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Thierry Groensteen explica
en el llibre La bande dessi-
née mode d’emploi que un
gran editor francès va re-

butjar Maus amb l’argument que
només era un bon storyboard que
encara s’havia de dibuixar. L’anècdo-
ta evidencia el mal que ha fet a la his-
torieta la confusió entre bona narra-
ció gràfica i bon dibuix i entre el di-
buix que comunica i el dibuix
acadèmic. La senzillesa gràfica de
Maus es correspon amb una ambici-
osa voluntat i una extraordinària ca-
pacitat narrativa i és fruit de moltes
dosis de lectura, reflexió i creació.

Malgrat tot és un art

❋

Aquesta relació amb la historie-
ta és en realitat el leitmotiv
d’aquest llibre especial, que com-
plementa una reedició amb una
sèrie de records autobiogràfics
sobre la seva experiència com a lec-
tor i com a autor de còmics.

Breakdowns, que apareix com
una mena d’encartament, és un
àlbum que es va publicar el 1978 i
que recull una sèrie d’historietes
aparegudes en diverses revistes un-
derground entre el 1972 i el 1977.
Aquest viatge al passat ens permet
conèixer des del primer embrió de
Maus fins a un variat ventall d’expe-
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A l’exili de les flames del sol,
a l’ombra d’allò que en digueres desig,
s’esberla i s’apaga l’escalfor de la lluna.
Cap rellotge retorna les hores
del goig de la pell
i a penes revifa l’incendi a les brases:
el tacte és avui i la platja mig seca
que les onades dels cossos
inundaren ahir d’aigua i escuma.

Ja el pare em digué: “Quan, vell i xaruc,
apunta l’últim revolt
i es dispara el final,
del llit de l’amor,
te’n queden el coixí i la flassada.
Del llençol del sexe,
un parell de parracs”.

Josep Maria Sala-Valldaura
Gironella, 1947
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Llibreries
amb i sense
llibreters
Els amics de la llibreria Negra y Criminal
m’expliquen via mail (a mi i a tots els clients que tenen
fitxats) que, si col·lecciono punts de llibre o
marcapàgines i els ho faig saber, ells obriran un sobre
a nom meu per anar-hi guardant els gadgets
promocionals que les editorials elaboren i
distribueixen. Els podem passar a buscar al carrer de la
Sal o bé ens els enviaran a casa així que en tinguin uns
quants. “És l’avantatge de tractar amb una llibreria i no
amb una superfície de vendes homogeneïtzada,
pasteuritzada i desnatada”, afegeixen amb mala llet.

No sóc gaire aficionada al gènere negre,
policíac, d’intriga o com vulgueu dir-ne. Tot això que
em perdo, ja ho sé. A sobre, ha de ser un plaer anar
a comprar per sistema a la Negra y Criminal, on hi ha
lloc per a llibres descatalogats, de segona mà i també
per a aquells títols recomanables que han quedat
fora de la circulació en un temps rècord: un cop
retirats a corre-cuita de les taules de novetats i abans
de ser trinxats sense compassió, la majoria de llibres
s’instal·len en una dimensió desconeguda, un sí però
no, un si és no és. Una existència tan virtual que es
tradueix en uns ingressos sota zero en concepte de
drets d’autor.

L’admirat Paco Camarasa té els seus motius
per denigrar les grans superfícies, però jo ho tasto
tot. Dissabte passat vaig intentar entrar a la nova
Bertrand de la rambla Catalunya, sense èxit: sóc
al·lèrgica a les multituds, i allà dins no hi cabia ni un
didal. Potser és cert que la indústria editorial no s’ha
vist afectada, de moment i que duri, per la crisi dels
nassos. O potser és que els barcelonins som agraïts
de mena i creiem que si la ciutat inaugura una gran
llibreria, hem de fer l’esforç d’anar-la a conèixer,
encara que sigui el primer i l’últim cop que hi posem
els peus. No és el meu cas, ep: hi tornaré un dia
d’aquests, quan ja no corri el perill de trobar-m’hi
els famosos antiavalots.❋

AMBAQUELLA

EVA PIQUER

ALEGRIA

riments, molt lúdics, amb codis tant
de diversos gèneres com del llen-
guatge de la historieta.

Ara bé, el llibre és alguna cosa més
que una recuperació d’aquella reivin-
dicació de l’essència artística del
còmic. En les historietes més actuals,
Spiegelman, amb una treballada na-
turalitat, condueix la nostra mirada i
capta la nostra atenció cap a la seva
evolució vital, de manera que mitjan-
çant la identificació ens condueix des
de l’aparent banalitat fins a la delica-
da intimitat i des de la primera dèria
d’aficionat fins a l’enunciat teòric ar-
tístic i la seva concreció pràctica.❋


