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Voldríem
no haver-hi
de ser
‘Quiet’ (Empúries, 2008). En Màrius parla del seu
fill Lluís, l’estimat Llullu de fragilitat rotunda. I, per
efecte mirall, parla de la Clara. En el funeral de la
nena, no pot evitar de pensar que tard o d’hora li
tocarà passar pel mateix tràngol que passen avui
l’Oriol i la Dolors, el pitjor de tots els tràngols que es
fan i es desfan: haver d’enterrar un fill. “La Dolors
potser ja sap que acabarà transcrivint el dolor que
ara sent en unes narracions esplèndides, o potser ni
ho sospita, encara”. Corro a rellegir aquelles
narracions. En recordo sobretot una, titulada La
bossa, i sobretot un detall: una cremallera encallada.

‘Taula reservada’ (Angle Editorial, 2006). La
Dolors parla de la Clara. “La mirem en aquell
moment trist i congelat i llavors passa allò que
creus que només pot passar en la ficció i la
cremallera s’encalla”. La cremallera de la bossa
blanca on un parell d’operaris han ficat el cos inert
de la filla morta. “Volem ser-hi però voldríem no
haver-hi de ser”, escriu la mare. La nena té, tenia,
tretze anys. “I mig! Tretze i mig! –matisa la Dolors–. I
aquest mig és molt important. Aquest mig pot ser
tota una vida. Mig any pentinant la mort que la
rondava, mig any pensant que no hi haurà demà.
Mig any que ella ha resistit sense queixar-se i que jo
no vull regatejar”.

‘Moments feliços’ (Edicions 62, 2008). L’Oriol
parla de la Clara, un “prodigi de l’absurd” que un mal
dia es va adormir pels segles dels segles. “Què
quedava de tu dins aquella carcassa que s’enduien
dos homes com qui no fa el que feien? Què quedava
de tu mentre s’entrebancava la cruel cremallera que
et tancava per sempre?”, es pregunta el pare en un
poema. En un altre, demana a la filla enyorada: “Saps
quants anys d’aquesta vida no donaria per tenir-te
viva encara?”. Però Déu és tan senyor que no juga a
canviar cromos. Ara i aquí l’Oriol només pot custodiar
el dolor, per no perdre’l.❋
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Malgrat que Shortco-
mings és la primera
narració llarga d’Adri-
an Tomine, el nom

d’aquest autor està associat als de
Daniel Clowes, Chester Brown i d’al-
tres autors com a coprotagonista del
moviment que als anys 90 va renovar
el còmic independent nord-americà.
Fa nou anys es va publicar a casa nos-
tra Sonámbulo, un recull de sis histo-
rietes que definien el seu particular
univers narratiu al voltant de la fre-
dor de la solitud, el buit de la incomu-
nicació i la volatilitat de l’atzar com a
camí de salvació.

Shortcomings respira la mateixa
contenció, així com la sobrietat grà-
fica que voreja –i de vegades es con-
fon amb– la fredor, l’aparent senzille-
sa de la planificació. D’altra banda, el
dibuix, molt llegible, ha guanyat vi-
talitat en el tractament de les expres-
sions facials. Però el que més desta-
ca, una vegada més, és la concisió
d’uns diàlegs que reprodueixen la
capacitat humana de barrejar veri-
tats i mentides en inabastables com-
binacions.

Més enllà del context de la comu-
nitat asiàtica nord-americana i de les
tensions entre afirmacions d’identi-
tats i integracions, la força de la nar-
ració està en la credibilitat dels per-
sonatges, que són tractats amb cru-
esa matisada per la tendresa de la
comprensió. La descripció de les
seves relacions, de la capacitat de
manipular els altres i d’enganyar-se
a ells mateixos ens arrossega en una
lectura que no busca la sorpresa,
sinó contemplar des d’una altra pers-
pectiva una sèrie d’exercicis d’equi-
libri de conductes sentimentals
sobre la fràgil corda de les pròpies i
contradictòries emocions, i sense
xarxa de protecció.❋
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Editorial: Arola

Atzar
Aïllo l’esfera i et tinc a tu,
estrafet i maldestre,
capaç d’omplir volums
múltiples d’orgasmes.
L’ara i l’atzar, per si no ho sabies,
s’escriuen amb o i tenen set lletres,
i són d’un color molt clar
o d’un color molt fosc:
cal atenir-se sempre

a les circumstàncies,
al seu joc esfèric.
I són també, en cada cas, impronunciables:
accent a la p, dièresi al llavi
i concordança imprevista.
L’atzar et traeix sense enganyar-te:
és això d’ara i mai més.
I la o esfèrica i incorruptible
esdevé un punt sense suspens.
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