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‘Low cost’
amb Virginia
Woolf
Diu Virginia Woolf que ningú no pot vantar-se
de conèixer Londres si no és que coneix un autèntic
cockney, és a dir, si no pot agafar un carrer
secundari, allunyat de les botigues i els teatres, i
trucar a una porta particular en un carrer de cases
particulars.

Ho diu a
Retrat d’una
dona
londinenca,
text editat ara
sota el segell El
Cercle de Viena
dins un recull
titulat Londres,
un llibret ideal
per completar
una fugida de
cap de setmana
a la capital
anglesa. Ajuda a
mirar les seves
cases de
prohoms, les
catedrals, les
abadies i les
marees humanes
d’Oxford Street
d’una altra
manera.

A l’escriptora londinenca i bloomsburiana se
la coneix sobretot per Orlando i Una cambra pròpia.
A partir de la seva prosa un pot aprendre a descobrir
els detalls de la vida, i a partir del seu estil, un pot
confirmar que hi ha mil maneres d’escriure. L’únic
repte és mirar de comunicar-se d’una manera
efectiva i afectiva sense efectisme. Ella n’és una
mestra.❋

ESPÈCIE

ADA CASTELLS

Una història immortal

L’
Artur es debat entre els
papers de l’Arxiu del
Cementiri.
–Per sanejar les finances

podríem fer la relació de
sepulcres amb vistes al mar
disponibles, i apujar-ne el preu.

–Inviable. Com a mínim ho
trobaran inconstitucional.

En Momo recorda en Tofònic, el
seu antecessor en el càrrec, i
saber-se una peça en la cadena li
deixa regustos agredolços. Una
història immortal, sí, però massa
fungible dins l’Univers.

–Podríem recuperar les
alineacions perdudes, allò que el
soci del tio que s’havia lligat
l’Hebe va dir en aquella història
que vas contar l’altre dia,
enderrocar tres blocs de nínxols

per restablir les alineacions
d’avingudes originals, i així
descobrir l’ordre ocult de la
planimetria del recinte…

–Vols tirar panys a terra a la
babalà, vejam si l’encertes! El
sentit del procés és el contrari, cal
descobrir l’ordre per saber quines
línies de nínxols caldria
enderrocar, i encara així, vull
veure la cara dels de l’Ajuntament
si els dibuixes una figura
simbòlica i dius que en nom d’una
imatge significant et vols carregar
el sepulcre de la besàvia!

Deixen diluir-se les
conseqüències en contemplacions
laterals, i s’hi troben profunditats
inesperades.

–Per què no m’acabes de contar
aquella història?

En Momo mira l’hora. Pensa en
les fases de construcció del
Cementiri. Les ampliacions
respectant la part existent,
d’altres fetes enderrocant,
transformant, aquelles que no
se’n conserva documentació.
Quina pot ser figura primigènia?
Sempre ha pensat que la Reine
Vernunft és el centre formal del
recinte, a més del centre simbòlic.
Tindria gràcia que fos un apèndix
prescindible. Hi ha una època
noble per sobre de totes, la
contemplació de la qual justifica
esborrar les altres? Amb quins
criteris ho fem? Quin dret hi
tenim?

–Avui no hi ha temps –diu i riu–,
o hauria de dir espai? Un altre
dia.❋

MICRORELAT
MIQUEL DE PALOL

É
s cert que l’uni-
vers de les tires
de còmic de la
premsa nord-

americana està en inevi-
table regressió, però tot i
això encara ens ofereixen
novetats i recuperacions
força interessants. Aquest
és el cas de The Norm,
una historieta que es va
distribuir del 1996 al
2004 per la King Features
Syndicate, i que des de
llavors es pot seguir a la
web del seu autor, Micha-
el Jantze.

És una obra que desta-
ca per la seva frescor,
perquè capta el detall de-
finidor de situacions, ac-
tituds i caràcters, i pel re-

curs lúdic de la imagina-
ció. Norm, el protagonis-
ta, és un jove que acaba
de sortir de la universitat
i treballa d’informàtic. La
seva feina, els seus amics

i les relacions sentimen-
tals, temptejos i fracassos
són els tres blocs temà-
tics tractats amb les claus
de l’humor costumista.
Un univers reduït però
prou significatiu genera-
cionalment i una visió
parcial però divertida i
amb encert descriptiu,
que aconsegueix mo-
ments prou brillants.

50 anys de tira còmica
Més abstracte es l’escena-
ri narratiu de B.C., una tira
protagonitzada per uns
troglodites més aviat pe-
culiars i que va iniciar la
seva vida el 1958 i va
acompanyar el seu crea-
dor, Johnny Hart, fins a la

seva mort, l’any passat. El
seu tipus d’humor, dirigit
a un públic adult, va afa-
vorir la publicació als
anys 70 en revistes euro-
pees com ara Linus i El
Globo.

Aquest llibre d’or és
una antologia que per-
met una visió panoràmi-
ca d’un còmic que jugava
amb referents contempo-
ranis dins del marc d’una
prehistòria molt ianqui. El
mecanisme de l’humor
absurd, afinat per la iro-
nia, es manifesta en dià-
legs curts i molt efectius i
amb situacions sovint
surrealistes que desem-
boquen en uns gags ple-
nament actuals. ❋

Còmic❚ Josep Gálvez■

Troglodites i informàtics

The Norm

Michael Jantze
Dolmen Editorial
Palma, 2007
Preu: 10,95 €
Pàgines: 96

El libro de oro
de B.C.

Johnny Hart
Astiberri
Bilbao, 2008
Preu: 21 €
Pàgines: 198

Una de les tires que Michael Jantze va publicar amb el títol de ‘The Norm’
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