”. Eren els temps, doncs, de
l’edat d’or del còmic nord-americà, on, si
bé s’havia de lluitar contra la censura
del poder polític i religiós i esquivar les
temibles caces de bruixes maccarthya-
nes, almenys els autors estaven lliures
de les limitacions imposades pel rígid
condicionament del concepte del políti-
cament correcte, que tant de mal està fent
en els corrents creadors actuals.

P A R L E M - N E

Miquel Batllori, senyor de la paraula
J O A N S O L ÀE

m plau reproduir
parcialment un dels
primers articles que
vaig escriure en
aquesta secció

(6-7-1991), a propòsit d’una
conferència del pare Batllori,
“La Mediterrània en la cultura
catalana medieval. Tres son-
deigs: Llull, Vilanova, Munta-
ner”. Començo. «La nostra terra
és terra de contrastos: a la vora
de les potineries lingüístiques
de moltes cadenes de ràdio i del
noranta per cent dels catalans
en general, encara tenim se-
nyors de la paraula que ens
deixen embadalits pels pro-
funds coneixements que ens
transmeten, per la civilitat que
traspua tota la seva persona i
per l’enlluernadora correntia
verbal de què se serveixen. Pot-
ser només una altra persona
m’ha captivat per aquestes
qualitats i en concret per la
verbal: el senyor Vicens Vives.

El pare Batllori té 81 anys,
però quan parla esdevé un per-

sonatge intemporal, antic i
modern, europeu, americà i
català, profund i divertit, res-
pectuós, irònic i segur, trans-
parent i brillant. Com que té
massa coses per dir, aviat
adopta un ritme ràpid, però
l’acompanya d’una dicció per-
fecta. Duia escrita la conferèn-
cia per evitar, va dir, la temp-
tació de les digressions. Tan-
mateix, tres vegades per full
aixecava els ulls per afegir un
complement, un context, una
anècdota. Si no el miràveu, pe-
rò, no us en adonàveu: la seva
llengua oral és pràcticament
idèntica a la seva llengua escri-
ta, perquè el nostre personatge
és una autèntica i verídica re-
presentació de la més alta cul-
tura europea, i com a tal el seu

llenguatge és un de sol, noble,
matisat i alhora entranyable-
ment arrelat a la terra i escru-
polosament ortodox, malgrat
que Batllori escriu i parla en
nombroses llengües: “Podem
pensar, doncs, que la il·luminació
de Randa fou més tost una ins-
piració genial, alhora filosòfica
i poètica, l’esclat sobtós d’una
clarificació intel·lectual en un
home que, llarg temps, havia
alternat l’elucubració dels cris-
tians amb el pensament islàmic
i hebraic”, escriu; però al cap
d’un moment aclareix: “és un
llibre que fa mal de consultar”;
o repta Lluís Racionero per la
superficialitat del seu llibre so-
bre Llull: “però, si vol fer un
llibre seriós, per aquí no s’hi
passa”. Frases de tall autèntica-

ment popular. El vaig conèixer
a Balaguer el 1975, amb motiu
del Congrés de Cultura Catala-
na, dins una preciosa església
antiga encatifada i endiumen-
jada amb les primeres banderes
catalanes. A la presidència, Bat-
llori i cinc o sis historiadors jo-
ves, en un acte essencialment
catalanista. Recordo que el do-
mini de la llengua de tots els
altres (aspecte primordial ales-
hores) era penós a la vora d’una
persona que venia d’Alemanya
o de Roma o de Montevideo.

Batllori pot dir tranquil·la-
ment “la tercera personalitat
ací triada”, “un punt d’albir ca-
talà” i, parlant de Ciutat de
Mallorca respecte a Barcelona,
que “la’n separava una més
consistent minoria aràbiga”: en

boca de Batllori tot això sona
perfectament natural, gairebé
necessari; tot queda elevat a
llenguatge culte, les frases po-
pulars i algun tret aecaic: “car
sabem que [Arnau de Vilanova]
de la seva muller occitana, Ag-
nès Blasi, només hagué una filla,
Maria, la monja dominicana ja
esmentada”, de la qual aclareix,
sense solució de continuïtat:
“esbojarrada com ell, que va
saltar la tàpia del convent i la
van haver d’anar a buscar a
Castella”. De la seva estada a
Mallorca conserva una delec-
tança en la geminació de con-
sonants: “Avicenna”, diu nítida-
ment, en perfecta harmonia
amb la seva camisa impecable i
la seva cara plena de saviesa. I
cap al final paladeja: “Cap guia
com la Crònica de Muntaner per
a resseguir tota la Macedònia,
d’est a oest, baixar als mones-
tirs de l’Athos, recalar a la Salò-
nica que més endavant serà tota
sefardí [...] i albirar des d’allà tota
la magnitud de l’Olimp”.»


