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La
guerra
dels
altres

❋

Moltes de les ca-
racterístiques
de l’àlbum les
trobem ja en

una obra que el tàndem Cali-
Bloch havia publicat el 2005
(Moi, j’attends...). Serge Bloch
és un reconegut dibuixant (no
il·lustrador, segons es defineix)
que aposta pel traç, per la so-
brietat de la línia i la força de
la simplicitat. A L’enemic, a
banda del negre de la línia, hi
trobem el color verd caqui que
relacionem amb els uniformes
de soldats, i el vermell. Els im-
pressionants i estratègicament

col·locats vermells només de-
fineixen coses negatives per a
la història: el títol en portada
(L’enemic), la sang, el monstre
imaginari (un retrat o autore-
trat de la part fosca de l’ésser
humà), el manual de la guerra
on diu a qui s’ha de matar, i
una doble pàgina que remet al
teló d’un teatre: el soldat és un
simple actor que interpreta un
paper en una obra de mentida.
Un pobre paio a qui li manen
matar l’enemic durant la guer-
ra; l’enemic que en teoria és un
monstre i que en realitat és
com ell mateix, un altre pobre
paio.

Un al·legat antibel·licista es-
crit també des de la senzillesa i
la poesia de la quotidianitat,
apte i recomanat per a tots

els públics,
amb icono-
grafia
de guerra
antiga
(soldats de
la Segona
Guerra
Mundial,

generals amb medalles i galons
que ens recorden la mordacitat
dels dibuixants espanyols satí-
rics de La Codorniz, per exem-
ple) i un missatge clar i entene-
dor que resumeix perfecta-
ment la bestiesa que suposa
matar-nos els uns als altres.

Bloch inclou algunes foto-
grafies integrades en el dibuix
(el forat on hi ha l’enemic és
una foto de la pàgina foradada),
juga amb les guardes de
l’àlbum i, juntament amb Cali,
aconsegueix emocionar-nos a
l’última pàgina, quan un mis-
satge de pau embotellat surt
del forat de l’enemic i és a punt
de caure dins del nostre.❋
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Demà tampoc m’afaitareu,
ja us podeu fer a la idea.
Feu fila d’entrebanc resolt,
tant fa el soroll i les ganyotes:
al pou tornareu per raucar.

No és excés de pretensió,
és la vostra caducitat
com a superstició laica.
Saps si em plourà un mal cruiximent
o si celebraré les sopes

amb breu tast i un rogall cansat,
o si serà fals l’eternal...?
Però així i tot us cal retindre:
escopiré damunt les runes
que disfresseu. M’hi pixaré.

No em reclameu l’esguard neutral,
el moll de l’os tinc enviscat.
ja sé que tots tindrem un clot
però anireu caient davant:
vosaltres no m’afaitareu.

Eduard
Ramírez
València, 1972

Títol poemari:
L’usdefruit encara

Editorial: Proa

No m’afaitareu

El llibre de
“la dona de”
¿És significatiu que Siri Hustvedt sigui la
dona de Paul Auster? Molt em temo que sí. Però si
parlem d’un llibre de la Siri, queda lleig presentar-lo
com el llibre de la dona del Paul. La cosa, senyors,
s’ha de fer amb cert tacte. Una possible solució passa
per afirmar que l’escriptora “és molt més que la dona
de Paul Auster”: la fórmula és elogiosa i, doncs, poc
ofensiva. Però sona a tòpic culer, i no deixa de ser
una obvietat. Malament aniríem si les dones d’aquest
món només fóssim “dones de”.

La solapa de l’edició catalana de la novel·la
Elegia per un americà (Anagrama-Empúries) ho
aboca sense embuts: “Viu a Brooklyn, Nova York,
amb el seu marit, el també novel·lista Paul Auster”.
La traducció castellana, publicada per Anagrama a
seques, fa gala d’una elegància marca de la casa i
ofereix la informació marital per persona
interposada. Un dels fragments de crítiques recollits
a la solapa diu això: “És probable que, a partir
d’aquest llibre, Hustvedt es consolidi com a autora i
deixi de ser coneguda com la dona de Paul Auster
(Marina Mariasch, Rolling Stone, Buenos Aires)”.

En els llibres d’Auster no es revela enlloc la
identitat de la seva esposa, ni falta que fa: el nom d’ell
cotitza més. Passa si fa no fa el mateix amb la parella
que formen Jonathan Safran Foer i Nicole Krauss. Un
altre Jonathan, de cognom Franzen, va triomfar de
valent amb Les correccions, i la seva nòvia (la també
escriptora Kathryn Chetkovich) se’n va alegrar a mitges.
Sincera com ningú, va publicar un assaig a Granta
titulat Enveja. Hi confessava que l’11 de setembre del
2001, en plena eufòria promocional de Les correccions,
es va sentir alleujada perquè l’atemptat a les Torres
Bessones havia eclipsat “almenys per un dia” l’èxit del
seu home. Les coses com siguin: Chetkovich va
aconseguir que no la coneguessin simplement com “la
dona de”. Des d’aleshores se la coneix com “la dona
envejosa de Jonathan Franzen”.❋
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Una de les il·lustracions de Serge Bloch de temàtica contra la guerra


	avui.cat
	avui_310109 : sup_a : 7 : Pàgina 7 


