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Los cuatro ríos podria ser,
de fet ho és, una altra
novel·la de misteri de l’es-
criptora francesa Fred Var-

gas, només la distingeix la singula-
ritat d’estar plasmada mitjançant el
dibuix d’Edmond Baudoin. La trama
manté les constants i especificitats
que caracteritzen l’obra de l’autora
gal·la: la irrupció criminal del Mal,
en aquest cas l’esoterisme entès
com a instrument de manipulació i
dominació, i un entremat de perso-
natges i situacions tan particulars
com suggeridores i, al bell mig, la in-

Una sèrie de vinyetes dibuixades per Baudoin per a ‘Los cuatro ríos’
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vestigació del no menys peculiar co-
missari Adamberg.

La relació narrativa entre aquests
tres vectors és tan fluida, interes-
sant i absorbent que va guanyar el
premi al millor guió del Saló d’Angu-

lema del 2001.
Amb el rere-

fons de la seva
família, que es
dedica a recrear
amb llaunes i
xapes de cerve-
sa la font roma-
na de Bellini que

dóna el títol al llibre, el protagonis-
ta, un jove lladregot, es converteix
en una víctima potencial i en metà-
fora de fragilitat i d’esperança. Curi-
osament, la visió especial de la rea-
litat de Vargas troba en Baudoin un
missatger que li dóna credibilitat, de
manera que en una relació prou
harmoniosa les imatges confereixen
substància a l’univers ideal constru-
ït per les paraules. El pinzell com-
pon rostres, figures, espais, edificis
i dóna corporeïtat fins i tot a allò que
només insinua. I la mirada frueix
d’una petita exhibició de recursos i
de solucions gràfiques.

D’altra banda, les pàgines conser-
ven un equilibri de vegades més
narratiu que estètic, però la seva
composició és molt variada i algu-
nes concentren de manera efectiva
la seva comunicació només en la
força expressiva dels dibuixos.❋
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Em fa mal el teu dolor.
Tinc raconets d’ombra
amagats a les mans,
gotes de triaga magna,
catifes a la sang,
i la casa plena d’heura
per a tu.
Tinc essències, ungüents,
colors, i mentides

per al teu mal.
Tinc una llàgrima
que embolico amb un
somriure
i paper fi.
Venc salut i somnis,
i te’ls cobro,
i em fa mal.

Rosa Fabregat
Cervera, 1933

Títol poemari: Mel per dintre
Editorial: Pagès Editors

Malalt

Sobredosis
i quadres
falsos
Els nens dels anys setanta vam gaudir
d’avenços mèdics que no podien ni somiar les
generacions anteriors, però, ai, també ens va tocar el
rebre. Ens van extirpar les amígdales gairebé per
sistema, vam prendre antibiòtics que ens van tenyir
les dents, vam plegar de mamar massa aviat perquè
semblava que les llets artificials ja feien el fet, i, a les
consultes dels pediatres, ens tenien hores rere les
pantalles de raigs X, com si fossin innòcues. Hi
anàvem a fer-nos una revisió de control, sense estar
malalts, i en sortíem amb una sobredosi de radiació
que vés a saber quins efectes acabarà tenint en la
nostra salut. El negoci del Robert i les cabres, vaja.

Sempre que m’he de fer una nova radiografia,
em temo que cauré fulminada allà mateix, perquè ja
hauré superat el límit de radiació suportable pel cos
humà. Diuen que ara la dosi que s’utilitza és mínima,
però és que a mi només em deu faltar mitja gota per
fer vessar el vas: encara recordo les tertúlies que
mantenien els meus pares amb el doctor Segura
mentre jo estava dreta darrere la pantalla, deixant-
me irradiar de mala manera.

Els pares ho feien amb la millor de les
intencions, tu diràs. I els pediatres: ells devien ser els
primers perjudicats de treballar amb una pantalla de
raigs X al despatx. No eren conscients del perill que
corrien, igual com avui la majoria de metges poden
prescriure un TAC o escàner sense saber que equival,
poca broma, a fer-nos entre 100 i 250 radiografies
d’un sol cop. (Sí, què hi farem: en el meu historial
també hi consten un parell d’escàners.) Aquest
desconeixement mèdic, avalat per la Yale School of
Medicine, està recollit en el llibre 50 things you’re
not supposed to know, de Russ Kick. S’hi revelen
altres fets inquietants, com ara que nou de cada deu
científics no han llegit tots els estudis que citen, i que
els museus més prestigiosos del món exposen com a
autèntics centenars de quadres falsos.❋
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