
Fun Home
Alison Bechdel
La Magrana
232 pàgines. 19,50 euros

Al món del còmic es donen
sorpreses meravelloses. Com
qui no vol la cosa, fins i tot
Alison Bechdel (Pennsylva-

nia, Estats Units, 1960) és capaç de fer
una obra mestra. Res del que ens apor-
tava a la sèrie Unnatural Dykes, publi-
cada en castellà per La Cúpula amb el
títol Unas bollos de cuidado, anunciava
la perfecció narrativa i la profunditat
d’emocions desplegades a la novel·la
gràfica Fun Home. Un tragicòmic fami-
liar (La Magrana). Si a la primera va
tractar l’homosexualitat —tema cen-
tral de l’autora— des d’una ensopido-
ra perspectiva militant (i per tant,
col·lectiva); a la segona ens ofereix un
apropament nascut d’unes individuali-
tats radicals, allunyades de banderes i
enclaustrades en un enrarit àmbit do-
mèstic. No cal esperar al futur: aquest
còmic autobiogràfic es troba entre els
millors del seu gènere.

Encara que fos només per poder
gaudir del capítol inaugural, i no és el
cas, la seva lectura ja seria recomana-
ble. En realitat, Fun Home és quelcom
més que el relat d’una part de les vivèn-
cies de l’autora-narradora perquè l’au-
tèntic protagonisme recau en l’enigmà-
tic pare de Bechdel. La història té a
més un secundari de luxe: la mare,
víctima amarga dels enganys del cap
de casa. A les primeres pàgines, la figu-
ra del pare queda retratada per la seva
afició, gairebé malaltissa, a la decora-
ció. La família dels Bechdel es troba
instal·lada en una esplèndida mansió
d’estil gòtic renaixentista que van com-
prar en un estat ruïnós. Però res recor-
da allà el seu passat d’abandonament,
perquè el pare ha restaurat amb pas-
sió fins a l’últim detall i ara llueix sen-
cera gràcies al seu gust barroc, com si
es tractés d’una sala d’un museu
d’arts decoratives.

Més que una llar, la casa és un
escenari que vol donar l’aparença
d’una vida familiar idíl·lica, malgrat
ser una farsa. La tragèdia no triga en

arribar i el cop ve en forma de mort, la
del pare, plena també de misteri per-
què Bechdel sospita que es va suïci-
dar. Un dramàtic episodi que de retop
permetrà desvetllar —mitjançant el
descobriment d’una fotografia eròtica
d’un jove mig despullat— la seva ho-
mosexualitat. La filla s’explica llavors
l’especial vincle que els unia als dos i
que mai va saber verbalitzar. La cons-
ciència progressiva de l’orientació
sexual de la pròpia Bechdel, lesbiana,
és paral·lela a la brutal descoberta i a
la creixent melancolia que pateix la
mare, circumstàncies que eviten qual-
sevol caiguda en el maniqueisme.

Una història així vessa de dificul-
tats a l’hora de traslladar-la a la narra-
tiva gràfica. L’estil senzill de Bechdel
—una dibuixant que mai ha destacat
per les seves troballes visuals — resul-
ta idoni en aquest cas, perquè la com-
plexitat ja ve donada pel guió, d’una
qualitat extraordinària: no és d’estra-
nyar que la revista Time escollís Fun

Home com el millor llibre del 2006.
En l’apartat de les il·lustracions, però,
Bechdel també ens ha reservat un cara-
melet amb les instantànies hiperrealis-
tes que encapçalen els capítols i que
conformen un pertorbador àlbum de
la memòria familiar.

Amb subtilesa, l’autora demostra
molta perícia a l’hora d’engrandir la
història amb capes de significat, una
riquesa deguda de nou al pare, que té
dues feines: d’una banda és l’hereu
d’una funerària i, de l’altra, dóna clas-
ses de literatura, un gust per les lletres
que també comparteix Bechdel. La co-
miquera, per exemple, percep una peri-
llosa atracció del progenitor vers Ca-
mus, una de les seves obsessions amb
Scott Fitzgerald. Les referències llibres-
ques són tan abundants (mites clàssics
inclosos) que Fun Home s’erigeix al
final en pioner còmic metaliterari. I els
seus personatges t’acompanyen du-
rant molt de temps un cop acabada la
lectura. No hi ha millor elogi.

ISRAEL PUNZANO

Ja és pega que ni la traducció catalana ni la castellana
de l’últim llibre de Philip Roth (Exit Ghost) no aconse-
gueixin de reproduir amb fidelitat el títol del llibre. La
paraula anglesa exit, si va sola, vol dir “sortida”, com

sap tothom. Ara bé: si la paraula es troba acompanyada
d’un substantiu, com en el nostre cas, llavors s’ha d’enten-
dre d’una altra manera, perquè remet a tota la tradició
teatral anglosaxona i posseeix un valor verbal, llatí per via
directa, sempre indicant que un personatge surt de l’escena
per desaparèixer, no per entrar-hi: exit, exeunt, com llegim
a Shakespeare. Ja és correcte dir: “L’espectre se’n va”, o, en
castellà: “Sale el espectro”, però cap de les dues traduccions
arriba a dir el que diu el títol original de Philip Roth, clau,
jo diria, per entendre aquesta gran novel·la.

Efectivament, al final de tot del llibre, el personatge
principal, Nathan Zuckerman, indissimulable alter ego del
mateix Roth, després d’haver passat poc més d’una setma-
na a Nova York, diu que se’n va; és a dir, desapareix de
l’escenari “teatral” en què s’ha desenvolupat tot el llibre,
això reblat, fins i tot tipogràficament, pel fet que molts
diàlegs estan ordits a l’entorn de dos personatges, “Ell” i
“Ella”. Les últimes paraules, referides, com dèiem, a Zuc-
kerman, diuen exactament això: “I ell se’n va. Se’n va per
sempre”. El traductor no ha pogut donar-li al títol tota la
força teatral de l’original Exit Ghost, però al menys ha
salvat la simetria entre el títol i l’última línia de la novel·la,
cosa que resultava fonamental: L’espectre se’n va (Barcelo-
na, La Magrana, 2008).

Perquè “allò” que passa una setmana a la ciutat de
Nova York, un Zuckerman operat de pròstata, amb incon-
tinència i amb l’habitual incapacitat sexual que escau a
bona part del operats d’aquesta bírria d’òrgan anatòmic
masculí; “allò” que abandona la vida tranquil·la al camp
per una estada a Nova York amb la fe que una injecció de
col·lagen a la bufeta li ha de permetre resoldre la incontinèn-

cia; “allò” que s’ena-
mora inesperada-
ment d’una noia rela-
tivament jove i atrac-
tiva, Jamie; “allò”
que visita la que va
ser segona dona i
gran amor d’un es-
criptor dit Lonoff, i
“allò” que té entre-

vistes amb un biògraf de tercera categoria que només es
preocupa de saber si aquest tal Lonoff s’havia allitat amb la
pròpia germana (com Byron), o no, aquest “allò” no és tant
un personatge normal, anomenat Nathan Zuckerman, com
l’espectre d’ell mateix, és a dir, la mort: altra vegada sona
Shakespeare.

Doncs, aquesta novel·la està tramada al voltant d’un
element que no té res d’anecdòtic, ni en la vida del personat-
ge principal, ni en la vida de la dona de Lonoff, Amy
Bellette —que té un càncer presumiblement irremeiable—,
ni tan sols en la vida d’aquesta parella tan típicament nord-
americana, feliç i benestant, formada paradoxalment (i gens
inusualment) per Jamie, el seu marit i l’amant d’ella. Allò
que ronda tota la novel·la no és l’admiració de Zuckerman
per l’escriptor Lonoff que ja no llegeix ningú als Estats
Units, ni els afanys del pseudo-biògraf per assabentar-se
d’una minúcia irrellevant en tota crítica literària de solvèn-
cia, ni la fal·lera de Jamie i el seu home per abandonar Nova
York i establir-se al camp, a causa del terror que els ha
agafat després dels atemptats del famós onze de setembre.

Allò que ronda tota la novel·la, fins a l’última línia, és
la Mort, i d’una manera potser menys evident, però més
eficaç literàriament parlant, que, posem per cas, balla la
Mort als Quaderns de Malte, de Rilke, o a La pesta, de
Camus. Per això el llibre resulta una mena de Comèdia
dantesca abreujada i posada tant al dia com a la inversa:
del cel de la vida camperola al purgatori de la gran ciutat
(inclosa la purga de les torres bessones), i d’aquest a
l’infern del regnat de George Bush (inclosa la guerra
d’Iraq). Llavors, quan acabareu la lectura, tot se us confi-
gurarà en la ment i en la memòria del llibre com una sèrie
de cercles concèntrics perfectament ordenats. Primer cer-
cle: la malaltia prostàtica de Zuckerman, el tumor cere-
bral de Bellette, la relació tramposa de Jamie i el seu
home, la mediocritat del mal biògraf. Segon cercle: la
mort dels avis, pares i amics de Zuckerman (que anuncia,
com un àngel apocalíptic, la mort del mateix protagonis-
ta) i la desaparició de Lonoff de la memòria col·lectiva.
Tercer cercle, ja d’ordre “objectivament històric”: el cre-
puscle de la civilització nord-americana, la mort de la
bona literatura i dels lectors, la maledicció de tenir un
president com el que tenen. Per això, quan “l’espectre”
se’n va, és a dir, quan surt de l’escena, deixa un paisatge
ple de fantasia i al mateix temps de gran devastació: se’n
va la Gran Senyora, aquella que esborra d’un sol cop,
mentre dansa, protagonistes, aventures, llibres i història.

Vinyetes de vida i llibres

“L’espectre se’n va’ és una
mena de ‘Comèdia’ dantesca
abreujada i posada al dia”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

La dansa
de la mort

JORDI LLOVET

Última oda a Barcelona
Lluís Calvo & Jordi Valls
La Garúa Llibres
93 pàgines. 12 euros

Dos poetes joves, ben coneguts
i actius en el món literari,
s’apleguen per escriure una
nova oda a Barcelona. Això

és el que han fet Lluís Calvo (Saragos-
sa, 1963) i Jordi Valls (Barcelona,
1970) en aquest llibre: han seguit una
tradició ben canònica de la literatura
catalana i han provat de girar el mitjó
a l’inrevés, actitud que sempre és
d’agrair. S’ha fet d’altres vegades, en
ocasions amb contundència: Maraga-
ll o Pere Quart van bussejar en la mala
consciència, o en l’esclat revoluciona-
ri, per arribar fins al cor d’aquest mag-
ma que fa de tan mal definir. Ha estat
anomenat la “polis”, o la consciència
ciutadana, o la civilitat. Des de la pers-
pectiva actual, Calvo i Valls ens par-
len més aviat del fringe, que ja no són
els suburbis de Benguerel o de Can-
del, però, en qualsevol cas s’interessen
essencialment pels paradoxals centres
de la perifèria. Allò altre, ens vénen a
dir, és un dels elements constitutius
—de fet, consubstancials— del jo,
d’allò que som. La classe política hau-
ria de tenir aquest llibre com una lectu-

ra obligada, per demostrar que estan
al dia i no obliden ningú, que “les
classes socials” potser han deixat
d’existir perquè mai no havíem estat
tan uniformement estúpids i tan so-
cialment esqueixats. No està gens ma-
lament que aquesta operació, que ens
du a Mercabarna, a Torre Baró, al
Prat, al Fondo (sí, allà on acaba el
metro), a Santa Coloma, al Poble
Nou, a Sant Cosme..., l’hagin construï-
da dos poetes. Trobo que prenen el
relleu històrico-sociològic de Josep
M. Huertas Claveria i el relleu de les
imatges de Català Roca, Forcano o
Miserachs. La poesia que “baixava al
carrer” ha tornat, segurament “per-
què la poesia du a la veritat, | al regne
descarnat del turment i de l’angoixa, |
a la lucidesa que impel·leix al dalta-
baix. | La poesia ens mena al lloc cer-
ter. | I ens deixa nus, a la intempèrie, |
fràgils com el roc que es fa sauló. | Per
això, certament, l’evitem.” (p. 57).

El llibre, compost per sis poemes
llargs i una sèrie de reflexions fetes
sobre el terreny (sobre la construcció
del llibre, sobre l’experiència vital que
el provoca), és també una reflexió so-
bre una de les paradoxes més evidents
del món on vivim: som fets de contra-
diccions, vivim instal·lats en una duali-
tat gairebé esquizofrènica, en la para-

noia del “com si...”. Aquesta Última
oda a Barcelona hauria de complaure
els promotors de “la millor botiga”,
del “fòrum de les cultures”, de les “cul-
tures contemporànies”, del Museu del
Barça i d’altres entelèquies —jocs de
Playstation sense cap realitat, o sense
més realitat que la dels jugadors que
hi passen hores de delitosa badoque-
ria. I els hauria de complaure adonar-
se com n’és, d’instal·lada al moll de
l’os de la ciutadania, la facècia contu-
maç de la polis moderna: tenir molts
bitllets, comprar-se un cotxarro, men-
jar marisc i, suposo, trincar-se una ros-
sa —ho expressa de manera molt di-
vertida, i espriuana, un dels interns de
la model. Confesso que tinc alguna
reserva sobre un llibre que tria delibe-
radament de moure’s en l’enlluerna-
ment maldit dels marges, però celebro
aquest autèntic “despullament de den-
tadures postisses”. Aquests poemes,
“grans solitaris enmig dels llocs de nin-
gú”, no sols ens retornen a una funció
primària de la poesia sinó que desem-
mascaren la falsa arcàdia del model
Barcelona. Els autors han volgut
esborrar del mapa la Barcelona “gen-
til”, la Barcelona vella, la industrial, la
burgesa de l’Eixample, la de soca-rel i
la integrada. Han repetit als seus poe-
mes el que ja s’ha produït a la realitat.

Barcelona és bona...
FRANCESC PARCERISAS

Vinyeta de Fun Home. Un tragicòmic familiar (La Magrana), d’Alison Bechdel.
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Firmin, el rosegador
de paraules
Nascuda en una llibreria d’un de-
cadent barri de Boston, la rata Fir-
min aprèn a llegir devorant les pà-
gines dels llibres. Una faula farci-
da d’humor negre, símbol de
l’amor per la lectura, que ha esde-
vingut un veritable fenomen edito-
rial. L’obra, opera prima de Sam Savage, apareix en
català després de fer-ho en castellà a Seix Barral,
que va comprar, per primer cop a Espanya per a una
obra no escrita en castellà, els drets mundials de la
seva traducció. La versió catalana és de Sabina Galí.

Firmin. Sam Savage. Columna. 205 pàgines.
16,50 euros

Episodis de vida
portuguesa
Traduïda per primera vegada al
català, aquesta obra mestra de la
literatura portuguesa narra la de-
cadència d’una poderosa família
del Portugal de finals del segle
XIX a través de diverses generaci-
ons. Eça de Queiroz va conrear en
aquests “episodis de la vida

romàntica” —subtítol de la novel·la— un estil líric i
irònic que s’allunyava de les consignes realistes del
moment. La traducció al català és de Manuel Lobo.

Els Maia. J. M. Eça de Queiroz. Editorial Funam-
bulista. 765 pàgines. 20,90 euros

El poder de la
retòrica
La retòrica, avui part essencial
de la comunicació pública, té
les seves arrels en els sofistes,
els primers grans experts en
l’art de la persuasió, que van
perfilar tècniques per vèncer
amb la paraula. Lluís Pastor,
director dels Estudis de Cièn-
cies de la Informació i de la
Comunicació de la Universitat Oberta de Catalu-
nya (UOC), analitza en aquest llibre, en edició de
butxaca, com la retòrica va canviar la societat grega
i el món antic.

La retòrica antiga. Lluís Pastor. UOC. 95 pàgi-
nes. 5 euros

Teatre i guerra
Com a complement a l’exposició
que amb el mateix títol es va inau-
gurar el passat abril a l’Institut del
Teatre de Barcelona, s’ha editat
aquest volum amb firmes d’ex-
perts en història del teatre com Xa-
vier Diez, Jordi Coca o Francesc
Foguet. Els textos, junt amb la do-
cumentació gràfica de la mostra,

permeten conèixer l’ambient teatral a Catalunya,
València i les Illes de 1936-39, i com la guerra va
paralitzar la modernització iniciada amb la República.

Teatre en temps de guerra i revolució. Edició de
Francesc Foguet. Punctum. 201 pàgines. 14 euros

Contes
Primo Levi
Edicions 62
633 pàgines. 21 euros

Velat darrere l’extraor-
dinària força narrativa i
memorialista de la trilo-
gia d’Auschwitz, es pot

descobrir un Primo Levi enjogas-
sat, contista, tràgicament irònic i
concentrat a explorar allò que ell
mateix, amb una esgarrifança ele-
gantíssima, anomena els defectes
de forma. Certament, els contes
de Levi exploten les dislocacions
de la raó, aquells processos que,
tot i el seu evident camí de desva-
ri, expliquen de manera plausible
el funcionament real de la vida
humana i precisen amb una ob-
jectivitat corprenedora perquè el
món és com és, tan devastat.

L’ingent aplec titulat Con-
tes, un repte de traducció resolt
de forma magistral per Teresa
Muñoz, amplia de manera signi-
ficativa la producció literària
de Levi traduïda fins ara al ca-
talà. Després d’El Sistema Pe-
riòdic, aquest llibre ens aproxi-
ma de forma decidida al perfil
contista d’un autor que mereix
figurar com a epígon de Buzza-
ti i Calvino.

El llibre, traduït al català per
Teresa Muñoz Lloret, s’estructu-
ra segons l’ordre cronològic de
la publicació de tres reculls de
contes de l’escriptor torinès: His-
tòries naturals (1966), Defecte de
forma (1971) i Lilit (1981). Per
bé que en els dos primers reculls
abunden els contes de ciència-fic-
ció, en el tercer reapareixen cada
cop amb més persistència els re-
lats en què l’autor modula una
vegada més el seu testimoni so-
bre l’holocaust. Levi, químic de
formació, no només aprofita els
coneixements científics per ordir
les trames argumentals dels con-
tes de ciència-ficció, sinó que
també se’n serveix per aplicar
una implacable pulcritud racio-
nal a l’hora de plasmar la lleu
arítmia entre la realitat i la defor-
mació de la realitat. Així, en els
contes de base fantasiosa
d’aquest aplec, no trobem beu-
ratges màgics ni gnoms capricio-
sos que permeten violentar les
coordenades del rigor lògic. En
canvi, com a contrapartida, no-
tem que tota fetilleria hi és doble-
ment intensificada, perquè neix
de la racionalitat més elemental.

Argument i al·legoria es fonen
en una mateixa unitat narrativa:
els records odorífers conservats
a l’interior de flascons són una
poderosa imatge de la resistència
contra el pas del temps; la màqui-
na que compon poemes i que es-
criu el conte que el lector acaba
de llegir és una profecia de les
possibilitats informàtiques ac-
tuals i d’una nova noció de la
creativitat; l’acció dels bacteris
que infecten les carrosseries dels
cotxes i determinen el sexe dels
vehicles deriva en la paròdia hila-
rant d’una estadística que discri-
mina els accidents en funció del
sexe dels automòbils i d’una cièn-
cia capaç de sacralitzar la seva
pròpia absurditat. Per a Levi la
tecnologia acaba revelant els vi-
cis de la intel·ligència humana.
La raó produeix monstres. El
fons moral d’aquests contes és
que el fracàs ha estat talentosa-

ment dissenyat en cadascuna de
les seves fases. Levi reserva a la
literatura la funció de consignar
les desmesures d’un presumpte
progrés de la humanitat. “El do-
lor no es pot ni s’ha d’eliminar,
perquè és el nostre guarda”, re-
flexiona un dels personatges
d’aquests relats, just quan acaba
de descobrir l’existència d’unes
substàncies que transformen el
dolor en plaer. Deu ser per això
que aquests contes són un simu-
lacre de lenitiu contra el dolor.
Darrere el seu vernís mundà i
divertit s’hi esbossa la fonda re-
velació que el progrés moral no
necessàriament s’acompanya
d’atributs civilitzants. Levi ens
llega una subtil profecia destina-
da a evitar el seu autoacompli-
ment: només la certesa que el
món cada cop serà més absurd
podrà fer que el món sigui
menys absurd.

Prodigiosos defectes de forma
LLUÍS MUNTADA

En la tradició del Sinera espriuà, Biel Mesquida
capgira la seva Mallorca i en surt aquest Acro-
llam. I si el d’Espriu era un topònim verbal nos-
tàlgic —Si n’era...—, el de Mesquida també és

verbal. Un verb inexistent, però una forma verbal ma-
llorquina del plural. Com aquell qui diu “naltros acro-
llam...” I és aquest plural, lligat a Mallorca, que defi-
neix a la perfecció aquest llibre de Mesquida, el darrer
d’una trilogia, per dir-ho així, formada, amb aquest,
per T’estim a tu i Els detalls del món. Aquest darrer
volum, el millor de tots tres, sens dubte, retrata a la
perfecció aquesta pluralitat de vides de la Mallorca
darrera, aquesta barreja d’antigor conservadora, mol-
tes vegades hipòcrita, i de destructiva modernitat cor-
rupta. Ningú com Mesquida per veure i veure-hi. Ningú
com Mesquida per construir tot un món amb un parell
de pàgines. Ningú com Mesquida per bastir amb
aquests mons un univers perfectament travat. Un uni-

vers que se’ns fica a dins i ens hi pesa, perquè es tracta
de la vida mateixa —les vides de molts entrelligant-
se—, amb tota la seva càrrega de misèria i de fascinació.
I ningú com Mesquida per esbrinar vides, per mesclar-
les, per posar en evidència nafres i esperances, projectes
i desolació. I, sobretot, ningú com Mesquida per tractar
tot aquest garbuix de vides amb una pietat clàssica que
t’acaba envoltant i que sap transfigurar els fems en una
matèria que busca incansable la llum de la dignitat
humana. Amors i desamors, joves i vells, fidels i adúl-
ters, rics i pobres, nostàlgics i emprenedors, gent malal-

ta i gent pletòrica, amants ocasionals, casats efímers,
viciosos, avorrits, enravenaments i boixades, cotxes i
cases, possessions i apartaments, cosmètics, medica-
ments i marques de roba, tot en un teixit textual prodi-
giós, en una llengua mallorquina d’una exuberant rique-
sa moderna i alhora d’un classicisme sorprenent.

Si ja Els detalls del món era tot això, Acrollam torna
a ser-ho, però més madur, més decantat, més essencial. I
amb més humanitat.

La capacitat d’observació de Mesquida s’uneix, en
aquest llibre, amb la seva capacitat fabuladora i amb la
seva capacitat estructural. I si, a vegades, les històries
poden semblar extravagants —els noms de les persones,
de les cases, dels topònims hi ajuden— el batec vital que
les travessa és d’una veritat entranyable. I si, en una
lectura superficial pot semblar que Mesquida utilitza
sovint la mateixa fórmula, si llegim seriosament ens
adonem de la gran varietat d’estructures narratives que
posa en joc. A vegades cartes, a vegades confessions
d’un protagonista, a vegades reflexions de l’autor a un
personatge. A vegades, sota una història hi apareix la
trama d’una altra, no necessàriament literària, com en
el cas de la brillant traducció mallorquina de la Fedra
cinematogràfica de Jules Dassin.

Feia temps que no llegia un llibre tan ric en tots
sentits. Un llibre d’aquells que no s’obliden perquè ens
canvia. Que ens ensenya a mirar la misèria humana
amb amor.
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