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DE FIL DE VINT

Les
comes

Isabel-Clara
Simó

És una novel·la de moda. Tot
i que això no significa que
sigui dolenta, sinó que, en
aquesta ocasió, vol dir tot el
contrari. Es diu L’elegàn-
cia de l’eriçó i conté al-
guns elements fascinants.
Una escena m’ha colpit en
especial: hi ha una portera
d’una finca elegant de
París, que llegeix, d’ama-
gat, els clàssics i la filoso-
fia; davant de la gent fa
cara de portera i procura
que ningú no endevini el
seu secret. Un dia, una es-
tadant refinada i elegant li
passa una nota que diu:
“¿Podria vostè, rebre els
paquets de la tintoreria?”.
Res més que això. Però la
portera fa un bot i aquella
ominosa coma se li clava a
la gola com una daga.
¿Com pot ser, es diu,
aquest atemptat a la llen-
gua? ¿Com pot ser que una
senyora que va de sofistica-
da posi una coma incon-
gruent? M’ha divertit per-
què sóc un dels entusiastes
dels signes de puntuació,
dels que contemplen asto-
rats els estralls que alguns
hi cometen. Els signes de
puntuació serveixen per a
una sintaxi estructurada,
per a enumeracions ine-
quívoques, per a inflexions
en la veu, per cohesionar
les oracions. I, sobretot, i
molt en especial les comes,
serveixen per marcar la
respiració del text.

Conec persones que cre-
uen que primer escrius i
després afegeixes els sig-
nes de puntuació, com si
fossin un ornament, com
el pintor que, en acabat el
quadre, hi afegeix els deta-
llets de fer bonic. Enorme
error: la persona que no
sap col·locar els signes de
puntuació és que no té
oïda per al text, sobretot el
text literari. S’assemblen
a aquells que creuen que
una llengua serveix només
per fer pàtria, no per co-
municar-se amb els altres,
sense jerarquitzar unes
llengües de primera i unes
altres de segona, com els
vagons del tren: una grolle-
ra fal·làcia.

�Comenta l’article a
www.avui.cat/45303

Després d’haver fet servir el còmic i l’humor
gràfic per parlar de temes com el racisme o els
inconvenients de la globalització, ara publica
el llibre Cambio climático y sostenibilidad.
Quines altres xacres li queden per denunciar?
Ui, la humanitat és molt rica a l’hora de pro-
porcionar desgràcies. Hi ha més temes que
m’agradaria abordar, com un tractament
històric i biològic de la immigració.

Què pot aportar el seu llibre que la gent no sà-
piga ja sobre el canvi climàtic?
En primer lloc el tractament: un llenguatge
de fusió que barreja còmic amb text i humor
gràfic. I també hi incloc una sèrie d’elements
de reflexió que no he vist en altres llibres de
divulgació. Per exemple, una anàlisi dels di-
ferents escenaris on es pot anar a parar en
funció de les decisions que es prenguin a ni-
vell mundial, de si s’utilitzen o no les energi-
es renovables, de com avança la demografia,
de si altres països s’incorporen al nivell de
consum d’Occident... També repasso els can-
vis climàtics que han condicionat l’evolució
de la nostra espècie.

Si els perills del canvi climàtic són tan evi-
dents com diu en el seu llibre, ¿per què no es
prenen mesures més dràstiques? Tant els po-
lítics com els empresaris tenen fills i néts. ¿És
que són malvats, o imbècils?
Imbècils, més aviat. El canvi climàtic actual
per efecte dels gasos hivernacle és incontes-
table. Però també es veia a venir que la bom-
bolla immobiliària esclataria i no es van
prendre mesures. La cobdícia pròpia dels
homes fa que la inèrcia del mercat tiri enda-
vant; desgraciadament, l’espècie humana
només arrenca a córrer quan veu el lleó da-
vant.

No té un concepte gaire positiu de la humani-
tat...
Totes les fases de la humanitat han tingut
avantatges i contradiccions. Per exemple, al
Neolític, quan es comença a tenir una millor
alimentació, comencen a aparèixer malalties
noves derivades del fet de viure en comunitat,
que no existien quan els humans eren nòma-
des. S’ha de rectificar sobre la marxa; és evi-
dent que ningú emetia CO2 per fer mal a
ningú, és que no se’n coneixien els efectes.
Per sort, algunes empreses energètiques ja
treballen en les energies renovables; són lles-
tes i aposten pel futur. Cada cop hi haurà
menys petroli i serà més car. Però no n’hi
haurà prou utilitzant energies renovables
sinó que caldrà replantejar el model de con-

“L’espècie
humananomés
correquanveu
ellleódavant”

sum actual; quan la Xina i l’Índia estiguin con-
sumint com nosaltres, el Primer Món, es ne-
cessitaran pràcticament dues terres.

¿L’humor és una postura davant la vida, una
forma de llimar arestes o un mecanisme d’au-
todefensa?
Diuen alguns psicòlegs que el desequilibri in-
terior es pot vehicular a través de la bogeria,
de l’humor o de l’art. En tot cas el que penso
és que l’humor és una forma de veure el món.
Difícilment un bon humorista, i sobretot si es
dedica a la sàtira política, pot creure en res de
forma absoluta, el dubte sempre és raonable.
I, d’altra banda, qui no és capaç de riure’s d’ell
mateix veu sempre la vida amb un tremendis-
me i una solemnitat que li fan perdre la capa-
citat d’evolucionar.

En aquest sentit, ¿la incorrecció política és una
obligació, per a qui es dedica professionalment
a l’humor?
Penso que l’autèntic humorista ha de tenir un
grau considerable d’incorrecció; la correcció
política voreja l’integrisme i la hipocresia .

¿Aleshores també faria una sàtira
de l’ecologisme?
Ja la faig; una de les protagonistes
del meu llibre és una militant eco-
logista que apareix tota l’estona
encadenada a una tonyina en vies
d’extinció. Un ha de tenir prou cin-
tura i capacitat d’autocrítica per
pensar que al cap d’uns anys algu-
nes coses que en un moment donat
s’afirmen categòricament han
pogut canviar.

¿I subscriuria aquelles cèlebres ca-
ricatures de l’Islam, per exemple?
No hi ha res que hagi de ser tabú;
no ha d’haver-hi límits amb els
temes però potser sí per als subjec-
tes dels temes. Per exemple, a mi
em costaria molt fer broma a costa
de les víctimes de l’Holocaust, però
no de l’Holocaust. Sense conèixer
bé les societats islàmiques, més
enllà del que veig a la tele, em cos-
taria ficar-m’hi, per desconeixe-
ment. S’ha d’anar més enllà dels
tòpics i fer una veritable feina de
periodista, ja que l’humorista grà-

fic no deixa de ser un opinador.

A més de l’humor polític també ha conreat el
costumisme, la historieta infantil i, en els dar-
rers temps, ha ressuscitat personatges mítics
com el Capitán Trueno o la família Ulises.
M’interessa tocar diversos gèneres, perquè
em diverteixo més. Per exemple, de cara a
l’any que ve tinc en perspectiva una novel·la
gràfica de sèrie negra amb guions d’Andreu
Martín, que no té res a veure amb l’humor.

Sent també guionista, se sent còmode treba-
llant amb un altre escriptor?
Hi ha vegades que et ve de gust fer un treball
com a solista, però en alguns treballs algú
altre pot arrodonir millor el guió del que ho
faria jo, igual que un músic de jazz pot fer un
trio o un quartet en un moment donat.

❝L’humor ha de tenir un
grau d’incorrecció;
la correcció política
voreja l’integrisme
i la hipocresia
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Historietista i humorista
gràfic des de fa 40 anys, Alfons López
(Lleida, 1950) porta tota la seva carrera
removent consciències recorrent a la iro-
nia i el sarcasme. Va liderar el col·lectiu
Butifarra! i va dirigir Cul-de-Sac, revista
de vida efímera –però també objecte de
culte– que volia posar al dia l’esperit de
la premsa satírica en català. Acaba de pu-
blicar Cambio climático y sostenibilidad,
que combina divulgació, humor i crítica
amb el llenguatge del còmic.

L’entrevista
Alfons López Dibuixant i guionista de còmics XavierRoca
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