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CARACTERÍSTIQUES, PROCÉS D’AVALUACIÓ I NORMES DE 

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS 
 

Ítaca. Revista de Filologia és una publicació anual del Departament 
de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. La qualitat científica 
d’aquesta revista queda garantida, entre altres factors, pel fet que més 
d’un 75% dels treballs que s’hi publiquen es refereixen a resultats 
d’investigacions originals i inèdites. El mateix percentatge del 75% 
estableix el mínim d’autors externs al Consell de Redacció i a 
l’organització de la revista, a fi d’evitar-ne l’eventual endogàmia editorial. 

El Consell de Redacció i el Comité Científic de la publicació són 
elegits pel ple del Consell del Departament de Filologia Catalana. Per a 
cada exemplar de la publicació es preveu el nomenament d’un Comité de 
Selecció, que avalua i informa anònimament els originals presentats, amb 
capacitat d’acceptar o desestimar les propostes; i amb capacitat, igual-
ment, de formular suggeriments de millora als autors dels articles. En el 
cas que no hi haja unanimitat entre els avaluadors sobre la conveniència o 
no de la publicació d’un article, el Consell de Redacció s’encarrega de 
prendre l’ultima decisió, així com també de supervisar la introducció de 
canvis i propostes de millora. 

Els articles d’Ítaca. Revista de Filologia poden tenir una extensió 
màxima de 65.000 caràcters (15.000 en el cas de les ressenyes), i s’han de 
presentar en suport informàtic compatible amb Word per a Windows, 
fent constar el nom complet de l’autor o autora, la institució acadèmica 
de què forma part, les adreces postal i electrònica i un telèfon de contacte. 
Només per acord extraordinari del Consell de Redacció es poden publi-
car en Ítaca. Revista de Filologia articles d’extensió superior als referits 
65.000 caràcters. Juntament amb l’article, els autors o autores han de 
presentar, en un document independent, les paraules clau i un resum o 
abstract d’extensió entre 600 i 1.200 caràcters. 

Formalment, els articles han de seguir els criteris tipogràfics se-
güents: 
1. En l’encapçalament de l’article ha de constar el títol en versaleta, seguit 
(en la línia següent) pel nom complet de l’autor o autora en redona, i per 
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la institució (en una nova línia) en cursiva. Aquests tres elements han 
d’anar amb alineació centrada.  
2. Si hi ha una citació inicial o una dedicatòria, ha d’aparéixer tot seguit, 
després d’una línia en blanc (de mida 12, com l’encapçalament), amb cos 
10, interlineat senzill, sagnia esquerra de 6 cm i alineació a la dreta. 
Després d’una nova línea en blanc de mida 12, començaria el cos de 
l’article. 
3. Si no hi ha citació inicial o dedicatòria, el cos de l’article apareixerà 
immediatament, separat del títol, el nom i la institució per una línia de 
mida12. 
4. Configuració de pàgina: A4 (21x29,7 cm). Marges superior i inferior 
de 2,5 cm; i marges esquerre i dret de 3 cm 
5. Tipus de lletra Times New Roman, amb mida 12 en el cos del text, i 
10 en citacions i notes al peu 
6. Interlineat senzill 
7. Sistema de notació autor-data en el cos del text: (COGNOM: any, 
pàgina), (COGNOM: any), Cognom (any, pàgina)  
8. Les notes crítiques per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del 
text van a peu de pàgina, amb un cos 10, i sense separacions amb línies en 
blanc. El números volats de les notes han d’anar després dels signes de 
puntuació, si no és que la nota va referida a una única paraula del discurs: 
en aquest últim cas, el número volat aniria immediatament després de la 
paraula en qüestió.  
9. Les citacions textuals inferiors a les tres línies es poden incorporar dins 
del text entre cometes angulars. Si són superiors han d’anar, sense 
cometes, en un paràgraf a banda, separat amb una línia en blanc dels 
paràgrafs anterior i posterior, un cos de lletra 10 (també per a les línies en 
blanc), interlineat senzill, sagnat a l’esquerra d’1 cm, i sense sagnat a la 
dreta. Quan la referència bibliogràfica es consigna al final d’una citació en 
paràgraf a banda, el punt últim es posa després del parèntesi (i no abans). 
El signe [...] s’hi fa servir per a indicar la supressió d’un fragment del 
discurs, però no s’ha de posar ni a l’inici ni al final de la citació. 
10. No s’ha de deixar una línia en blanc per a separar els paràgrafs: cada 
nou paràgraf s’introdueix amb sagnia d’1 cm en la primera línia.  
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11. Quan un article s’articula en diferents apartats, entre l’últim paràgraf 
d’un apartat i el títol de l’apartat següent cal deixar una línia en blanc de 
mida 12, però entre el títol i el paràgraf següent no s’ha de deixar cap 
espai. La numeració dels apartats i els subapartats ha de ser aràbiga (1., 
1.1, 1.1.1, etc.), i els títols dels apartats i els subapartats han d’aparéixer 
en minúscula, versaleta, sense sagnat i sense punt final. 
12. En el cas que hi haja un discurs citat dins d’un altre discurs citat, se 
segueix l’ordre següent en els tipus de cometes: «“‘‘”». Així doncs, nor-
malment es fan servir les cometes angulars, del tipus « ». 
13. Tant els guions d’incís com els de diàleg han de ser guions llargs. 
14. La bibliografia final s’indrodueix com un apartat, amb el títol 
«BIBLIOGRAFIA» en versaletes, sense numeració aràbiga, després d’una 
línia en blanc de mida 12. Tot seguit (sense línia en blanc), les referències 
bibliogràfiques s’introdueixen amb sagnia francesa d’1 cm. 
15. Totes les referències bibliogràfiques al·ludides amb el sistema autor-
data han de ser desplegades, amb la informació completa, en l’apartat 
final de bibliografia. 
16. Les citacions bibliogràfiques han de seguir les formes següents: 

Llibres: 
COGNOMS, Nom (any): Títol del llibre, Lloc d’edició, Editorial.  
Exemple: 
PIERA, Josep (2012): El somni d’una pàtria de paraules, Alzira, Bromera. 
Capítols o apartats en llibres: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’apartat», en Nom COGNOM (ed.), Títol del 

llibre, Lloc d’edició, Editorial, p. x-y.  
Exemple: 
RAMONEDA, Josep (2009): «Elogi de l’assaig», en Gustau MUÑOZ (ed.), Joan 

Fuster i l’anàlisi de la realitat social, València, Publicacions de la Universi-
tat de València, p. 95-102. 

Articles en revistes o publicacions periòdiques: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’article», Títol de la Revista o la Publicació 

Periòdica, núm. x (data), p. y-z. 
Exemple: 
RENEDO, Xavier (1992): «Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant 

de la quarta línia de l’amor)», Caplletra, núm. 13 (tardor de 1992), p. 99-
116. 
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17. Si l’obra té dos o tres autors (o editors), se n’anoten les dades de la 
manera següent: 

COGNOMS1, Nom1 & Nom2 COGNOMS2 (any): 
Exemple: 
PAYRATÓ, Lluís & Núria ALTURO (ed.) (2002): Corpus oral de conversa 

col·loquial. Materials de treball, Barcelona, Publicacions i Edicions de la 
Universitat de Barcelona. 

Si en té més de tres, d’autors, s’ha d’anotar només el primer, seguit de 
l’abreviatura et al. 
18. Les editorials 62 i Tres i Quatre es referencien així: «Ed. 62» i «Ed. 
Tres i Quatre». En la resta dels casos, no es fa servir la paraula «Editori-
al». 
19. Quan hi ha més d’una referència bibliogràfica d’un mateix autor —o 
d’una mateixa autora—, se’n posen els cognoms i el nom en la primera 
entrada, i en la resta se substitueixen per un guió llarg (—). 
20. En les referències a pàgines web —si n’hi ha— cal fer constar, a més 
de l’adreça electrònica, la data de consulta. 
21. Les taules, gràfiques o figures, si n’hi ha, s’han de numerar consecuti-
vament, en aràbics. La llegenda, de mida 10, hi ha d’anar separada per un 
espai (també de mida 10): a la part superior en el cas de les taules, i a la 
part inferior en el cas de les figures. 
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PRESENTACIÓ AL DOSSIER «CÒMIC I LITERATURA» 
Eduard Baile López 
Universitat d’Alacant 

 
er a començar, les cartes sobre la taula: promet que, en la 
mesura del possible, faré per vestir aquesta presentació de 
manera convencional, però, en tractar ací d’un àmbit artístic 
força maltractat pels que saben, em permetreu, estimats lectors, 

que aplique a sobre una pàtina de pamflet reivindicatiu. De bestreta, us 
pregue disculpes per desviar-me una mica del recte camí, però em pense 
que no es pot desaprofitar l’ocasió, el púlpit, diguem-ne. Resolta amb 
urgència la captatio benevolentiae, us presente en aquest núm. 3 d’Itaca. 
Revista de Filologia Catalana un dossier dedicat a estudiar les relacions 
entre còmic i literatura des de diversos punts de vista (adaptacions de 
textos en prosa a vinyetes, manlleus tècnics, metodològics i/o conceptuals 
en un sentit o en l’altre, visions comercials convergents, etc.), sempre amb 
la perspectiva del còmic com a mitjà artístic autònom i mereixedor 
d’aproximacions analítiques pregones. Cert és que ningú m’ha nomenat 
defensor oficiós de la dignitat del còmic com a àmbit en què, potencial-
ment, es poden crear artefactes culturals de qualitat com ocorre en altres 
àmbits prestigiats per la tradició acadèmica, però, tenint en compte la 
migradesa d’oportunitats concedides fins ara al còmic en el context 
universitari, entenc que és comprensible i convenient que, com a coordi-
nador del dossier que trobareu tot seguit, aprofite l’avinentesa per a 
redactar unes escasses planes a palesar que la situació segons la qual el 
còmic és arrenglerat en les faenes de recerca ha de canviar i que, de fet, ja 
està canviant (em disculpareu que, en aquestes pròximes pàgines, hi 
prenga una perspectiva eminentment depenent del còmic més que no de 
la literatura, però espere que convindreu que l’àmbit literari ha estat força 
més atés i que és l’altre mitjà el que necessita abans de ser airejat i comen-
tat). En realitat, el que sura al darrere dels prejuís contra el còmic no 
respon ben bé a una visió contrària a aquest àmbit concret sinó a aqueixa 
vella polèmica que, absurdament mantinguda en peu per més cenacles 
intel·lectuals dels que fóra raonable, diferencia entre formes artístiques 
prestigiades i formes artístiques de baixa estofa, és a dir, la falsa oposició 

P 
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entre l’alta i la baixa cultura. A les primeries del segle XXI, és aquest un 
debat llargament desfasat i superat, però, malauradament, alguns no 
s’han donat per assabentats i s’ha de reconéixer que, en bona mesura, 
l’establishment investigador universitari encara hi fa el sord o, a tot estirar, 
mira per damunt dels muscles amb suficiència. No hi entraré ara en per 
què ocorre això i tampoc en per què es tracta d’una postura amb la qual 
uns quants investigadors, pocs però valents, no hi estem d’acord: basta a 
dir que els juís de valor apriorístics sobre l’abast qualitatiu d’un artefacte 
cultural en funció del seu àmbit de procedència em semblen impropis de 
la tasca investigadora, però, insistisc, deixem-ho estar per a un altre 
moment. Al capdavall, les obvietats triomfen per si soles i no paga la pena 
d’entestar-se a colpejar-se contra muralles si, per contra, ens esforcem 
progressivament a produir-hi escletxes, ço és, a fer investigacions serioses, 
fonamentades en l’anàlisi pacient i ponderada i en la lectura de la biblio-
grafia adient, com, de ben segur, ocorre amb les aportacions que ocupen 
aquest dossier sobre «Còmic i Literatura», dos àmbits autònoms però 
susceptibles d’influir-se mútuament com a manifestacions culturals que 
conviuen a les biblioteques (paga la pena de recordar ara la tasca de la 
Biblioteca Tecla Sala a l’Hospitalet de Llobregat, especialitzada en la 
promoció divulgativa del còmic per mitjà del butlletí electrònic Còmic 
Tecla) i a les xarxes informàtiques, aquesta última, per cert, nova realitat 
que posa o posarà en dubte els intents de definicions teòriques a què ens 
hem acostumat (en són mostra, per exemple, The Right Number de Scott 
McCloud, iniciat el 2003 i, ara per ara, inacabat, o el Bodyworld de Dash 
Shaw, serialitzat en el web de l’autor entre el 2007 i el 2009 i publicat un 
any després en paper tot canviant-ne diversos trets: un webcòmic és sols 
un subtipus de còmic o un nou mitjà, almenys potencialment?). 

Al marge dels recels purament causats per prejuís elitistes de què 
he parlat suara, en part el motiu pel qual el còmic no ha assolit solidesa 
en el món acadèmic es deu, probablement, al fet que es tracta d’una 
manifestació cultural relativament nova i que, en conseqüència, no ha 
passat encara pels mateixos filtres d’acceptació a què s’han vist sotmesos 
la resta d’àmbits culturals. En aquest punt, val a dir que parle d’un àmbit 
que, per comparança amb la literatura mateix, no és gaire vell (tot està 
per fer!), ja que diferisc del concepte de còmic com a narrativa seqüencial 
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que, per influència de teòrics i autors alhora com ara Will Eisner i el seu 
Comics and Sequential Art (1985) o Scott McCloud en diversos treballs 
tals com Understanding Comics: The Invisible Art (1993) i d’altres, 
estableix vincles mil·lenaris amb els jeroglífics egipcis o la columna de 
Trajà, potser per afany d’un desig malentés de respectabilitat institucio-
nal. En altres paraules: el fet que la seqüència d’imatges siga sovint un 
element present en el còmic no implica, al meu parer, que puga ser 
mamprés com a punt de definició clau d’aquest àmbit, fonamentalment 
perquè, en realitat, és tan sols un recurs formal compartit amb altres arts 
que, a tot estirar, remet a una convenció humana universal a l’hora de 
representar la realitat (o d’imaginar-la). En contrast, concorde amb la 
idea segons la qual el nostre objecte d’estudi naix, si fa no fa, en la prime-
ra meitat del segle XIX amb la figura essencial de Rudolph Töpffer, 
segurament influït pels gravats de William Hogart, i és seguit per pioners 
diversos (és temptador de col·locar Richard F. Outcault i l’ús que fa dels 
word balloons en el quilòmetre zero) que, progressivament, es beneficien 
de dos factors, aquests sí essencials: d’una banda, la secularització social 
que deriva, en major o menor mesura segons el lloc i el moment exacte, 
de les revolucions liberals esdevingudes des de les darreries del XVIII; i 
d’una altra, la ràpida evolució de la impressió en massa que permet 
l’expansió d’una premsa liberal que fa servir sovint la sàtira i la caricatura 
gràfica com a aïna crítica, aspecte que desvincula el còmic de la pintura o 
dels manuscrits miniats en tant que el desingularitza. 

En fer la vista arrere, es comprova que els exemples de treballs in-
vestigadors de caire acadèmic sobre el món del còmic es revelen, ja hi hem 
apuntat, força esparsos però, pam a pam, més habituals. Sovint, se sol 
destacar, segurament pel prestigi transversal de l’estudiós en concret, 
l’exemple d’Umberto Eco i el seu Apocalittici e integrati (1964), que tracta 
els còmics no monotemàticament sinó com un component més de 
l’anàlisi global de la societat de masses. Cal no oblidar, però, algunes 
altres fites potser menys conegudes per a un lector no especialitzat com, a 
tall d’exemple, La prensa infantil en España (1963) del pare Jesús María 
Vázquez, mogut inicialment per la censura més que no per l’afany 
investigador (hi ataca durament les sèries d’aventures i, en algunes 
ocasions, se l’ha apuntat com a instigador principal de la prohibició del 
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gènere superheroic), o The Great Comic Book Heroes (1965) de Jules 
Feiffer, que focalitza sobre l’ascendent patriòtic posat en joc pel mite dels 
superhòmens durant la Segona Guerra Mundial i, al mateix temps, sobre 
el component escapista que ofereixen els emmascarats en una època de 
grans desequilibris socials (al capdavall, hi afig jo, més enllà de les con-
nexions evidents amb el mite clàssic de l’heroi en la societat occidental, els 
mistery men deriven dels herois pulp nascuts a partir dels anys vint com a 
plasmació icònica de l’individualisme nord-americà, és a dir, l’ideal 
nacional dels EUA pel qual un home pot marcar la diferència si s’ho 
proposa). Amb una certa permissivitat, es podria, fins i tot, al·ludir al 
psicòleg Fredric Wertham com a exemple d’atenció vers els còmics per 
part de les elits acadèmiques: el fet que obres com The Show of Violence 
(1948) i, especialment, Seduction of the Innocent (1954), donaren cober-
tura teòrica a les autoritats de l’època als EUA per a aplicar el famós 
Comics Code Authority (des del 1954) no significa que no se les haja de 
tenir en compte en la cronologia per més que els arguments que s’hi 
manegen siguen fàcilment refutables; encara més, l’acostament a obres 
d’estudi de caràcter condemnatori, com és el cas també de l’obra del pare 
Vázquez, ens serveix ara per a analitzar en la justa mesura com es concep 
el còmic (i la cultura popular industrial, en un sentit més ampli) al si de la 
societat que les acull acríticament: al capdavall, el Comics Code Authority 
es crea gairebé en paral·lel a la caça de bruixes del senador Joseph 
McCarthy i s’emmiralla en el menys exitós codi de l’Association of Comics 
Magazine Publishers (1948), modelat aquest, al seu torn, sobre el Motion 
Picture Production Code (vigent a Hollywood del 1930 fins al 1968) o, 
com és conegut col·loquialment, el Hayes Code. En tot cas, siga quina siga 
la pedra de toc, en el context de l’Estat és segurament l’exemple d’Eco el 
que esperona, a partir de pressupòsits metodològics de caire sociològic, 
l’aparició de dos textos fonamentals que, ara sí, estudien el còmic no per 
motivació censora sinó per ambició analítica pura: d’una banda, Tebeo y 
cultura de masas (1966) de Luis Gasca, un nom essencial, potser el 
primer d’una estirp de crítics sobre la qual es basteix el panorama especia-
litzat actual, i responsable, juntament amb Román Gubern, d’El discurso 
del cómic (1988); i d’una altra, Los cómics, arte para el consumo y formas 
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pop (1968) de Terenci Moix, obra reeditada i revisada el 2007 amb el 
títol Historia social del cómic i que, malgrat diverses imprecisions causades 
per una visió excessivament deutora del marxisme sociològic, encerta a 
acunyar l’expressió Escuela Bruguera per a caracteritzar els elements 
essencials (personatges fracassats, fons minimalistes, etc.) de la que és la 
casa editora més important de la historieta clàssica espanyola, amb 
permís del TBO i Editorial Valenciana.  

Tot i aquest tímid floriment bibliogràfic, l’acceptació en el context 
universitari és lenta i cal a esperar a la perseverància de Juan Antonio 
Ramírez, que a l’any 1975 presenta a la Universidad Complutense la seua 
tesi doctoral Historia y estética de la historieta española (1939-1970). 
Certament, no es pot ben dir que, posteriorment, s’haja regularitzat la 
presència dels estudis sobre còmic en els programes doctorals, però, en 
tot cas, inaugura així una senda a la qual, a poc a poc, s’han sumat alguns 
altres experts com és el cas, per a no caure en llistats excessius, de Pepo 
Pérez (un dels col·laboradors d’aquest dossier) gràcies a un treball titulat 
Frank Miller: del cómic industrial al cómic de autor, llegit al gener del 2012 
a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Entrant ja en 
els anys huitantes, i en un moment àlgid del conegut com a boom del 
còmic adult (és la gran època de les revistes com ara El Víbora, Tótem, 
Cimoc, Zona 84, Cairo, etc.), sembla que ja s’ha aconseguit un context 
propici per a escometre obres enciclopèdiques i és així que a l’any 1983 
s’inicia, sota la direcció de Javier Coma, la Historia de los Cómics editada 
per Josep Toutain. Aquesta empresa monumental roman com a referent 
fins que, a partir del 2007, Panini encarrega a Antoni Guiral la sèrie Del 
tebeo al manga: una historia de los cómics, encara sense concloure quan 
escric aquestes línies i al bell mig d’un context editorial en què, si bé 
encara s’està lluny d’una equiparació amb altres àmbits especialitzats com 
ara el filològic, la publicació de estudis sobre còmic ha deixat ser vista en 
clau d’excepcionalitat; així, entre molts altres exemples dels últims anys, 
podríem esmentar-hi: Viñetas a la luna de Valencia, historia del tebeo 
valenciano 1965-2006 (2007) per Álvaro Pons, volum que complementa 
Clásicos en Jauja. La historia del tebeo valenciano (2002) de Pedro Porcel; 
Diccionario de Onomatopeyas del Cómic (2008) dels veterans Luis Gasca i 
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Román Gubern; Los cómics de la Segunda Guerra Mundial. Producción y 
mensaje en la Editorial Timely (1939-1945) (2010) de José Joaquín 
Rodríguez Moreno, publicat per la Universidad de Cádiz i potser 
emmirallat en Los Cómics Marvel (1996) de Rafael Marín, treball nascut 
a partir d’una memòria de llicenciatura a la mateixa institució acadèmica; 
Tebeos mutilados (2010) de Vicent Sanchis; el volum col·lectiu Les damos 
un repaso a los Superhéroes (2011) coordinat per Sara Robles Ávila amb 
un conjunt de col·laboradors vinculats a la Universidad de Málaga; o 
Antes de la novela gráfica. Clásicos del cómic en la prensa norteamericana 
(2012) per José Manuel Trabado. Deixant ara de banda els treballs 
monogràfics (des del punt de vista audiovisual, també fóra convenient 
d’afegir-hi el documental Los tebeos, dirigit per Jesús Cuadrado l’any 
1974), cal atendre també, per a comprendre la progressiva depuració de 
la crítica especialitzada, al paper que juguen les revistes i els fanzins, 
d’entre els quals cal esmentar: Cuto (1967) a càrrec del ja referit Luis 
Gasca; Bang! (1968) per Antonio Martín i Antonio Lara; Comics Camp 
Comics In (1972) i Sunday Comics (1976), ambdós sota la responsabilitat 
de Mariano Ayuso, etc. En l’actualitat, malgrat l’esperó que podria haver 
suposat la creació del Premio Nacional del Cómic (des del 2007) pel 
Ministerio de Cultura, el panorama de publicacions periòdiques és, més 
aïna, minso, malgrat que la tasca desenvolupada en la revista digital 
Tebeosfera (des del 2001 en una primera etapa i, després de refundar-se, 
des del 2008), dirigida per Manuel Barrero, assegura un debat constant 
quant a plantejaments metodològics en uns moments en què, precisa-
ment, el còmic viu una edat daurada d’obres adultes beneficiades per la 
llibertat temàtica i formal vinculada al concepte novel·la gràfica. En aquest 
punt, val a afegir-hi que la presència en xarxa pareix ser també la via 
d’evolució per a algunes publicacions modèliques en anglés com ara: en 
primer lloc, The Comics Journal, formada per Gary Groth i Michael 
Catron l’any 1976 i que, des del 2009, passa a un únic lliurament anual 
sostingut en gran part sobre la tasca desenrotllada des del web oficial; en 
segon lloc, The Comics Grid Journal of Comics Scholarship, dirigida per 
Roberto Bartual i, aquesta sí, purament centrada en articles sols disponi-
bles digitalment. Fet i fet, en aquesta línia de progressiva penetració en 
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l’àmbit especialitzat, cal apuntar-hi com a final (provisional) del camí la 
celebració, com més va més habitual, de congressos al si de diverses 
institucions. Sense anar més lluny, la Universitat d’Alacant acollirà el 
2013 la quinzena edició d’Unicòmic, jornades sobre les quals trobareu 
informació en aquest mateix dossier mercé l’article de José Rovira i Joan 
Miquel Rovira. Així mateix, paga la pena de destacar, per una mera 
qüestió de proximitat cronològica, algunes trobades com ara: la I Interna-
tional Conference on Comic and Graphic Novel, que tingué lloc a la Uni-
versidad de Alcalá de Henares al novembre del 2011 gràcies als esforços 
conjunts de tal institució i del Franklin Institute; el II Congreso Interna-
cional Grandes Narradores del Siglo XXI: Alan Moore y sus alrededores, 
celebrat a la Universidad Complutense de Madrid i organitzat a través 
del grup d’investigació «Teoría y Retórica de la Ficción», també al 
novembre de l’any passat; el I Congreso de Cómic «Forma y Función», a la 
Universidad de Sevilla aquest novembre passat sota la supervisió del grup 
d’estudi HUM-753, etc. 

Unes quantes línies arrere, hi he introduït el concepte de novel·la 
gràfica i, per bé que no pretenc d’establir-hi jurisdicció semàntica, crec 
que paga la pena de dedicar-hi un comentari breu, ja que estic convençut 
que les possibilitats autorals obertes per aquest terme (no creat, però sí 
llargament difòs des de la publicació de l’obra A Contract with God and 
Other Tenement Stories de Will Eisner l’any 1978) han contribuït decisi-
vament a la progressiva acceptació acadèmica de l’àmbit sense que això 
implique, clar està, de renunciar a la tradició industrial del còmic de 
gènere popular infantil i juvenil, que, al cap i a la fi, és l’experiència lectora 
iniciàtica de la majoria dels crítics i dels mateixos autors (una base que, 
tal vegada, ja no serà la mateixa per a molts ninotaires jóvens, fet que 
implicarà noves vies d’aproximació analítica com potser tocaria ja de fer 
amb promeses en ple procés de conformació com Dash Shaw, Brecht 
Evens, Bastien Vivès o Gabriel Corbera, per apuntar-ne sols uns quants 
casos). En honor a la veritat, es tracta d’un concepte discutible en tant 
que, com n’assenyalen els detractors, ha fet fortuna en bona mesura per 
condicionants purament vinculats amb el màrqueting editorial (la 
remissió al prestigiat món literari, la penetració en els grans magatzems 
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mitjançant el format llibre, aquest, en algunes ocasions, mera recopilació 
de comics book editats prèviament segons les directrius industrials tradi-
cionals, etc.), però això no lleva que, efectivament, supose la possibilitat 
d’atènyer qualsevol temàtica amb llibertat formal plena com posa de 
relleu paradigmàticament un autor tal com Chris Ware (Building Stories 
d’aquest mateix 2012 és l’últim escaló en el seu particular procés de 
trencament amb la tradició tot respectant-la i bevent-ne), que, constant-
ment, torpedeja els convencionalismes i que és, fins i tot, punt de referèn-
cia per a autors de més edat com ara el català Francesc Capdevila ‘Max’ 
(Bardín el Superrealista, 2006, Premio Nacional del Cómic a l’any següent) 
o Seth (George Sprott (1894-1975), 2009). Comptat i debatut: hi haja o 
no (i, probablement, n’hi ha) confusió conceptual entre públic i, fins i tot, 
autors i crítics, respecte a la dicotomia (no excloent, al meu parer) format 
llibre/corrent autoral, no es pot negar que sota aquest terme s’ha accedit 
a una llibertat de tria no vista abans en l’àmbit i que, com a conseqüència 
més planera, les possibilitats expressives s’han multiplicat i el públic 
general hi ha respost positivament al mateix temps que el lector tradicio-
nal de gènere minva; en aquest sentit, val a dir, remarque, que no pretenc 
de condemnar el còmic infantil i juvenil sinó la reclusió voluntària de la 
indústria mainstream en nínxols de mercat que, històricament, no han 
comptat amb el públic adult com a receptor primer (cal admetre, però, 
que, progressivament, el gènere superheroic s’ha adultitzat, si bé, sovint, a 
força de perdre accessibilitat). Per més que des de dins del nucli dur de 
lectors col·leccionistes no es veja amb claredat, Maus (1991 per a la seua 
edició completa) d’Art Spiegelman, Persepolis (del 2000 al 2003) de 
Marjane Satrapi, els treballs de còmic periodístic de Joe Sacco o Rides 
(Arrugas, 2007) de Paco Roca, entre molts altres exemples, connecten 
amb el lector generalista com mai no ho havien fet propostes anteriors, ni 
en el temps de les tires de premsa clàssiques, que, cal reconéixer-ho, 
convocaven sovint el conjunt del nucli familiar, ni tampoc en diversos 
episodis d’evolució cap a postulats adults com és el cas de les revistes 
alternatives dels setantes i dels huitantes o d’altres, que no deixen de ser 
fites dignes de ser tingudes en compte: l’estat de les coses no canvia de la 
nit al matí, òbviament. Una altra cosa fóra debatre si el terme és, descrip-
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tivament, el més adient per al que teòricament conceptualitza però, a 
pesar d’estar parcialment d’acord amb tal objecció, la realitat és que, fora 
del nucli tradicional del còmic, el gruix de lectors l’ha abraçat oberta-
ment. Potser, podria matisar-s’hi, aquesta acceptació generalista té lloc 
perquè així molts lectors no tradicionals vencen prejuís contra els termes 
clàssics de còmic, tebeo o historieta, vinculats sentimentalment a la infante-
sa. En aquest sentit, es tracta d’una una visió, no cal dir-ho, parcial i 
errònia en molts aspectes, però davant de la qual sóc partidari de prendre 
postures pragmàtiques que afavorisquen la difusió de l’àmbit i no entos-
sudir-se en romanticismes innocus; no debades autors tinguts com a 
banderes del corrent hi han mostrat certa reticència: així, l’ús del terme 
comic-strip novel per part de Daniel Clowes en Ice Haven (2001) o de 
picture novella per Seth en It’s a Good Life If You Don’t Weaken (1996 
per a la primera edició completa), per bé que ambdós autors, en obres 
posteriors, s’han rendit a l’evidència que la denominació ha triomfat. 
Com que no dispose ací de l’espai necessari, tanque el paràgraf tot 
recomanant la lectura de La novela gráfica (2010) de Santiago García per 
a rastrejar el camí del còmic adult actual, des de referents primigenis com 
Frans Masereel, Lynn Ward o Milt Gross en el primer terç del segle 
passat fins a l’eclosió que deriva de l’empenta d’Alan Moore, Frank Miller 
o Art Spiegelman (i més enllà) en els huitantes, passant per altres punts 
notables com els còmics de la EC en els cinquantes, la revista Mad des 
dels primers seixantes, el moviment underground simbolitzat en Robert 
Crumb i d’altres des de Zap Comix (1968), els francesos «Les Humanoï-
des Associés» en els setantes, etc. Des d’un punt de vista més proper a la 
visió autoral, a pesar que no s’ha de perdre de vista el component irònic 
que l’embolcalla, faig meus els punts 1 i 3 (segons la revisió del 2006) del 
Graphic Novel Manifesto d’Eddie Campbell: 

 
1. «Graphic novel» is a disagreeable term, but we will use it anyway on the un-
derstanding that graphic does not mean anything to do with graphics and that 
novel does not mean anything to do with novels. (In the same way that «Im-
pressionism» is not really an applicable term; in fact it was first used as an insult 
and then adopted in a spirit of defiance). [...] 3. «Graphic novel» signifies a mo-
vement rather than a form. Thus we may refer to «antecedents» of the graphic 
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novel, such as Lynd Ward’s woodcut novels but we are not interested in appl-
ying the name retroactively. 
 
Si concretem i atenem al tema del dossier, cal assenyalar que no 

s’hi pretén establir una identificació entre el còmic i la literatura sinó que 
es vol referir les possibles influències o intercanvis entre tots dos àmbits, 
entesos com a camps autònoms però, lògicament, no estancs ni incomu-
nicats; en aquest sentit, és evident que en l’anàlisi pormenoritzada el 
crític toparà de vegades amb obres frontereres entre mitjans, fins i tot 
quan són adscribibles clarament a un d’específic, però no absolutament: 
per exemple, els treballs híbrids, basculants cap al còmic, de ‘Posy’ 
Simmonds com ara Gemma Bovery (1999) o Tamara Drewe (2007). En 
aquesta línia, a pesar que alguns dels participants mateix d’aquest dossier 
puguen defensar legítimament que el còmic és literatura dibuixada (entre 
altres motius, potser perquè consideren que el component verbal del 
còmic és més transcendent que l’icònic), per al coordinador d’aquest 
dossier el còmic es configura com un mitjà específic que naix, sí, protípi-
cament, de la combinació de lletres i imatges sense que això l’identifique 
ni amb la literatura (el còmic se substenta sobre la imatge fixa i no 
compta, almenys necessàriament, amb una naturalesa literària) ni amb la 
pintura: es tracta de la fusió de dos aïnes i no de dos àmbits, en un sentit 
estricte (si un quadre conté una llegenda escrita com ara un fragment de 
la Bíblia, això el converteix en literatura?). I encara es podria anar més 
lluny... Si abans he parlat en termes prototípics i no absoluts quant a la 
fusió de lletres i imatges, és perquè no s’ha d’oblidar l’existència de còmics 
muts com, per exemple, els de Thomas Ott (el dibuix, fins i tot la 
rotulació, també són trets de guió: no caiguem en la simplificació 
d’identificar-lo únicament amb l’argument i el contingut de globus i de 
cartutxos), i, en menor mesura, de còmics sense imatges, com podria ser 
el cas d’alguns dels artefactes de Kenneth Koch; així mateix, un còmic 
que, puntualment, dispose de vinyetes en blanc o en silenci, quan aquesta 
no és la pauta de l’ítem, no deixa de ser còmic en cap moment: tant 
l’absència de dibuix com la de paraules, per a resseguir el fil, també són 
guió. No vull entrar, en tot cas, en relativismes que conduïsquen a 
atzcucacs analítics, però en un àmbit tan jove com el còmic, que encara 
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està descobrint els seus límits expressius i en el qual és ara quan molts 
autors comencen a trencar els convencionalismes temàtics i formals (i el 
que hi destaque és la transversalitat universal del fenomen en tots els 
sentits: d’exemples trangressors puntuals i parcials, sempre se’n poden 
cercar cap al passat com Winsor McCay, George Herriman, ‘Moebius’, 
etc.), em pense que les definicions teòriques haurien d’estar sotmeses a 
reconsideració constant. Dit això, és obvi que entre el còmic i la literatura 
hi ha múltiples ponts que els connecten, però, en la meua opinió, atesa la 
dialèctica entre text i imatge que s’estableix en el primer, fóra convenient 
d’acudir a models analítics no estrictament literaris ni tampoc 
d’exclusivament pictòrics sinó vies d’aproximació híbrides que aborden 
aquesta combinatòria text-imatge, vies que, al seu torn, poden bascular 
cap a un extrem o l’altre en funció del que es pretén estudiar específica-
ment; això sí, sense desentendre’s mai del que l’àmbit té d’intrínsec: l’ús 
d’un referent literari en un còmic, per exemple, no és pot descriure de la 
mateixa manera com expliquem la citació d’un artefacte literari en un 
altre d’anàleg sinó d’acord amb l’especifitat text-imatge de l’àmbit 
d’arribada (un teòric com Manuel Barrero, referent principal de Tebeosfe-
ra, ha apuntat que les unitats iconicoverbals característiques del còmic 
podrien definir-se sobre la base de la glossemàtica de Louis Hjemslev). 

La relació més convencional entre còmic i literatura, per descomp-
tat, és la que es refereix a les adaptacions d’un àmbit a l’altre. Possible-
ment, el pas més habitual respon a adaptacions en còmic de textos 
literaris, sovint a partir d’una consideració menystenidora del còmic, que, 
en aquest sentit, sols serveix com a escaló previ a la lectura real. D’acord 
amb aquesta visió que, en puritat, sol donar lloc a còmics d’escassa 
qualitat, cal recordar una col·lecció d’arrelam popular com ara la nord-
americana Classics Illustrated (originalment, entre el 1941 i el 1971), per a 
la qual es podria considerar que l’actual Marvel Illustrated (des del 2007) 
n’és, en certa manera, hereva sentimental, si bé en aquest darrer cas el 
còmic ja no és vist merament com un objecte de transició a la lectura 
literària (no obstant això, tret de les adaptacions d’Eric Shanower i 
Skottie Young per als textos de L. Frank Baum, es tracta també majorità-
riament de còmics d’escassa qualitat malgrat la presència com a guionista 
de Roy Thomas, el responsable principal, juntament amb Barry W. 
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Smith o John Buscema, de les brillants adaptacions setanteres per a 
Marvel Comics de Conan i altres personatges de literatura pulp de 
Robert E. Howard). Més interessant hauria resultat l’intent d’Art 
Spiegelman per delinear una col·lecció de novel·les gràfiques que feren 
costat a les ambicions creatives exposades pel seu Maus, sens dubte una 
fita en la percepció acadèmica de l’àmbit del còmic (fou premi Pulitzer 
l’any 1992), i per a la qual intenta reclutar escriptors com ara John 
Updike, William Kennedy o Paul Auster; d’aquest últim, anys més tard i 
amb la idea original descartada, se n’adapta City of Glass: The Graphic 
Novel (1994) per Paul Karasik i David Mazzucchelli, que donen a llum 
una obra plenament conscient d’emprar les armes específiques del còmic 
en comptes de lliurar-se a una trasllació purament mecànica de text 
literari a imatge. En el context nord-americà, cal destacar-hi un altre 
autor com Peter Kuper, responsable de la sèrie «Spy vs. Spy» en la 
revista satírica Mad, gràcies a dues magnífiques adaptacions com ara The 
Jungle (1991) d’Upton Sinclair, per a una encarnació més autoral de la 
vella Classics Illustrated, i The Metamorphosis (2003) de Franz Kafka. 
Així mateix, recordem, per a concloure el colp d’ull a la indústria dels 
EUA, un parell d’exemples notables per a l’autor d’aquesta presentació: 
d’una banda, la recuperació del peculiar Richard Corben com a recreador 
de clàssics literaris (un antecedent de l’actual novel·la gràfica fóra el seu 
Bloodstar, publicat l’any 1976 sobre el relat original de Robert E. 
Howard) a partir de les narracions curtes d’Edgar Allan Poe (2006), ací 
amb la col·laboració de Richard Margopoulos, i de H. P. Lovecraft 
(2008); i d’una altra, el projecte de Darwyn Cooke (des del 2009) 
consistent a adaptar quatre novel·les de Parker, el personatge de gènere 
negre creat per Richard Stark, pseudònim de Donald Westlake (un 
projecte per al qual potser caldria cercar un referent primigeni en Red 
Tide (1976) de Jim Steranko, que parteix de l’obra homònima de Ray-
mond Chandler, en realitat sols un conjunt d’il·lustracions, però publici-
tada llavors com a graphic novel). En el context de l’Estat espanyol, les 
conegudes Joyas Literarias Juveniles (en el seu format definitiu, des de 
l’any 1967, aproximadament) de Bruguera serveixen d’exemple para-
digmàtic com a model de vessaments rutinaris només rescatables en 
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funció d’alguns detalls gràfics com ara les portades d’Antonio Bernal. A 
les hores d’ara, en el marc de col·leccions a l’Estat, caldria aplaudir-hi: en 
primer lloc, la sèrie d’adaptacions per a xiquets de clàssics de la literatura 
sota el paraigua editor d’Ediciones SM, amb treballs força dignes per 
autors com ara Miguel Porto (Tirante el Blanco, 2008) o David Rubín 
(Romeo y Julieta, 2008); i en segon lloc, les recreacions lliures de títols 
clàssics del terror per a Edicions de Ponent sota l’etiqueta «El Cuarto 
Oscuro» com ara, entre d’altres, Demeter (2007) d’Ana Juan, que revisa el 
viatge amb vaixell de Dràcula a Anglaterra a partir del diari de bord del 
capità, o La protectora (2011) de Keko, que prolonga la trama de The 
Turn of the Screw de Henry James. Quant a altres referents de qualitat en 
àmbit estatal, valga l’esment d’alguns títols brillants com: La Odisea 
(1983) de F. Pérez Navarro i J. M. Martín Saurí, una condensada visió, 
contra corrent en la seua època, del text homèric; Nocilla experience: la 
novela gràfica (2011) de Pere Joan, que s’apropia el text homònim 
d’Agustín Fernández Mallo, amb qui ja havia col·laborat per a una 
historieta inclosa en Nocilla Lab; o, més recentment, El paraíso perdido 
(2012) de l’alacantí Pablo Auladell, suggeridor acostament, per ara, dels 
dos primers llibres del text de John Milton. Així mateix, molt influent en 
el context historietístic espanyol és la figura de l’argentí d’origen uruguaià 
Alberto Breccia, de qui s’ha de destacar Los mitos de Cthulhu, traslació 
d’una sèrie de relats de Lovecraft des del 1973 amb guions de Norberto 
Buscaglia, i Informe sobre ciegos (1991), que adapta un fragment de Sobre 
héroes y tumbas d’Ernesto Sábato. No pretenc d’estendre-m’hi gaire més 
perquè, òbviament, cada mercat editorial és contenidor d’exemples 
diversos mereixedors d’atenció, però, abans de deixar arrere el món dels 
vessaments de textos literaris en còmic, no em vull estar d’enlairar 
Jacques Tardi, gran amant del polar (gènere policíac) i gegant de la bande 
dessinée, i de qui teniu complida informació en l’article de Jordi Canyissà 
en aquest dossier mateix. Finalment, és preceptiu al·ludir, ni que siga 
breument, als fumetti, és a dir, a la indústria italiana, un mercat en què 
són innombrables les mostres d’adaptacions de qualitat per mà d’autors 
com Dino Battaglia (relats diversos d’Edgar Allan Poe, E. T. A. Hoff-
man, Gustav Meyrink, etc), Sergio Toppi (diversos relats de Les mil i una 
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nits), Gianni de Luca (algunes obres de Shakespeare) o, en aquests últims 
temps, el jove valor Manuele Fior (La signorina Else d’Arthur Schnitzler, 
2009). 

Uns quants paràgrafs arrere, hi he escrit que l’èxit del concepte no-
vel·la gràfica, entés essencialment com a corrent autoral en què impera la 
major llibertat creativa que mai no han conegut els ninotaires, ha ajudat a 
la consideració del còmic com a àmbit cultural també capacitat per a 
reptes intel·lectuals en la mateixa mesura en què ho estan d’altres de més 
prestigiats tradicionalment. Retorne a aquesta asseveració ara perquè, 
una vegada fet un breu repàs d’adaptacions al còmic de textos literaris 
(novel·les, habitualment), paga la pena de comentar un moviment recent 
de la popular Penguin Books, que, per mitjà del segell «Penguin Classics 
Deluxe Edition», en diverses ocasions ha recorregut en els últims temps 
al servei d’alguns dels historietistes més reconeguts d’aquest corrent 
autoral per a il·lustrar volums diversos d’obres mestres de la literatura i, 
tot permetent-los que empomen la seua faena com creguen convenient, 
alguns d’ells ho han fet renunciant al concepte tradicional d’il·lustració 
per unes portades i contraportades que, amb gran capacitat sintètica, 
referencien certs fragments dels textos de partida en format de còmic: 
així, The Dharma Bums de Jack Kerouac passat pel filtre de Jason; 
Frankenstein; or, The Modern Prometheus de Mary Shelley vist per Daniel 
Clowes; One Flew Over the Cuckoo’s Nest de Ken Kesey revisitat per Joe 
Sacco, etc. Un fenomen molt semblant, certament no nou però possi-
blement afavorit dels huitantes en avant pel prestigi en augment de 
l’àmbit del còmic, és el que s’observa en la tasca il·lustradora (no són 
adaptacions al còmic, però tampoc ben bé àlbums il·lustrats tal com se 
solen concebre) de grans ninotaires com ara Art Spiegelman (The Wild 
Party de Joseph Moncure Marsh, 1994) o Robert Crumb (The Captain 
Is Out to Lunch and the Sailors Have Taken Over the Ship de Charles 
Bukowski, 1998) en el context d’obres literàries. 

De la mateixa manera que el gènere del biopic representa un sector 
no gens menor de la producció cinematogràfica, el còmic també s’ha 
vinculat darrerament a la literatura gràcies a mampendre’n conceptes 
agermanats com els de la biografia, la crònica o les memòries. Molt sovint, 
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de més a més, aquestes biografies en còmic prenen la vida d’escriptors 
com a focus argumental, amb la qual cosa el nexe entre tots dos àmbits 
sembla enfortir-se encara més: Introducing Kafka (1993) de Robert 
Crumb i David Zane Mairowitz, ítem que, a més de l’apartat específica-
ment biogràfic, conté també adaptacions, sovint fragmentàries, de textos 
diversos com ara Der Process (El procés) o Das Schloss (El castell); Saint-
Exupéry - L'ultimo volo (1994) d’Hugo Pratt sobre els (hipotètics) dies 
finals del creador de Le Petit Prince; The Beats: A Graphic History (2009) 
de Harvey Pekar i Ed Piskor, crònica sobre Jack Kerouac, Allen Gins-
berg, William S. Burroughs i John Clellon Holmes, l’anomenada beat 
generation; Dublinés (2011) d’Alfonso Zapico, obra que li ha valgut el 
Premio Nacional del Cómic del 2012 i a la qual poc després ha seguit una 
mena de making of titulat La ruta Joyce (2011); o Dotter of Her Father's 
Eyes (2012) amb dibuixos de Bryan Talbot sobre un guió de la seua 
esposa Mary M. Talbot, la qual rememora la relació amb son pare James 
S. Atherton, expert en Joyce, tot juxtaposant aquests records a la relació 
agredolça entre l’autor d’Ulysses i la seua filla Lucia Joyce. Aprofitant, 
precisament, l’enfocament a què m’he referit per al còmic dels Talbot, val 
a apuntar que, al meu parer, si més no, sembla plausible relacionar 
aquesta pujança del format de biografies de personatges populars (no 
només escriptors, sector a què m’he cenyit ara per la condició del dossier) 
amb la tendència freqüent (tot i que no única, com erròniament se 
n’assenyala ocasionalment amb voluntat desinformadora) en el corrent de 
la novel·la gràfica a inspirar-se en fets autobiogràfics per a construir 
l’estructura argumental de molts ítems recents: després de dècades 
d’obres circumscrites a gèneres, entesos en el context d’una maquinària 
industrial tradicional que prioritza la producció per comité per damunt 
de l’expressió íntima de l’autor, fa la sensació que l’expansió de l’àmbit del 
còmic ha pres sovint embranzida a partir de les ventures i desventures 
vitals, ja siga de pròpies o d’alienes. En aquest sentit, segurament 
l’exemple d’alguna obra seminal com ara Binky Brown Meets the Holy 
Virgin Mary (1972) de Justin Green i l’eco inacabable de Maus, entre 
altres influències, hi han contribuït decisivament, sense que aquest 
supòsit comporte menystenir les virtuts del còmic industrial popular, 



ÍTACA 

30 

que, per sota de capes de clixés de gènere, està capacitat per a admetre, en 
mans sàvies, escletxes per les quals es filtre la visió autoral (de fet, això és 
el que fan Moore i Miller en els huitantes: crear còmics d’autor sense 
eixir-se plenament dels marges genèrics del mainstream).   

Un altre punt de connexió entre el còmic i la literatura, i al qual ja 
hem apuntat suara en el marc de les col·leccions (recordeu «El Cuarto 
Oscuro» d’Edicions de Ponent), és aquell en què l’autor, tot partint de la 
base tradicional d’adaptar un text literari (àmbit més reconegut i difòs 
socialment) a còmic, no ho fa de manera convencional sinó que pren una 
senda alternativa consistent a agafar el referent de partida com a excusa 
per a confegir un artefacte meta plenament autònom. Des del meu punt 
de vista, en aquests últims temps hi ha hagut un parell d’obres d’alta 
qualitat que han seguit aquesta, diguem-ne, metodologia creativa de caire 
postmodern. Així, és digna d’admiració la perícia mostrada per Robert 
Sikoryak en Masterpiece comics (2009), còmic en què el ninotaire nord-
americà trasllada sintèticament (i molt fidelment pel que fa al transvasa-
ment purament temàtic) diversos clàssics literaris universals a sengles 
estils de còmic segons coordenades concretes de gèneres, personatges o 
èpoques; així, per exemple, mentre que el Batman naïf dels cinquantes, 
d’acord amb el grafisme de Dick Sprang, es converteix en el protagonista 
turmentat de Prestupleniye i nakazaniye (Crim i castic) de Fiódor Dos-
toievski, Die Verwandlung (La metamorfosi) de Franz Kafka és reimagi-
nada amb l’estètica de Peanuts (Charlie Brown i Snoopy) de Charles M. 
Schulz, sempre aconseguint que la fusió resulte alhora natural i irònica. 
En una línia semblant però, al mateix temps, molt diferent, cal referir-se 
a Alice in Sunderland (2007) del ja mencionat Bryan Talbot, el qual, a 
partir dels escrits nonsense de Lewis Carroll, construeix un edifici de 
proporcions faraòniques en què es barregen gèneres, tècniques i registres 
per a desembocar en el que l’historietista mateix denomina com a docu-
mental oníric al voltant de la intersecció entre la matèria literària original, 
l’Alicie Liddell real i l’àrea anglesa de Sunderland, tinguda per alguns 
crítics com a zona d’inspiració per a Carroll. En agermanament amb 
aquest enfocament de créixer autònomament des del referent literari, és 
necessari de situar-hi la tècnica intertextual, lluent en Fun Home (2006) i 
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Are You My Mother? A Comic Drama (2012) d’Alison Bechdel, obres en 
què l’autobiografia es basteix sobre el concepte de les memòries, ací 
d’acord amb una percepció de la literatura com a aïna essencial per a 
entendre’s tant a un mateix com als que conformen l’entorn familiar. 

Amb el colp d’ull previ sobre diversos punts de connexió entre 
còmic i literatura, és clar que no aspire a cobrir tots els ponts factibles 
entre ambdós àmbits sinó que la pretensió és tan sols de caràcter pa-
noràmic, fonamentalment perquè els esplèndids sis articles que confor-
men el dossier ja cobreixen algunes altres vies d’anàlisi i es defenen per si 
sols. Després d’aquesta magra presentació, hi trobareu, com a pòrtic, la 
col·laboració «La novel·la gràfica: un canvi d’horitzó en la indústria del 
còmic», escrita conjuntament per Daniel Gómez Salamanca i Josep Rom 
Rodríguez, pertanyents a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull. En aquest article, els dos autors hi segueixen 
una metodologia que, al contrari del que sol ser habitual en la majoria 
d’estudis, no se centra a establir paral·lelismes entre còmic i literatura 
segons criteris artístics sinó que atén, com a objecte d’estudi, al marc de la 
indústria del còmic espanyola, la qual, en hipòtesi dels signants, ha trobat 
en el concepte novel·la gràfica una possible via de normalització comercial 
que equipare el còmic a la literatura quant a la distribució en els canals de 
venda. Tot seguit, el renaixentista (periodista, historietista i teòric) Jordi 
Canyissà presenta un escrit titulat «La literatura en els còmics de Jacques 
Tardi. Quan la novel·la esdevé partitura i model artístic», en el qual 
s’analitza pregonament l’ascendència de la literatura en el gruix de la 
producció de Jacques Tardi, l’historietista creador d’Adèle Blanc-Sec i 
cronista oficiós de la Primera Guerra Mundial, un ninotaire bàsic per a 
comprendre el procés imparable de reconeixement acadèmic del còmic 
d’autor a Europa gràcies, entre moltes altres virtuts, a un ús intel·ligent 
dels manlleus literaris (bé en clau de reescriptura o de citacions i incisos) 
sense deixar mai d’enfonsar els peus en la tradició dels gèneres populars. 
En el cas del també ninotaire Pepo Pérez (Juan Carlos Pérez García, 
Universidad de Málaga), el lector, quan s’endinsarà en «El discurso 
interior en los cómics de Frank Miller», serà testimoni d’una anàlisi 
pormenoritzada sobre una tècnica associada convencionalment a l’àmbit 
literari i que, en l’obra del creador de Sin City (des del 1991), es revesteix 
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d’influències de la novel·la hard-boiled i del cinema negre americans, així 
com també de la tradició prèvia del còmic. L’article sobre Miller és seguit 
per una aportació de caire interdiscursiu per part d’un company del 
nostre Departament de Filologia Catalana, Antoni Maestre Brotons, el 
qual comenta de manera clarivident en «Splassshf: còmic i experimentació 
narrativa» la influència que manifesta el còmic, a partir de la dècada dels 
setantes, sobre diversos autors catalans jóvens que no dubten a servir-se 
de la cultura popular industrial per a confegir els seus artefactes literaris 
contravenint, així, la distinció tradicional entre alta i baixa cultura. Com 
subratlla amb ingeni Francisco J. Ortiz (Universitat d’Alacant) en «La 
maduresa de la autoconsciència. De Winsor McCay a Grant Morrison: 
variacions del metacòmic», penúltim article inclòs en aquest dossier, els 
dos àmbits protagonistes del recull comparteixen la possibilitat de fer ús 
del concepte de l’autoreferencialitat, un aspecte que, en el cas del còmic, es 
remunta des de pioners diversos com Winsor McCay o George Herri-
man fins a autors actuals amb obres en què, entre alguns altres camins, es 
reflexiona sobre el món de la historieta o en què les trames deriven en 
imaginatives composicions metalingüístiques destinades a l’ensenyament 
teòric. And last but not least, tanca el dossier l’article «15 anys de còmic-
vinyetes a la Universitat d’Alacant: Unicòmic com a model acadèmic de 
didàctica i promoció de la lectura», una aportació en la qual Joan Miquel 
Rovira Collado (coordinador tècnic d’Unicòmic) i José Rovira Collado 
(coordinador acadèmic d’Unicòmic i professor de la Universitat 
d’Alacant) repassen la trajectòria ininterrompuda des del 1999 de les 
Jornades del Còmic de la Universitat d’Alacant-Unicòmic, un model de 
referència respecte de l’acostament acadèmic a l’ambit del còmic i que, en 
un futur pròxim, es pretén que servisca de punta de llança per a perfilar 
un cànon de la historieta que s’emmiralle en el clàssic cànon literari. 

Comptat i debatut, no queda ja sinó agrair la tasca dels especialis-
tes que han col·laborat en aquest dossier perquè, no cal dir-ho, el treball 
que han esmerçat en cada article demostra el seu afany per aconseguir un 
alt nivell d’exigència en l’aproximació a les relacions entre còmic i literatu-
ra, aspecte particularment notable per les dificultats que, històricament, 
ha experimentat el primer a l’hora d’accedir a l’entorn acadèmic com a 
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forma cultural prestigiada. Com ja he assenyalat al principi d’aquest 
escrit, he volgut centrar la presentació en el còmic precisament per aquest 
bandejament tradicional de la historieta pels cercles universitaris (el 
desequilibri que potser se’n deriva és compensat tant pels espais omplits 
pels autors dels diversos articles com per l’evidència que la literatura ja 
compta amb prou aparadors per a ser objecte d’estudi), una absència que, 
progressivament, dóna pas a una acceptació d’aquest àmbit com a matèria 
d’anàlisi susceptible de múltiples vies d’acostament analític. En aquesta 
senda de legitimació acadèmica, els èxits potser seran lents però, sens 
dubte, sols es fa camí caminant, i un dossier com aquest, farcit d’articles 
excel·lents, per bé que una passa petita, espere i desitge que contribuirà 
positivament a l’acceptació plena del còmic per part de la comunitat 
investigadora.
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LA NOVEL·LA GRÀFICA: 
UN CANVI D’HORITZÓ EN LA INDÚSTRIA DEL CÒMIC 

Daniel Gómez Salamanca 
Josep Rom Rodríguez 

Universitat Ramon Llull - Facultat de Comunicació Blanquerna 
 

Todo esto lo entiendo tan poco como tú. 
Lo único que sé es que he sufrido un 
trauma enorme. (Superman) 

 
1. LA NOVEL·LA GRÀFICA I LA LITERATURA 

es de fa poc més d’una dècada, la novel·la gràfica s’ha 
convertit en un dels principals incentius de la indústria del 
còmic espanyola. Als articles publicats a les seccions 
culturals dels diaris es diu que, gràcies a la novel·la gràfica, 

el còmic comença, per fi, a guanyar respectabilitat, a conquerir el públic 
adult, a vendre’s a llibreries generalistes i a abandonar el ghetto de l’humor 
per tractar temes intimistes i seriosos. També s’ha renovat l’interès de les 
universitats en el còmic. En els últims anys, hem vist com se celebraven 
cursos d’estiu, jornades i congressos i com es redactaven monogràfics i 
tesis doctorals. En definitiva, es parla de la novel·la gràfica com a princi-
pal instrument de legitimació cultural del còmic gràcies a les seves 
propietats literàries.  

Una bona part d’aquests estudis participen de la visió de la novel·la 
gràfica que acabem d’esmentar, sovint des de metodologies pròpies de la 
història de l’art. Nosaltres, però, ens allunyarem de la perspectiva que 
considera la novel·la gràfica com a còmic literari per tal de justificar la 
seva entrada a l’esfera cultural i proposarem una perspectiva diferent i 
força menys explorada: ens aproparem al tema de la novel·la gràfica des 
de la vessant industrial, és a dir, ens centrarem en aquells canvis produïts 
a la industria del còmic espanyola.  

En primer lloc, debatrem àmpliament si el còmic i la novel·la gràfi-
ca són o no literatura i, en segon lloc, si hi ha indicis que la novel·la 
gràfica estigui propiciant una normalització de la indústria del còmic com 
a subsector de la industria editorial. L’espai del qual disposem, però, fa 
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impossible abordar amb la profunditat necessària cadascun dels aspectes 
en els quals la novel·la gràfica podria estar propiciant aquesta normalitza-
ció. Ens centrarem, per tant, en la distribució i els canals de venda del 
còmic, deixant per investigacions posteriors altres aspectes, també 
importants, com ara la promoció dels còmics editats i la convergència 
empresarial entre el sector del còmic i l’editorial. 
 
1.1 DUES PERSPECTIVES BÀSIQUES  

En l’estudi de la novel·la gràfica es poden observar dues tendències 
principals que nosaltres hem anomenat perspectiva culturalista i perspecti-
va integradora. A grans trets, podem descriure-les de la següent manera. 

La perspectiva culturalista és majoritària a la teoria, la divulgació i, 
molt especialment, als mitjans generalistes. Defineix la novel·la gràfica 
com un moviment artístic. Les obres dels autors adscrits propers a aquest 
moviment es caracteritzen per un objectiu comú: la legitimació del còmic 
com a vehicle vàlid de l’expressió artística i, per tant, digne de ser conside-
rat una manifestació cultural de ple dret (per això, les seves constants 
al·lusions a la literatura). Fruit d’aquesta ambició, es produeix una 
ruptura amb les formes més populars de còmic (les revistes infantils i, 
molt especialment, el comic book de superherois), ja que consideren que 
aquestes formes estan connotades com a productes infantils. Creuen, per 
tant, que és necessària la utilització d’un nou terme (novel·la gràfica) per 
denominar les obres dutes a terme sota aquestes premisses. En conse-
qüència, les novel·les gràfiques es defineixen en contraposició amb els 
comic books, és a dir, com a obres literàries: llargues (ja que agafen el 
format de la novel·la literària), autoconclusives, ambicioses, d’autor, 
adultes, madures o que tracten temes seriosos. Trobem exemples repre-
sentatius d’aquesta perspectiva en autors com Eddie Campbell i teòrics 
com Pepe Gálvez o Santiago García: 
 

nos podemos acercar a una definición de la novela gráfica que, más allá de for-
matos y clasificaciones de marketing, se centre en el hecho de asumir la misma 
ambición creativa que dio origen a la novela escrita. Es decir, caracterizarla por 
ser una narración larga que posee autonomía y unitariedad en la configuración 
de su campo de ficción. […] Teniendo en cuenta lo anterior, la aparición de la 
novela gráfica implica una doble maduración: la del lenguaje y la de los conteni-
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dos, y es fruto de un proceso en el que se produce una interrelación entre la vo-
luntad de los autores, la demanda del público y los cambios en la industria. 
(GÁLVEZ: 2008, 75-76) 

 
La perspectiva que hem anomenat integradora és més dispersa en 

els seus plantejaments que la perspectiva culturalista. Parteix de la 
premissa que el còmic és ja un vehicle cultural vàlid en si mateix i que, per 
tant, no és necessària la creació de nous termes per reivindicar la seva 
legitimitat cultural, sobretot quan el que fa la novel·la gràfica és aplegar 
un seguit de característiques que ja s’havien produït a la història del 
còmic. Alguns partidaris d’aquesta tendència, com Manuel Barrero 
(2008), argumenten que distingir entre còmic i novel·la gràfica és un 
criteri que potser podria arribar a legitimar les obres anomenades novel·la 
gràfica, però critiquen que aquesta legitimació no es fa extensible al 
conjunt, no facilita una revalorització de totes les formes de l’àmbit. Per 
altra banda, la perspectiva integradora trasllada el centre d’interès dels 
autors a la indústria tot destacant l’adopció del format llibre com a 
característica més important (a vegades, fins i tot, es defineix novel·la 
gràfica com a format, etiqueta editorial o maniobra de marketing). 
Destaquen en aquesta perspectiva els plantejaments de teòrics com 
Álvaro Pons o Manuel Barrero. Aquest article adopta aquesta perspecti-
va i, per això, discutirem àmpliament la relació entre còmic, literatura i 
novel·la gràfica abans d’endinsar-nos en l’estudi de la industria del còmic.  
 
1.2 EL CÒMIC I LA LITERATURA 

Des de la perspectiva culturalista, s’acostuma a parlar de la novel·la 
gràfica com a còmic literari. Creiem que aquest argument pretén legiti-
mar el còmic mitjançant l’apropiació del prestigi comunament associat a 
la literatura. De fet, el terme novel·la gràfica és ja en si mateix una al·lusió 
a la literatura malgrat que autors com Eddie Campbell al seu manifest 
se’n desvinculin (CAMPBELL: 2006). Aquesta estratègia, però, ens sembla 
contraproduent per una senzilla raó: perpetua una percepció del còmic 
com a ghetto cultural acomplexat respecte a la literatura. És per això que 
estem totalment d’acord amb Manuel Barrero quan afirma que: 
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En verdad, el medio historieta es de diferente naturaleza comunicativa que otros 
medios pero se les puede equiparar en cualidades expresivas y narrativas; no de-
be verse supeditado a ellos, al menos como lenguaje. Etiquetar el cómic con lla-
madas a la literatura, el cine, la animación no hace sino insistir en un complejo 
cultural a erradicar. (BARRERO: 2008) 

 
Creiem que la legitimació del còmic ha de sorgir del còmic mateix i 

no en relació amb qualsevol altre mitjà per prestigiós que pugui semblar. 
En aquest sentit, convé aclarir certs termes quant a la relació entre còmic 
i literatura. 

Massa sovint, autors, crítics i teòrics, tant de l’àmbit de la literatura 
com del còmic, han parlat del còmic com si fos un subgènere de la 
literatura. Luis García, en el pròleg del monogràfic sobre novel·la gràfica 
de la revista Literaturas, hi afirmava: «Sólo me resta decir que no existe 
tebeo, cómic o novela grafica. Existe literatura. Sólo literatura» (GARCÍA: 
2008). Will Eisner, l’autoproclamat pare de la novel·la gràfica, o Vidal 
Folch i Ramon de España, també son exemples bastant representatius 
d’aquesta tendència. Per una banda, Eisner afirma que creu fermament 
que: 

 
this medium is literature. It’s a form of literature, and it’s reaching its maturity 
now. We are at a point now where we’re beginning to get writers into the field 
of the kind of capability that would have entitled them to write novels (EISNER: 
2004). 

 
Eisner té clar que vol vincular còmic i literatura per tal d’accedir als 

canals de distribució de la industria editorial (això és precisament el que 
el va motivar a fer servir el terme novel·la gràfica a l’hora de presentar A 
Contract with God). Per tal de justificar aquesta vinculació, Eisner fa 
servir arguments tan diferents com dir que el còmic és literatura perquè 
pot aspirar a un nivell de qualitat similar al de la literatura (VIDAL: 
2002) o perquè el llenguatge del còmic està relacionat amb l’escriptura 
iconogràfica oriental (EISNER: 1998). Cal dir que Eisner, tot i ser un 
gran autor de còmic i un excel·lent comercial de la seva pròpia obra, és 
força qüestionable en la vessant teòrica. L’ambigüitat manifesta dels 
termes que fa servir i la fragilitat de les seves argumentacions denoten que 
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està més preocupat per la grandiloqüència del seu discurs que per la seva 
coherència. 

Per l’altra banda, Ignacio Vidal-Folch i Ramon de España (1996, 
10) argumenten que «la historieta es un medio de expresión que se funda 
en el guión, en el relato, y por consiguiente es, en lo fundamental, narra-
tiva escrita». Aquest argument, però, es podria aplicar també a mitjans 
dels quals ningú no qüestiona l’autonomia com ara el cinema o al teatre i 
es basa en la premissa que la imatge del còmic és simplement una traduc-
ció visual d’allò que ja es diu al guió, com si servís només per tal 
d’alleugerir el text de càrrega informativa deixant que sigui la imatge qui 
descrigui l’entorn, l’aspecte dels personatges o part de l’acció. El llenguat-
ge del còmic, però, és quelcom diferent. Com afirmava Danielle Barbieri 
(1993, 21), la imatge en el còmic narra, no només mostra o comenta. La 
imatge, per tant, no està subordinada a la paraula sinó que existeix una 
doble articulació del discurs en la qual les relacions entre paraula i imatge 
són de naturalesa molt diversa. 

Thierry Groensteen contestava als autors que consideren el còmic 
com a gènere o subgènere de la literatura de manera contundent: 

 
It is evident that comics cannot be considered a genre […], as they englobe and 
traverse many different genres: there are science-fiction comics, sentimental, 
erotic or autobiographical comics, detective stories, and westerns in the form of 
comics… Comic art is an autonomous and original medium. The only things it 
has in common with literature are: that it is printed and sold in bookshops, and 
that it contains linguistic statements. But why should it be systematically low-
ered to the level of para- or sub-literature? (GROENSTEEN: 2009, 10) 

 
Creiem que la confusió que s’amaga darrera de les perspectives cri-

ticades per Groensteen radica en la subordinació de la narrativa a la 
literatura, com si el fet que no tota la literatura sigui narrativa signifiqués 
que la narrativa és un subconjunt d’aquesta. Trobem més adient definir 
els gèneres narratius de la literatura com a intersecció entre els conjunts 
de la literatura i la narrativa. Aquest esquema de conjunts bàsics és també 
aplicable a altres mitjans com el cinema, el còmic o el teatre que, a més de 
fer servir la paraula, son principalment narratius. D’aquesta manera, el 
conjunt de la narrativa estaria format per la suma del gèneres narratius 
que es produeixen en els diversos àmbits (i, potser, la narració no media-
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titzada). Recordem que, malgrat el logocentrisme dels estudis lingüístics, 
l’ésser humà ha cultivat la narració de les formes més diverses al llarg de 
tota la seva història, amb la paraula o sense. Per tant, i tenint present que 
ni tan sols l’expressió escrita es exclusiva de la literatura, per què ho 
hauria de ser el fet de narrar?  

La nostra premissa a l’hora d’estudiar el còmic és, per tant, afirmar 
rotundament que el còmic és, tot i fer servir l’escriptura com a part 
integrant del seu llenguatge, un mitjà independent respecte a la literatura. 
Aclarida aquesta qüestió, convé concretar i analitzar la relació, no ja del 
conjunt del còmic, sinó de la novel·la gràfica amb la literatura. És la 
novel·la gràfica un còmic més literari que la resta? 
 
1.3 LA NOVEL·LA GRÀFICA COM A CÒMIC LITERARI 

Des de la perspectiva culturalista es parla sovint de la novel·la grà-
fica com a còmic literari. De fet, alguns autors proposen substituir el 
terme graphic novel per «lit» comics o literary comics (SCHWARTZ: 2010, 
10). Aquesta creença s’acostuma a basar en dos criteris diferents: les 
estructures narratives i el nivell de qualitat.  
 

The most recent change has led to the coining of the term graphic novel to des-
ignate a new trend that links comic-book aesthetics with literary writing —thus 
providing a rise in the status of this verbal-iconical production—. Both in terms 
of visual quality and literary writing, there has been a gradual specialization of 
the comic-book as a medium in its response both to cultural and social changes, 
and to technical improvements. (ROMERO JÓDAR: 2006, 96) 

 
Pel que fa a la qualitat, diversos autors afirmen que la novel·la grà-

fica és més literària perquè respon a un nivell de qualitat similar al de la 
literatura. Will Eisner també va ser significatiu en aquest sentit. Com 
afirmava a una entrevista: 

 
La novela gráfica fue mi tentativa de demostrar que el cómic es una forma válida 
de literatura capaz de dirigir su contenido más allá de las simples historias de en-
tretenimiento. El cómic, dentro de las limitaciones de su lenguaje, puede aspirar 
al mismo nivel literario que cualquier novela. (VIDAL: 2002) 
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Tot i que resulta evident que la legitimació cultural de què gaudeix 
la literatura no és comparable a la del còmic, no hem de confondre 
legitimació i qualitat. En la base mateixa d’aquest raonament hi ha un 
error molt comú que consisteix a confondre literatura i cànon literari. 
Deixant de banda la discussió sobre la validesa del cànon, podem dir que, 
en tant que mitjà autònom, el còmic no ha de ser valorat amb criteris 
literaris.  

 
Comics can be (and too often are) evaluated on pure literary grounds, the critic 
concentrating on such things as character portrayal, tone and style of language, 
verisimilitude of personality and incident, plot, resolution of conflict, unity, and 
themes. While such literary analysis contributes to an understanding of a strip 
or book, to employ this method exclusively ignores the essential character of the 
medium by overlooking its visual elements. Similarly, analysis that focuses on 
the graphics (discussing composition, layout, style, and the like) ignores the 
purpose served by the visuals —the story or joke that is being told. Comics em-
ploy the techniques of both the literary and the graphic arts, yet they are neither 
wholly verbal in their function nor exclusively pictorial. (HARVEY: 1994, 8) 

 
Pel que fa a les estructures narratives, a l’article titulat «El cómic 

hecho literatura», Andrés Ibáñez defineix novel·la gràfica com «aquellos 
cómics que por el tono, el ritmo, la estructura, y el tipo de historias que 
cuentan, se asemejan o intentan asemejarse a las novelas clásicas» 
(IBÁÑEZ: 2007). Afirmava a continuació que la novel·la gràfica havia de 
complir certs requisits: actitud crítica amb la realitat, coherència, que fos 
tancada (no episòdica), amb personatges interessants i complexos i 
dirigida a un públic adult. La imatge que proposa Andrés Ibáñez no és 
només esbiaixada respecte a la novel·la gràfica sinó també terriblement 
restrictiva amb la novel·la literària. El fet que deixi fora de l’equació 
qualsevol novel·la dirigida a un públic infantil com si això fos sinònim 
d’una manca de qualitat literària és força significatiu. És cert que el fet 
que la novel·la gràfica tingui similituds evidents amb la novel·la literària 
(pel seu format, la llargària, el fet d’acostumar a presentar histories 
autoconclusives) fa que pugui adaptar més fàcilment alguns recursos 
narratius i estructurals d’aquesta, però això no ens sembla motiu suficient 
per considerar que la novel·la gràfica sigui més literària que la resta del 
còmic: en primer lloc, perquè la novel·la gràfica s’apropia tant recursos de 
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la novel·la com del cinema i altres mitjans; i, en segon lloc, perquè, de la 
mateixa manera que la novel·la gràfica ho fa amb la literària, es produeix 
el mateix transvasament entre altres formats del còmic i la literatura com 
ara el conte. Afirmar que la novel·la gràfica és més literària, per exemple, 
que les historietes curtes publicades a les revistes de còmic dels anys 80 a 
Espanya, equivaldria a dir que una novel·la és més literària que un conte.  

Creiem que, per afinitat, existeix un transvasament constant 
d’estructures i recursos entre els gèneres narratius de diversos mitjans 
sense que això hagi de comportar una pèrdua de pertinença entre els 
gèneres als quals fem referència i els mitjans dels quals formen part. La 
sèrie d’Scott Pilgrim, del canadenc Bryan Lee O’Malley, per exemple, va 
ser publicada en format tankōbon i bevia a parts iguals del manga i dels 
videojocs, sense que es pogués considerar menys còmic per això. De la 
mateixa manera, l’adaptació cinematogràfica de la saga, recollia totes les 
referències de l’obra original i, a més, adaptava alguns recursos del còmic 
a la pantalla sense que es considerés més còmica i menys pel·lícula.  
 
2. LA INDÚSTRIA DEL CÒMIC A ESPANYA ABANS DE LA NOVEL·LA 
GRÀFICA 

Un cop aclarida la relació entre el còmic, la novel·la gràfica i la lite-
ratura analitzarem amb cert detall l’evolució de la indústria del còmic a 
Espanya des que el model de les revistes de còmic per a adults dels anys 
vuitanta va fer fallida fins a l’any 2000, quan el fenomen de la novel·la 
gràfica comença a despuntar. Amb aquest apartat pretenem descriure la 
precarietat amb la qual la industria del còmic espanyola encara el tom-
bant de segle i establir un punt de partida que ens permeti després 
valorar la profunditat de la influència de la novel·la gràfica en l’evolució 
comercial d’aquesta indústria. 
 
2.1 LA FALLIDA DEL CÒMIC ADULT DELS VUITANTA 

La dècada dels vuitanta va suposar per al còmic un moment 
d’optimisme generalitzat entorn al que es va conèixer com a boom del 
còmic adult. No seria cert afirmar que fins a llavors el còmic havia estat 
només per a un públic infantil, ja que els autors espanyols acostumaven a 
treballar en produccions per als adults d’altres mercats com el francès i 
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l’italià a través de les agències de còmics i algunes d’aquestes produccions 
es publicaven després a Espanya en format novel·la gràfica, entès aquest 
concepte de manera diferent respecte de l’actual. A més, també van existir 
diverses revistes satíriques al final de la dictadura i molts dels tebeos de 
l’època com el DDT, el Tio Vivo i, fins i tot, el Pulgarcito permetien una 
doble lectura que els feia perfectament delectables per part dels adults. 
Amb la transició democràtica, però, es deixava enrere la censura de la 
Comisión de Información de Publicaciones Infantiles y Juveniles (CIPIJ) 
i l’atenció de la industria del còmic pel públic adult va experimentar un 
salt important.  

 
el trabajo de agencia empezaba a flojear. Éste último aspecto es significativo en 
una doble vertiente: los agentes debían buscar nuevas vías de ingreso y aquellos 
jóvenes dibujantes formados en las agencias habían adquirido una experiencia 
notable. Necesidad y ocasión se dieron la mano. (GUIRAL: 2011, 196) 

 
Les agències de còmic, com Selecciones Ilustradas o Nueva Fron-

tera, s’havien convertit en editorials per tal de rendibilitzar les producci-
ons que feien com a agència a més d’aprofitar el contactes que tenien a 
l’estranger (especialment a França, Itàlia i Argentina) per importar les 
obres més significatives. Així va ser com va sorgir la revista Totem, amb el 
subtítol «la revista del nuevo comic». L’èxit de la publicació va ser tal que, 
en poc de temps, les revistes de còmic per adults havien envaït els quios-
cos. Van sorgir noves editorials com Toutain o Norma, alguns autors 
van començar a autoeditar revistes col·lectivament i, fins i tot, diverses 
administracions públiques com l’ajuntament de Madrid es van animar a 
editar revistes de còmic creient que el còmic podria ser un vehicle de 
comunicació amb els joves i que podrien traduir lectors a vots. Tot i 
l’enorme quantitat de capçaleres, però, aquest mercat no podia sostenir 
econòmicament l’entramat editorial del còmic.  

 
El constante aflujo de nuevas cabeceras topa con un mercado incapaz de absor-
ber una oferta tan variopinta […]. El potencial creativo desbordó con mucho los 
niveles de aceptación de un público que las editoriales no supieron ampliar —ni 
siquiera mantener, provocando la frustración de entre los dibujantes, pérdidas 
entre los editores y numerosos impagos. (ALTARRIBA: 2002, 107) 
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Durant la primera meitat dels vuitanta, agents i editors havien so-
brevalorat la demanda i aquesta no justificava de cap manera l’amplitud 
de la oferta. Menys del 30% de les revistes van sobreviure als quioscos 
més de cinc anys (REMESAR & ALTARRIBA: 1987, 144). L’augment del 
nombre de revistes va comportar una reducció de les tirades i, per tant, 
un augment dels costos de producció que va afectar el preu i, a la llarga, 
va comportar una caiguda del consum. La situació era insostenible i, a 
partir de 1985 van baixar dràsticament el número de revistes i d’editors 
(REMESAR: 1988, 116). Tret d’alguna excepció com l’editorial La Cúpula 
(GARCÍA & MUÑOZ: 1998, 21), l’aposta majoritària per mantenir el 
mercat de les revistes va ser mirar de rendibilitzar la producció recopilant 
en format àlbum les historietes amb més èxit comercial. L’efecte de la 
mesura, però, va ser el contrari del desitjat i, a conseqüència, la gran 
majoria de les revistes va tancar definitivament (MARTÍNEZ: 1996, 2).  

Val a dir que l’esfondrament del suposat boom del còmic adult no es 
va produir només per una deficient gestió dels formats editorials. Els 
editors de final dels vuitanta no van saber tenir present que els compra-
dors de les revistes havien crescut. Per una banda, el còmic per adults no 
ho era tant i, arribats a la trentena, els lectors deixaven d’interessar-se pel 
còmic. Per l’altra, tampoc es va produir un transvasament generacional 
entre aquests lectors i els joves que s’anaven incorporant a la franja d’edat 
a la qual anaven dirigides les revistes. Aquests nous lectors estaven, com 
veurem al següent apartat, més interessats pel comic book americà de 
superherois i, més tard, pel manga.  
 
2.2 ELS NORANTA, MÉS QUE UN IMPÀS 

En aquest apartat tractarem un període que no acostuma a ser 
tractat amb l’autonomia que es mereix per superposar-se, per una banda, 
a la desaparició de les revistes de còmic per adults (que es produeix a 
partir de 1985 i culmina en 1995) i, per l’altra, al desenvolupament del 
panorama editorial que protagonitzarà el fenomen de la novel·la gràfica (a 
partir de 1995) així com per dependre en gran mesura dels franquiciats 
estrangers. La dècada dels noranta no s’ha de considerar com un període 
entre summitats del còmic per a adults (aquests apogeus són els períodes 
més interessants per les investigacions realitzades des d’una perspectiva 
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culturalista) sinó que és una etapa en la qual es produeix una important 
transformació de l’entramat industrial del còmic a Espanya. 

La caiguda del mercat de revistes de còmic deixa una doble estruc-
tura industrial que no ens és aliena avui dia. Per una part, tenim 
l’estructura formada pels grans grups editorials que tenen el còmic com 
un més dels seus interessos (Planeta DeAgostini o Grupo Z, per exem-
ple). Aquests grups prioritzen la importació de material estranger, 
especialment nord-americà i japonès (ALTARRIBA: 2001, 326) o 
d’aquells còmics que poden vincular-se al sector de l’entreteniment 
(MARTÍN: 2003, 41). L’altra part d’aquesta doble estructura està forma-
da per una constel·lació de petits i mitjans editors (Toutain, Norma, La 
Cúpula, Eurocómic o Nueva Frontera).  

 
Entonces como ahora dominaban el mercado del cómic en España Planeta De 
Agostini y Norma, a las que se sumaron luego Glénat y Panini. Los porcentajes 
del negocio que ha ocupado cada una durante estos años han variado de acuerdo 
con el peso de las respectivas licencias de publicación de material importado […] 
Dicho material traducido se lleva la parte del león del negocio del cómic entre 
nosotros, y las citadas editoriales acaparan habitualmente en torno a los dos ter-
cios de los títulos publicados. El resto lo publica un enjambre de pequeñas, muy 
pequeñas u ocasionales editoras de cómic, que acometen la edición más arries-
gada, exigente o de horizonte comercial menos claro. (DÍAZ DE GUEREÑU: 
2011, 217) 

 
La principal novetat de l’edició de còmics als noranta va ser que, 

tret dels escassos exemples d’El Jueves, el Vibora i Kiss Comix, el format 
revista es va abandonar per complet i va ser substituït pel comic book. Val 
a dir que els comic book de Marvel s’havien publicat a Espanya des de 
1983 per part de Forum i els de DC des de 1984 per part de Zinco, però 
en un primer moment, en ple boom del còmic adult, havien passat força 
desapercebuts. Durant els noranta, però, van consolidar una nova 
generació de lectors molt fidels i pràcticament monopolitzaran el mercat.  

 
El gènere de superherois no era pas nou per als lectors espanyols, però els plan-
tejaments amb què ara és presentat, en condicions coherents i ben treballades, 
fidelitat als models nord-americans, comunicació amb els lectors, etc., en provo-
caran la implantació progressiva i sòlida en el mercat espanyol i desplaçaran fins 
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i tot altres historietes més importants, fins a esdevenir el model editorial domi-
nant. (MARTÍN: 2003, 40) 

 
El format comic book no servirà només per publicar superherois 

americans, també el van fer servir els autors autòctons semi professionals, 
la crítica de còmics i el manga. Pel que fa al manga,es va introduir a 
Espanya (tot i algunes tímides temptatives anteriors) al 1992, quan 
Planeta DeAgostini va publicar el còmic d’un anime que estava causant 
furor entre els nens en algunes televisions autonòmiques com TV3: Bola 
de drac. L’èxit de Bola de drac, que va arribar a vendre 150.000 exemplars 
del col·leccionable (PONS: 2011a, 269) va animar d’altres editorials a 
importar còmics japonesos. Cap de les series que van seguir Bola de Drac 
la va igualar en resposta comercial però, tot i així, van obtenir vendes 
suficients per consolidar el manga com a element important per la 
industria del còmic, tot i les critiques inicials. 

Pel que fa als autors espanyols, però, es va produir una veritable 
manca de continuïtat entre els vuitanta i els noranta. Les possibilitats de 
professionalització com a autor de còmics a Espanya van desaparèixer per 
no tornar amb la fallida del model de les revistes per adults. Als noranta, 
alguns dels autors que havien fet carrera a les revistes estaven en plena 
maduresa creativa, però, davant la davallada del mercat, van optar per 
traslladar-se a mercats més estables com el francès o l’italià, dedicar-se a 
la il·lustració o, simplement, abandonar el còmic. El format comic book, 
però, va facilitar que aparegués una nova generació d’autors debutants i, 
tot i que el rendiment que permetia el format, no era ni de bon tros 
suficient per viure dels guanys, aquests autors joves prioritzaven el fet de 
veure la seva obra publicada.  

És així com va sorgir l’Editorial Camaleón (tot i que, més que una 
editorial, es tractava de un proveïdor de serveis editorials per autors 
debutants). Camaleón oferia els serveis de preparació d’originals, impres-
sió i distribució a llibreries especialitzades. L’autor cobrava un percentat-
ge de les vendes (GARCÍA: 2011, 258) que, tret de comptades excepcions 
com Dragon Fall, no acostumaven a superar els 2.000 o 3.000 exemplars.  
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El comic-book o cuadernillo grapado se lo costeaba a veces el propio autor. O 
bien el editor se comprometía a pagarle tan solo el porcentaje de ejemplares ven-
didos, de modo que sumaba unos costes de producción bajos y un compromiso 
económico tasado con el autor. Pequeñas editoriales como Dude, Subterfuge, 
Under Cómic o La Factoría de las Ideas emplearon el mismo formato y el mis-
mo sistema editorial. (DÍAZ DE GUEREÑU: 2011, 213) 

 
Però no només les petites editorials van adoptar el model de Ca-

maleón. Glénat va publicar una sèrie de comic books eròtics d’estètica 
manga amb guions de Rafa Sousa i dibuix de Javier Sánchez titulada 
Sueños, Planeta DeAgostini va crear un efímer segell editorial anomenat 
Laberinto en què va publicar sèries com Iberia Inc. o El baile de los 
vampiros i La Cúpula va crear el segell Brut Comics en què combinava 
l’edició d’autors espanyols amb la d’autors independents nord-americans. 
En un context de crisi generalitzada del sector, les editorials havien optat 
per una economia de supervivència. Camaleón, però, va tancar el 1998 a 
causa del dèficit acumulat per les «escasas ventas, la morosidad, la falta de 
planificación racional de gastos e ingresos» (ANÒNIM: 1999, 4-5). Ni les 
aportacions de capital de l’Estudio Phoenix ni els esforços de Antoni 
Guiral i Maria Meca per posar ordre en les finances de l’empresa van 
aconseguir reflotar l’editorial. 

Juntament amb el format de publicació, l’altre gran canvi que va 
patir la indústria del còmic espanyola durant els anys noranta va ser la 
profunda transformació dels canals de distribució. Fins llavors, el còmic 
s’havia venut gairebé exclusivament en quioscos però, a final dels anys 
noranta, les editorials deixen aquest canal pràcticament en la totalitat. 
Com afirmava Joan Navarro en una entrevista: «Desde el punto de vista 
de las editoriales, el quiosco está perdido para el cómic, por razón de 
espacio, porque la rentabilidad de los cómics es baja, por la poca agilidad 
del editor de cómics para fabricar productos nuevos e imaginativos y por 
la poca capacidad de inversión para realizar lanzamientos con fuerza» 
(GÁLVEZ: 1999, 26-27). En substitució, s’apostarà pel circuit de llibreri-
es especialitzades que havia sorgit als anys vuitanta i que s’havia anat 
consolidant en els últims anys.  
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3. CÒMICS PER AL SEGLE XXI 
L’anàlisi del que ha transcorregut de segle XXI ens hauria de per-

metre constatar com la industria del còmic espanyola ha passat de ser un 
cas força peculiar a començar a normalitzar-se com a subsector de la 
indústria editorial, una normalització que es concretaria en canvis tant en 
la distribució del producte com en la promoció de les obres, dels quals 
ens centrarem, però, en la distribució. Ens aturarem a analitzar la proce-
dència dels còmics ja que, actualment, els drets comprats a editorials 
estrangeres suposen més del 80% dels còmics publicats a Espanya. 
Aquest fet, que influeix en tots els estrats de la indústria, ens ajudarà a 
constatar la imposició del llibre com a format predilecte de la edició del 
còmic, cosa que ens portarà a l’anàlisi de la distribució i els canals de 
venda. 
 
3.1 UNA REIVINDICACIÓ HISTÒRICA 

En aquest repàs de la darrera dècada farem servir les dades recolli-
des per la FGEE (Federación de Gremios de Editores de España) en el 
seu estudi anual sobre el comerç interior del llibre. Aquest estudi analitza 
el conjunt de la edició a Espanya, però considera el còmic com a matèria 
en alguns dels seus apartats oferint dades mitjanes de tiratges i facturació. 
Cal tenir present, però, que: 
 

Si bien es cierto que el gremio de editores incluye de forma tradicional al cómic 
entre los ítems de su concienzudo análisis del sector del libro en España, no es 
menos cierto que estos datos ofrecen sonoras incoherencias que hacen muy difí-
cil establecer conclusiones válidas respecto a esos datos. (PONS: 2008, 60) 

 
 Per fer aquesta afirmació, Álvaro Pons es basa en la comparació 

del número de novetats recollit per la FGEE i el presentat per 
FICOMIC. La diferència arriba el 2006 a superar 100% quan la FGEE 
donava un número total de novetats de 1220 mentre que FICOMIC 
indicava un total de 2439. El motiu d’aquestes diferències és que només 
les editorials més grans participaven en l’estudi, si més no fins al 2010, 
quan la FGEE ha començat a donar les dades reals. En aquest estudi 
analitzarem, a més de les dades del comerç interior del llibre, les obtingu-
des pel mateix Álvaro Pons, així com les presentades per la AACE 
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(Asociación de Autores de Cómic de España) en els seus tres anuaris 
2005-2007.  
 

 
Gràfica 1: Comparativa del número de novetats. Font: FGEE i Álvaro Pons 
 

Abans de començar, però, amb l’anàlisi de les dades de la industria 
en la darrera dècada hem de fer esment a una advertència que ja és un lloc 
comú en els estudis sobre la industria del còmic a Espanya. A causa del 
secretisme de les pròpies editorials, es desconeixen els tiratges i les vendes 
dels còmics que s’editen. Per una banda, que aquestes dades fossin 
públiques dificultaria les negociacions de compra de drets, i això en un 
país on pràcticament el 80-90% del que s’edita és de producció estrangera 
pot generar un problema important a algunes editorials, però, per l’altra, 
associacions d’autors asseguren que aquesta situació posa als autors en 
una posició de vulnerabilitat respecte a les editorials (BLEDA: 2006, 5) 
En qualsevol cas, des dels inicis de la investigació sobre còmic a Espanya, 
els teòrics s’han lamentat d’aquesta mancança. Vegem tres exemples molt 
separats en el temps: 
  

Las dificultades para estudiar la evolución del mercado español de tebeos desde 
el final de la guerra civil a hoy se centran, principalmente, en la ausencia de datos 
objetivos sobre las tiradas y, lo que sería más representativo, sobre las ventas. 
(FONTES: 1971, 342) 
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Hoy por hoy se hace imprescindible el investigar la tendencia de hábitos cultu-
rales de los españoles mediante un estudio en profundidad y con prospectiva su-
ficiente […]. En estos momentos no existen datos fiables de ningún tipo respec-
to a ventas, tiradas, consumo, opinión, etc. (REMESAR & ALTARRIBA: 1987, 
85-86) 

 
El secretismo de las editoriales sobre sus cifras reales de distribución y ventas 
hace prácticamente imposible cualquier intento de aproximación al hermético 
mercado del tebeo en nuestro país. (PONS: 2008, 60) 

 
Sense aquesta informació cabdal, qualsevol possible interpretació 

sobre les tendències del mercat és només una especulació basada en el 
supòsit que existeix una correlació entre allò del que més s’edita i allò del 
que més es ven. «es evidente que el aumento de novedades sólo puede 
justificarse a través de un importante aumento de compradores» 
(HARGUINDEY: 2006, 86). Tenint en compte, però, els motius de la 
fallida del mercat de revistes de còmic adult, aquesta és una idea que 
caldria posar en dubte. A les estadístiques amb què comptem fins ara, 
qualsevol novetat suposa el mateix però, si comparem els 2000-3000 
exemplars d’una novel·la gràfica i els 90.000 exemplars (segons l’OJD) 
d’un número de El Jueves, la diferència és enorme. Si no podem ponderar 
les novetats amb els seus respectius tiratges, es pot donar una idea molt 
desviada del funcionament del mercat. Sense saber les vendes, la manca 
de solidesa de les interpretacions que podem fer els estudiosos sobre les 
tendències del mercat és total. És per això que l’estudi s’ha de considerar 
amb tota la cautela possible.  

Tot i els progressos en representativitat fets per l’estudi de la 
FGEE, aquest encara no té prou detall per servir correctament d’anàlisi 
del mercat del còmic. Caldria, per exemple, poder creuar els tiratges i la 
facturació amb els formats i les procedències, els formats amb els canals 
de venda, etc. Esperem que la nova Asociación de Editores de Cómic de 
España pugui i vulgui treballar per avançar en aquest sentit. Sabem per la 
nota de premsa inicial (ASOCIACIÓN DE EDITORES DE CÓMIC DE 

ESPAÑA: 2011) que aquesta associació vol servir de vincle entre les 
editorials i l’Administració. Si fos un organisme oficial qui s’encarregués 
de recollir i processar les dades de manera que poguéssim observar-ne les 
principals tendències sense necessitat de saber les xifres de cada novetat 
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publicada, les editorials serien menys reticents a continuar confinades en 
el seu tradicional secretisme. 
 
3.2 CÒMICS D’AQUÍ I D’ALLÀ 

Durant el període comprés entre el 2001 i el 2010, els còmics es-
trangers publicats a Espanya suposen de mitjana un 86,1% del total de 
còmics publicats. No podem saber, però, si aquest percentatge es corres-
pon realment amb unes vendes molt inferiors per part dels còmics 
espanyols però el que sí sabem és que, tret d’algunes excepcions, compor-
ta menys inversió i menys risc per una editorial comprar els drets d’una 
obra que ja ha funcionat comercialment en el seu mercat d’origen que 
apostar per la producció pròpia.  
 

 
Gràfica 2: Nombre de novetats segons la procedència. Font: Álvaro Pons 
 

Com hem vist en apartats anteriors, des de la caiguda del mercat 
de les revistes per adults dels anys vuitanta, el còmic espanyol viu en una 
situació de crisi perpètua. Als noranta, la producció de còmics d’autors 
espanyols va entrar en una economia de subsistència adoptant models 
semiprofessionals en format comic book. Això permetia una inversió 
mínima, però la rendibilització era relativa i és possible que la manca 
d’experiència (i de mitjans per adquirir-la) de la nova generació d’autors 
perjudiqués la imatge del còmic de producció pròpia. «hemos perdido la 
base de la producción, la revista, lo que obliga a los autores a salir al 
mercado sin madurar» (GUIRAL: 2006, 16). Tret d’alguna excepció molt 
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puntual, la professionalització dels autors de còmic a Espanya no era (i 
no ho és encara) possible, situació que va propiciar una fuga de talents 
cap a mercats com el nord-americà o el francès, fenomen que encara avui 
dura. 

Alguns d’aquests autors, però, s’estan reeditant al mercat espanyol 
i, tot i que no els podem incloure a les estadístiques (ja que la producció 
de l’obra pertany a una editorial americana o, sobretot, francesa), podrien 
estar ajudant a millorar la imatge del còmic espanyol tant pel que fa als 
lectors, que les compren com a obres espanyoles, com pel que fa a les 
editorials, que han comprovat el potencial comercial d’autors autòctons. 
És el cas, per exemple, de la sèrie d’àlbums de Blacksad de Juan Díaz 
Canales i Juanjo Guarnido o, ja sense el format àlbum, tan associat al 
mercat franco-belga, Arrugas de Paco Roca, novel·la gràfica que es va 
publicar originalment a la editorial francesa Delcourt al 2007 i, pocs 
mesos més tard, reeditada a Espanya per Astiberri. 

La bona consideració de què comença a gaudir el còmic espanyol 
darrerament és també conseqüència de la creació del Premio Nacional de 
Cómic al 2007, una proposta de Juanmi Morey i Pep Bernales a Carme 
Chacón que va rebre una molt bona acollida per part de gairebé totes les 
forces parlamentàries del Congrés (SALVÀ I LARA: 2006). També els 
mitjans generalistes estan jugant un paper molt important de cara a la 
legitimació cultural del còmic a Espanya, sovint a través del concepte de 
novel·la gràfica i des d’una perspectiva culturalista.  
Aquesta bona consideració, però, no s’ha traduït en un augment signifi-
catiu de les novetats d’autoria i producció espanyoles ja que la pujada 
d’un 10 a un 15% que es va donar entre 2008 i 2009 és atribuïble a la 
quantitat de col·leccionables que explotaven la nostàlgia amb reedicions 
d’autors clàssics, especialment els d’RBA, que van suposar un 2,4% del 
total de còmics editats aquell any (PONS: 2011b). Les dades de Pons no 
es corresponen amb un augment de les vendes en quioscos, segons les 
dades de la FGEE, que va baixar d’un 50,4% a un 47% entre 2008 i 2009. 
Desconeixem si aquesta poca correlació es deu a la mostra d’aquest 
estudi. 

En relació al còmic nord-americà, manté, com ja passava als noran-
ta, el seu liderat incontestable quant al número de novetats publicades tot 
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i el ball de llicències. En aquest sentit, l’any més important va ser 2005. 
L’arribada de Panini a Espanya va generar un moviment que va afectar les 
línies editorials de gairebé tota la industria espanyola. Panini va aconse-
guir els drets de Marvel, que fins llavors publicava Planeta DeAgostini. 
Tot i arrabassar els drets de DC a Norma, l’any 2005 Planeta DeAgosti-
ni va perdre la seva hegemonia pel que feia al nombre de publicacions. Si, 
a començament dels 2000, Planeta publicava la meitat dels còmics editats 
a Espanya, a partir de 2005 compartia el lideratge amb Panini, seguides 
per Norma i Glénat (HARGUINDEY: 2006, 80). La gran sorpresa de final 
de 2011 va ser la noticia que, a partir de gener de 2012 l’encarregada de 
publicar els còmics de DC a Espanya, seria ECC. Manca saber com 
afectarà al mercat el nou canvi de mans dels drets.  

Pel que fa al manga, la consolidació d’aquest als noranta arrel de 
Bola de Drac, es va reafirmar als 2000 amb Naruto i s’ha estabilitzat al 
voltant del 30% fins al 2010 quan hi ha un clar canvi de tendència i el 
còmic americà recupera una quota de mercat superior al 50% mentre que 
el manga es desploma. Álvaro Pons apunta que això podria ser conse-
qüència d’una major fidelitat per part del públic afeccionat al còmic de 
superherois però, com comentàvem a l’apartat anterior, no es pot demos-
trar que aquestes fluctuacions en el numero de còmic importats de l’un i 
l’altre país tinguin una correlació real amb les vendes. En relació a les 
editorials que publiquen còmic oriental, podem observar tant les grans 
editorials com Planeta DeAgostini (amb Bola de Drac o One Piece), 
Glénat (amb Naruto, Bleach o Ranma ½), Norma (amb Sailor Moon, 
etc.) com altres segells més petits però especialitzats com Ivrea o la ja 
desapareguda Mangaline. El 2005 Panini va començar també a publicar 
una línia de shōjo que després ampliaria a altres gèneres com el shōnen i el 
seinen.  

Pel que fa al còmic de procedència europea (especialment el fran-
cès i, en menor mesura, italià) va pujar lentament des d’un 5% en 2001 
fins a un 12% en 2005 i es manté més o menys estable al voltant 
d’aquesta xifra (PONS: 2011c). Les principals importadores de còmic 
europeu son les majors editorials com Norma, Glénat o Planeta, però 
també editorials mitjanes i petites com Astiberri, Dibbuks, Aleta o Bang 
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estan apostant pel còmic francès. Els canvis més importants, pel que fa a 
l’edició de còmic francès, els trobarem, però, en el tema de formats. 
Val a dir que, a mitjan camí entre el còmic francès i el japonès, trobem la 
nouvelle manga, un concepte, que segons el defineix Frédéric Boilet al seu 
manifest (BOILET: 2001) té força punts en comú amb la concepció 
culturalista de la novel·la gràfica. A Espanya, Ponent Mon s’ha especialit-
zat en l’edició de nouvelle manga i còmic d’autor japonès (especialent Jirō 
Taniguchi). Més tard, ha afegit a la seva producció novel·les gràfiques 
europees i d’algun independent americà.  
 
3.3 EL LLIBRE, NOU FORMAT PREDILECTE DEL CÒMIC  

Cada industria del còmic ha anat generant una sèrie de formats de 
publicació tradicionals: el còmic americà té el comic book, la bande dessinée 
té l’àlbum i el manga té el tankōbon. Per a la publicació de cadascun d’ells 
al mercat espanyol, s’acostumen a mantenir els formats originals, de 
manera que aquests tenen la seva representació a les llibreries espanyoles. 
Darrerament, però, tant als mercats d’origen com a les reedicions espa-
nyoles, comença a guanyar pes el llibre com a format de publicació del 
còmic (ja sigui amb obres específicament pensades per ser publicades en 
format llibre o compilacions d’obres pensades per ser publicades en 
d’altres formats). 

A Espanya, el format tradicional de publicació de còmic francobel-
ga és l’àlbum, un llibre d’entre 48 i 64 pàgines, amb tapa dura i llom, i 
unes mides aproximades de 24x30 cm. Es pot observar que, tot i que la 
quantitat de novetats europees (especialment franceses) augmenta 
lleugerament durant la darrera dècada, el nombre de novetats publicades 
en aquest format es redueix. La causa més probable és que es 
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Gràfica 3: Nombre de novetats segons la format. Font: Álvaro Pons 
 
comença a imposar la publicació integral de sèries francobelgues en un 
sol volum (moltes vegades reduint també les proporcions a uns 17x24 
cm). El nombre de pàgines del volum dependrà de la quantitat d’àlbums 
que aplegui i de si té algun material addicional. L’edició en català de 
Blacksad, per exemple, inclou els quatre primers àlbums de la sèrie més 
dues historietes curtes i pròleg dels autors de manera que suma un total 
de 232 pàgines. A les edicions integrals, cal afegir-hi les novel·les gràfi-
ques franceses com ara Persépolis o Epiléptico, i les esmentades nouvelle 
manga. 

Al Japó existeixen diferents formats de publicació, alguns dels 
quals han arribat a Espanya. Com hem vist, als noranta s’acostumava a 
publicar el manga en format comic book. Mica en mica, però es va acabar 
per imposar el format tankōbon, en el qual la sèrie es reparteix en petits 
volums d’aproximadament 11x17cm, unes 200 pàgines en blanc i negre, 
tapa tova amb sobrecobertes a color i sentit de lectura oriental (fet que 
suposa a les editorials estalviar-se el remuntatge de les vinyetes i onoma-
topeies, que encareix molt el producte). Naruto, Bleach, Fullmetal Alche-
mist en són exemples. Tot i que aquest format és el més popular tant al 
Japó com aquí, el tankōbon no és l’únic format japonès que s’ha acabat 
imposant al mercat espanyol. El kanzenban, per exemple, és un format 
utilitzat per les edicions especials de les sèries amb un major èxit comer-
cial. És un volum de 14x21 cm i un nombre de pàgines lleugerament 
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superior al tankōbon (ja que inclou algun material addicional). La majoria 
de pàgines són en blanc i negre, però inclou algunes pàgines a color al 
començament de cada capítol. L’edició definitiva de Bola de Drac i l’edició 
especial de Marmalade Boy en són una bona mostra. Malgrat que el 
tankōbon té una mida similar al que nosaltres considerem llibre de 
butxaca, al Japó existeix un format encara més petit: el bunkoban o bunko 
(de 10,5x15 i al voltant de 320-340 pàgines. A Espanya, per exemple, 
podem trobar sèries com Peach! i Mazinger Z en aquest format. Final-
ment, trobem el Wideban o Big manga, que combina les característiques 
del Kanzenban amb el nombre de pàgines del bunkoban. A Espanya 
Glénat està fent servir aquest format per editar sèries com Ranma ½ o 
Lamu i volums únics com 1 or W o La tragedia de P.  

En les dades recollides per l’ACEE (HARGUINDEY: 2006, 85), així 
com els darrers estudis d’Álvaro Pons (PONS: 2011b), però, no es 
distingeix entre aquests formats i altres llibres, per la qual cosa no podem 
saber de cert la incidència del còmic japonès en l’èxit del llibre com a 
format preferent de publicació de còmics a Espanya. Si tenim en compte, 
però, la escassa incidència del Gaijin (còmics de producció i autoria 
espanyola amb una estètica i format de publicació similars al manga), 
podem suposar que el percentatge de còmics que s’editen en els formats 
esmentats coincidirà amb la quantitat del percentatge de còmics de 
procedència nipona. El percentatge de còmics editat en format llibre 
queda, aleshores, reduït quasi a la meitat, però manté la seva hegemonia.  
En conseqüència, el comic book (quadern grapat de 24 o 36 pàgines i 
d’uns 17x26 cm) ha perdut molta presència en el mercat. A comença-
ments dels 2000, les revistes de crítica, tret de Dolmen, van anar abando-
nant les seves edicions en paper i es van anar establint a internet en forma 
de webs i blogs. Els manga també van diversificar la seva publicació en 
diversos formats, abandonant el comic book. Els còmics espanyols es 
decanten clarament pel format llibre, a causa,especialment, de l’auge de la 
novel·la gràfica. Pel que fa al còmic nord-americà, podem observar com, 
tot i mantenir l’hegemonia pel que fa a la quantitat de títols editats, el 
total de còmics editats en format comic book està en clar retrocés. No es 
pot afirmar que aquesta tendència sigui conseqüència directa de la 
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novel·la gràfica, ja que aquestes no s’acostumen a serialitzar prèviament 
en format còmic book, però, indirectament, la novel·la gràfica pot haver 
suposat una empenta per les editorials americanes a l’hora de decidir-se 
pel llibre com a format en el qual compilar les sèries i miniseries de major 
èxit i, fins i tot, per plantejar històries autoconclusives al marge de la 
continuïtat de les seves línies regulars. El còmic americà està apostant 
clarament pel llibre, tendència que a Espanya ha tingut una molt bona 
acollida.  
 
3.4 DISTRIBUCIÓ I CANALS DE VENDA  

La distribució i els canals de venda son una de les parts de la indús-
tria del còmic menys estudiades tot i condicionar intensament els canvis 
de format que hem observat en l’apartat anterior. Segons Álvaro Pons 
(2006, 43), en l’estudi del còmic «se olvida sistemáticamente a dos de los 
más importantes actores del círculo de creación, producción y disfrute 
del tebeo, sin los cuales la relación autor-editorial-lector es inviable: las 
distribuidoras y las librerías».  

Dues de les editorials de còmic més grans a Espanya tenen distri-
bució pròpia. Norma té actualment 7 botigues i distribueix els seus 
còmics en aquestes i d’altres llibreries especialitzades i cadenes de llibreri-
es a través de la seva pròpia distribuïdora que opera a través d’una xarxa 
de distribuïdores locals. Planeta DeAgostini distribueix els seus còmics a 
través de Logista, una gran estructura en la qual participa accionarial-
ment el Grupo Planeta. Dins de la secció de llibres, Logista distribueix el 
Grupo Planeta, el Grupo Librodis, Grupo Wolters Kluwers i el Grupo 
Enlaces Editoriales. Aquest últim, del qual tornarem a parlar, és en si 
mateix una distribuidora. Pel que fa als canals de venda, es distribueixen 
principalment a les llibreries especialitzades i cadenes de llibreries (prin-
cipalment Fnac, Casa del Libro i, des de novembre de 2011, El Corte 
Inglés amb la seva secció Mundo Cómic). Per parlar d’aquestes, però, 
convé aturar-nos primer en SD Distribuciones.  

SD va sorgir fruit de la fusió de dues distribuïdores de còmic en 
llibreries especialitzades, Samurai i Dirac. Juntament amb les distribuï- 
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Gràfica 4: Facturació segons canal de venda. Font: FGEE 
 
dores pròpies, existien, fins a l’any 2005, tres distribuïdores independents 
especialitzades en còmic: SD Distribuciones, DDT (Distribuidores de 
Tebeos) i Otakuland. A final de 2005, però, DDT va tancar i Otakuland 
va decidir distribuir només merxandatge (PONS: 2006, 44). SD quedava, 
per tant, en situació de quasi monopoli, ja que distribuïa a totes les 
editorials tret de dues. Tot i això, SD ha estat cabdal a l’hora de dinamit-
zar un altre canal de venda, el de les cadenes de llibreries:  
 

Durante este año se han podido ver campañas de promoción en las cadenas 
FNAC y Casa del Libro organizadas por esta distribuidora, que han ido desde 
el establecimiento de espacios expositivos dedicados al cómic a la organización 
de sesiones de firmas de autores en estas cadenas durante el Salón del Cómic de 
Barcelona. (PONS: 2006, 44)  

 
La consolidació d’aquest canal de venda, que segons les dades de la 

FGEE ha guanyat quota al llarg de la dècada i cal suposar que amb 
Mundo Cómic tingui una pujada força important de cara al 2012, pot 
haver estat important de cara a la imposició del format llibre com a 
format preferent de publicació del còmic. 
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Un sector de les editorials de còmic, però, especialment les petites 
editorials més independents i més sensibles a la novel·la gràfica (com 
Fulgencio Pimentel, Sins Entido i, des de març de 2012, Dibbuks) no se 
senten còmodes amb SD Distribuciones i han començat a distribuir amb 
Enlaces Editoriales per tal d’accedir també a les llibreries no especialitza-
des, un canal tradicionalment poc disposat a la venda de còmics, però que 
està començant a respondre a la legitimació cultural i al format (similar al 
de la novel·la literària) de la novel·la gràfica. Per poder treure conclusions 
fiables en aquest sentit, però, caldria separar la llibreria especialitzada en 
còmic i la llibreria generalista en els estudis de la FGEE. 

Cal tenir present, a més, que les editorials més petites es veuen es-
pecialment afectades per la difícil situació que les llibreries especialitzades 
estan patint els darrers anys. El creixement del nombre de novetats fa 
que, per primera vegada, aquestes llibreries hagin d’escollir quines 
novetats posen a la venda i quines no, quan fins ara podien assumir tot el 
volum de novetats. La situació és especialment difícil si tenim present que 
les novetats es concentren, principalment en dues campanyes, la del Saló 
del Còmic de Barcelona i la de Nadal, obligant els llibreters a unes 
inversions milionàries que desestabilitzen per complet les seves finances. 
La solució passa per dues estratègies. Per una banda, es prioritzen aquells 
còmics més rendibles. La major part de les novel·les gràfiques, però, (si 
ho jutgem a partir dels tiratges de 2.000 o 3.000) podrien quedar fora 
d’aquesta categoria, cosa que podria explicar el descontent d’aquestes 
editorials. Per una altra banda, una segona solució consistiria en 
l’associació de les llibreries. Tot i que és ara quan s’estan donant passos 
en aquest sentit amb la creació de Zona Cómic (VELASCO: 2012), 
Álvaro Pons ja ho preveia en 2006, quan va escriure que: 
 

Una situación que ya se ha dado en otros países como Francia o los USA y que 
llevará, obligatoriamente, a una reconversión de la red de librerías, que debe pa-
sar de forma necesaria por la especialización y por la creación de cadenas asocia-
tivas, que permitan acceder a mayores descuentos y que sirvan de red de seguri-
dad para estas empresas. (PONS: 2006, 46) 

 
Pel que fa al quiosc, havíem vist que als noranta, gairebé totes les 

editorials de còmic el desestimen com a canal de venda. Si observem les 



ÍTACA 

60 

dades de Comercio Interior del Libro, podem observar, però, com el 
quiosc s’ha mantingut el més important canal de distribució quant a la 
facturació, amb xifres que ronden el 50%. Aquesta situació anòmala es 
pot explicar si tenim present el tipus de producte que es venen als 
quioscos. Per una banda tenim El Jueves que, tot i la davallada que ha 
patit en els últims anys pel que fa al tiratge, continua essent la única 
revista del seu gènere que es manté viva. Per altra banda tenim uns pocs 
còmics que, per tradició es continuen venent al quiosc com els 
col·leccionables de clàssics del còmic espanyol de RBA i, sobretot, els 
autors de l’escola Bruguera que es mantenen en actiu com Jan o, molt 
especialment, Francisco Ibáñez. Tot i que no en coneixem les xifres, és 
probable que Mortadelo y Filemón sigui, amb diferència, el còmic més 
venut a Espanya. 

Finalment, hem de comentar les categories de crèdit i venda telefò-
nica i de venda per correu, club i internet. Totes dues estan clarament i 
lògica a la baixa, tot i que és previsible que la venda per internet prengui 
cada vegada més rellevància. Actualment, totes o gairebé totes les editori-
als venen els còmics del seu catàleg a través d’internet i ja comencen a 
establir-se les primeres botigues de còmic digital com Cimoc, Panini 
Digits i Koomic. Encara és aviat, però, per treure’n conclusions. 
 
4. CONCLUSIONS  

Al començament d’aquest article ens preguntàvem si, tot i no ser li-
teratura, la industria del còmic presentava indicis de normalitzar-se com 
a subsector de la industria editorial i quina podria ser la influència de la 
novel·la gràfica en aquest procés. Ens hem centrat en la qüestió de la 
distribució per tal d’abordar l’estudi amb una certa profunditat i hem 
deixat per posteriors investigacions les qüestions relacionades amb la 
promoció del còmic i la convergència empresarial que, intuïm, podrien 
ser un altre punt de confluència entre les maneres de fer de les editorials 
literàries i les de còmic. Pel que fa a la distribució, doncs, ens hem 
remuntat al “boom del còmic adult”, als vuitanta, per tal de donar a 
l’estudi una certa perspectiva històrica. Hem constatat, així, que el format 
de publicació predilecte als vuitanta va ser la revista i, per tant, el canal de 
distribució més important, el quiosc. Als norantes, però, s’imposa 
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àmpliament el còmic book com a format i es consolida la xarxa de llibreries 
especialitzades.  

Entrant ja en la darrera dècada, hem vist com el còmic americà es 
manté com a principal motor de la industria del còmic espanyola mentre 
que el manga i la bande dessinée es consoliden en el mercat. El mercat del 
còmic a Espanya es pot descriure per la bona representació que tenen en 
ell les principals industries del còmic a nivell mundial. El còmic d’autoria 
i producció espanyoles, tot i guanyar en consideració, es manté en un 
discret segon pla pel que fa al número de novetats editades. Aquesta 
anàlisi de les procedències dels còmics a Espanya ens ha permès constatar 
com, més enllà dels formats tradicionals de publicació en els mercats 
d’origen i seguint en la majoria de casos les tendències d’aquests mercats, 
el llibre ha anat guanyant terreny fins a convertir-se en el format predo-
minant en l’edició de còmic. El cas del manga és, en aquest sentit, un cas 
particular ja que el que s’ha fet a Espanya és recuperar els formats edito-
rials originals (Tankōbon, kanzenban, bunkoban i Wideban) que, de fet, ja 
eren llibres. Tot i que la influència de la novel·la gràfica cal buscar-la més 
en els mercats americà i francobelga que en l’edició espanyola d’aquests 
còmics, es pot afirmar que la qüestió del format és un dels principals 
punts de confluència entre les editorials literàries i les editorials de còmic 
espanyoles. 

En constant interrelació amb els formats, hem estudiat els canals 
de distribució de la industria del còmic a Espanya. Tot i la presència 
encara molt important de les llibreries especialitzades, hem vist com en 
els darrers anys s’han anat obrint espais dedicats al còmic en les princi-
pals cadenes de llibreries com ara la Fnac, Casa del Libro i El Corte 
Inglés. Novament, tot i no poder afirmar rotundament que la novel·la 
gràfica hagi tingut una influència directa, el fet que aquest tipus de 
publicacions acostumi a gaudir de posicions privilegiades en aquests 
espais, ens sembla força significatiu. Més significatiu encara, però, és el 
fet que les editorials més identificades amb la novel·la gràfica hagin 
començat a buscar els serveis de distribuïdores associades a la literatura 
(com Enlaces Editoriales) per tal d’accedir al canal de les llibreries no 
especialitzades. Aquest és potser el punt de confluència més clar i més 
directament relacionat amb la novel·la gràfica, malgrat que és un procés 
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que tot just comença i no ha comportat canvis substancials quant a la 
facturació. 

L’anàlisi de la industria del còmic a Espanya, però, pateix d’un 
handicap importantíssim: la manca de dades empíriques (especialment 
pel que fa als tiratges i xifres de venda). Els resultats de l’anàlisi i la 
validesa d’aquestes conclusions s’han de valorar amb precaució a l’espera 
que les editorials trenquin el seu tradicional silenci i es pugui dur a terme 
un estudi tan esperat (pels estudiosos) i necessari (per la industria) com 
el realitzat per l’ACBD (Association des Critiques et journalistes de 
Bande Dessinée) a França. 
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LA LITERATURA EN ELS CÒMICS DE JACQUES TARDI. 
QUAN LA NOVEL·LA ESDEVÉ PARTITURA I MODEL ARTÍSTIC

Jordi Canyissà 
Periodista, teòric i autor de còmics 

 
o es pot entendre l’evolució que ha pres el còmic europeu 
en els darrers 40 anys sense citar el nom de Jacques Tardi 
(Valence, França, 1946). No és estrany, doncs, que la seva 
obra s’hagi analitzat àmpliament en aspectes tan diversos 

com el grafisme, la temàtica o els mecanismes formals i narratius que 
utilitza. Tots aquests estudis evoquen els evidents lligams entre Tardi i 
l’univers literari, bé sigui adaptant novel·les en forma de còmic, bé sigui 
il·lustrant-les. Però, en realitat, la vinculació de Tardi amb la literatura va 
molt més enllà ja que també ha col·laborat amb novel·listes que li han 
escrit guions, ha donat nova vida a personatges literaris aliens, ha escrit 
una novel·la, ha parodiat gèneres literaris i ha introduït en les seves obres 
personatges reals o de ficció vinculats al món dels llibres.  

Aquest article vol fer veure, a través de diversos exemples, que la li-
teratura és un element essencial per configurar el particular univers 
creatiu de Jacques Tardi. Adaptacions, citacions textuals, derivacions, 
paròdies, reminiscències literàries... fins i tot el seu estil de dibuix està 
impregnat de literatura o condicionat per ella. Només a través de la 
influència literària podem entendre per què els formats dels seus còmics 
són tan variats i allunyats de les obres tradicionals o per què tracten temes 
gairebé inexplorats fins a aleshores per les historietes: la guerra, la 
justícia, la culpabilitat, el poder del diner, la corrupció moral, la violència, 
la mort. Aquesta distància entre l’obra de Tardi i el còmic més popular 
deriva del fet que, des de ben jove, Tardi ha tingut en la novel·la un 
model i un referent artístic que l’ha condicionat com a autor. Val a dir, 
però, que, juntament amb el model literari, que és l’únic que tractarem 
aquí, són igualment essencials les lliçons que Tardi extreu del cinema, de 
la il·lustració o del mateix àmbit que és la historieta.1 

                                                
1 Per simplificar, utilitzarem la paraula literatura com a sinònim de novel·la malgrat que 
considerem el còmic com un tipus de literatura (literatura en imatges, en aquest cas). 

N 

Ítaca. Revista de Filologia ISSN 2172-5500 



ÍTACA 

68 

 

1. L’AUTOR I LA SEVA OBRA 
No sembla casual que Tardi comencés a publicar just després del 

maig del 68 francès. En un moment en què tot s’estava qüestionant 
perquè res no era impossible, també el món del còmic s’estava regirant i 
ell va contribuir a sacsejar-lo amb les seves primeres obres. En aquell 
mateix 1968 va veure com era rebutjat el seu primer àlbum completa-
ment acabat (Stranger in the Night), però dos anys més tard debuta a la 
revista Pilote (transformada, precisament, arran dels fets del 68) i l’any 
1972 s’estrena amb Rumeurs sour le Rouergue, un àlbum de denúncia 
social (és fill de l’època) escrit per Pierre Christin. Amb Adieu Brindavoi-
ne (1974c) afirma el seu estil, mentre que el prestigi es consolida amb La 
Véritable histoire du soldat inconnu (1974b), que li val un premi com a 
millor dibuixant al saló del còmic d’Angulema, el més important 
d’Europa. Després arrenca la seva sèrie més popular, Les aventures 
extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec (1976), s’endinsa per primer cop en el 
món de la novel·la negra amb Griffu (1978b) i firma una obra d’enorme 
repercussió en el món del còmic: Ici Même (1979a). L’any 1980 Tardi té 
34 anys i un dels crítics més prestigiosos de França, Thierry Groensteen, 
li dedica una gran monografia que dóna una bona mesura del prestigi que 
ja s’ha guanyat. El més sorprenent, potser, és que encara no han arribat 
algunes de les seves obres majors: Brouillard au pont de Tolbiac (1982), Le 
Trou d’obus (1984a), Jeux pour mourir (1992), C’était la guerre des 
tranchées (1982-1993), Le Cri du peuple (2001-2004) o Putain de guerre! 
(2008-2009), per citar-ne només algunes.2 

                                                                                                              

De la mateixa manera, la paraula còmic, historieta, novel·la gràfica o literatura dibuixada 
les farem servir també com a sinònimes. 
2 La majoria d’obres de Tardi s’han traduït al castellà a través de Norma Editorial; a 
falta de versió catalana, l’article menciona el títol original en francès. Pel que fa als ítems 
teòrics consultats en francés, els fragments que se n’extrauen apareixen traduïts en català 
per l’autor d’aquest article amb la intenció de mantenir l’homogeneïtat lingüística global. 
Finalment, les referències a les vinyetes es fan citant la planxa d’historieta (no la pàgina 
del llibre) i a continuació la vinyeta (per exemple: p.4, v.1), excepte en el llibre de relats 
curts Mouh-mouh. 
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2. LA NOVEL·LA COM A PARTITURA 

La partitura d’una simfonia clàssica és única, però cada director 
d’orquestra fa sonar aquelles notes d’una manera diferent. Per això, 
sembla molt pertinent que el verb que designa aquesta execució de la 
partitura sigui, precisament, el verb interpretar. La metàfora de la inter-
pretació i de la partitura resulta doblement oportuna per abordar el 
treball d’adaptació literària de Jacques Tardi. En primer lloc, perquè el 
pas de la novel·la al còmic és comparable a l’operació de traslladar les 
notes escrites sobre la partitura a una dimensió sonora; en ambdós casos 
hi ha una interpretació (entendre què va voler dir l’autor de la partitura) i 
en ambdós casos hi ha una execució que implica passar d’un mitjà (escrit) 
a un altre mitjà (sonor / dibuixat). En segon lloc, perquè Tardi sempre 
ha reconegut sentir-se còmode en el treball d’adaptació, ja que sap en tot 
moment cap a on va l’obra, és a dir: perquè té una partitura original que el 
guia.3 Tardi és un especialista en l’adaptació literària. Ha adaptat quatre 
novel·les negres de Léo Malet, tres de Jean-Patrick Manchette, i una de 
cadascun d’aquests autors: Géo-Charles Véran, Didier Daeninckx, 
Pierre Siniac i Jean Vautrin. 

Quan Tardi escriu els seus propis guions, assegura que no sap fins 
a on el portaran els personatges i això li provoca «angoixa»: «No estic 
mai segur de mi mateix, no sé si allò val la pena d’explicar» (JAMET & 

BERNARDIS: 1991). Però quan s’enfronta a una adaptació, la situació és 
molt diferent: «Per mi, adaptar una novel·la és una cosa molt relaxant ja 
que conec el final de la història» (SAMSON: 1989b, 110). Això li permet 
centrar-se en la documentació i en la tècnica narrativa de la historieta per 
transmetre en un altre àmbit el que que ja s’ha explicat de forma literària, 
és a dir, textual. L’adaptació es converteix en un exercici de reflexió sobre 
les possibilitats i sobre l’especificitat de l’àmbit de la historieta, ja que 
obliga a trobar solucions formals diferents per transmetre unes emocions 
similars. 

                                                

3 L’expressió partitura original, l’agafem d’Umberto Eco (2011: 100), que la defineix 
com el text fundacional en què apareix un personatge universal en contraposició a les 
seves derivacions: adaptacions, paròdies o pastitxos. 
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3. DE LA NOVEL·LA AL CÒMIC 

«Literatura i còmic es troben en un punt molt precís: el relat», ex-
plica el poeta i assagista belga Jan Baetens (2009). Efectivament, tots dos 
llenguatges són eminentment narratius i utilitzen alguns recursos homò-
legs que poden conservar-se en un procés d’adaptació, mentre que d’altres 
es perdran o caldrà trobar-ne d’equivalents. Tota adaptació és una 
transcodificació, un transvasament d’un àmbit o d’un llenguatge cap a un 
altre àmbit o llenguatge. I davant d’aquest transvasament, cal examinar, 
tal com apunta Gimferrer, «què guanya, què perd, en què es transforma 
un relat literari en passar a ser una historia en imatges» (1999, 53).4 
Conscients que, malgrat els punts en comú, hi ha també diferències 
enormes entre un llenguatge escrit i un altre d’eminentment visual, 
sembla encertat preguntar-se si no seria més adequat parlar de «creació 
nova i autònoma» més que no pas d’adaptació (GIMFERRER: 1999, 54). 
Sintetitzant molt aquestes idees, podríem concloure que allò que es pot 
adaptar bé al nou àmbit és el significat (la història segons Genette, el récit 
per a Barthes) mentre que allò que ha de ser creat de nou seria el signifi-
cant (relat segons Genette, discurs per a Todorov).  

En un estudi sobre les adaptacions de Tardi, Bertrand Gervais 
considera que una adaptació literària en forma de còmic implica convertir 
en imatge «una acció representada discursivament», és a dir, de manera 
textual, i que en aquest procés «el gest substitueix el verb com a base de la 
representació» (GERVAIS: 1989, 8). Allò que a la novel·la és explicat, en 
el còmic passa a ser representat, de tal manera que en un còmic sembla 
més pertinent que mai aquella distinció que la narratologia angloameri-
cana fa entre el showing (mostrar) i el telling (narrar). Genette ja va 
criticar aquesta dicotomia pel fet que considerava que el llenguatge escrit 
no podia mostrar (el llenguatge significa, però no imita). En canvi, el 
còmic sí que sembla un mitjà adequat per diferenciar entre la mostració i 

                                                
4 Gimferrer es refereix aquí al cinema, però la mateixa idea és aplicable a la narració del 
còmic, que canvia la imatge en moviment del fotogrames per la imatge fixa de les 
vinyetes. En la successió d’imatges fixes o en moviment, alguns autors hi veuen l’essència 
narrativa del còmic i del cinema (GAUDREAULT & GROENSTEEN: 1998, 47). 
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la narració. Precisament, és aquesta capacitat de mostrar pròpia del còmic 
un dels factors que desperten en Tardi el desig de començar una adapta-
ció: «Les novel·les de Malet són pretextos per dibuixar els ambients, els 
barris de París», explica (FOULET & MALTRET: 1996, 103). 

Tardi defineix el seu procés per adaptar una novel·la en forma de 
còmic com «un treball gairebé de rellotgeria pel que fa a l’ús de la imatge 
amb tota la seva eficàcia» (FOULET & MALTRET: 1996, 100). El procés 
d’adaptació de Tardi es desenvolupa en una tripla direcció. En primer 
lloc, la història completament acabada serveix, com dèiem més amunt, de 
partitura: Tardi conserva respectuosament la trama dels llibres que 
adapta perquè és precisament la història i la manera com està explicada 
allò que li ha interessat com a lector. En segon lloc, converteix en imatge 
allò que es pot mostrar de manera iconogràfica: l’aspecte físic dels perso-
natges i dels llocs, les accions, i fins i tot (si és possible) emocions com la 
ràbia, el menyspreu, la confusió o la ironia. En tercer lloc, trasllada al 
còmic part del material textual original col·locant-lo bé com a text 
dialogat dins de les bafarades, bé com a text narratiu dins de les car-
tel·les.5 El text utilitzat en les adaptacions de Malet acostuma a ser fidel al 
de la novel·la, tot i que no sempre hi correspon al cent per cent. Jean-
François Douvry, que ha estudiat meticulosament l’adaptació de 120, rue 
de la gare, conclou que, a vegades, Tardi modifica el text per eliminar 
paraules que han perdut la seva vigència, per fer algunes precisions o per 
alleugerir el text de fragments que no considera essencials com, per 
exemple, alguns girs humorístics (DOUVRY: 1998a, 13, 16, 32-36). En 
canvi, a Le Cri du Peuple, Tardi reescriu bona part del text de Jean 
Vautrin mentre que, en les adaptacions de Manchette, com Le Petit bleu 
de la côte ouest, es mostra molt respectuós amb l’original, segons destaca 
ell mateix: «M’he esforçat per conservar el màxim del seu text sense 
modificar-lo, perquè és molt precís, gairebé clínic [...]. El text de Man-
chette és sec, dur, sense floritures» (2006). En altres ocasions, Tardi 
afegeix contingut propi per fer evident el seu punt de vista tot i que 

                                                

5 S’anomena cartel·la, caixetí, cartutx o didascàlia l’espai rectangular que en una historieta 
serveix per recollir text i acostuma a situar-se al marge de la imatge. El globus o bafarada, 
en canvi, surt de la boca dels personatges. 
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aquest sigui contrari al de l’autor de la novel·la. Així, a Casse-pipe à la 
Nation, allà on Malet deixa anar uns comentaris racistes sobre els algeri-
ans, Tardi col·loca una doble reflexió sobre el dret dels pobles a decidir 
per sí mateixos (p.3, v.3). Tardi considera que aquesta pràctica pot ser 
estimulant pel lector: «Convido el lector a fer una lectura comparada» 
(SADOUL: 2000, 153). 

Sovint, en l’adaptació cal eliminar redundàncies, que un còmic re-
sulten especialment molestes a causa de les característiques de l’àmbit 
concret: 

 
En el cas de 120, rue de la gare he intentat conservar al màxim els diàlegs de Ma-
let. No he canviat gaires coses en aquest punt, però a vegades cal condensar. En 
una novel·la es pot repetir tres o quatre vegades la mateixa cosa i funciona bé, 
perquè es barreja dins del text, però en un còmic, el text ocupa espai, envaeix la 
imatge, i és necessari equilibrar-ho. (SAMSON: 1989, 109-110) 
 
En aquesta citació Tardi fa referència als diàlegs. Però, què passa 

amb els textos que no apareixen al còmic de manera dialogada sinó dins 
les didascàlies? En les adaptacions, aquests textos tenen una presència 
molt important. De les 184 pàgines del còmic 120, rue de la gare, n’hi ha 
144 que contenen didascàlies; proporcionalment, la presència d’aquests 
textos és quatre vegades major que la que trobem a Vol 714 pour Sydney, 
d’Hergé.6 Els textos de les didascàlies són utilitzats per evocar qüestions 
difícils de mostrar en imatges (alguns sentiments, per exemple) o bé per 
relatar unes accions que es farien carregoses si s’expliquessin en imatges. 
En aquest punt, les diferències entre la novel·la i el còmic tornen a quedar 
ben resumides en una altra frase de Tardi en referència a Jean-Patrick 
Manchette: «L’escriptor no s’adona que, per explicar una situació que cap 
en una frase, a mi em fan falta dues pàgines [de còmic]» (FOULET & 

MALTRET: 1996, 100). 

                                                

6 Les dades són de Cerutti (1989, 84). Afegim que la forta presència de didascàlies es 
manté en obres més recents: a La Position du tireur couché (2010) la relació és de 80 
sobre 96 i a Ô dingos, ô chateaux! (2011), 67 sobre 92. La densitat textual en els còmics 
de Tardi és, per tant, notable. 
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A tall d’exemple, val la pena assenyalar que a 120, rue de la gare, hi 
ha una vinyeta de Tardi per cada 50 paraules de la novel·la original; a 
Brouillard au pont de Tolbiac n’hi ha una cada 130; i que a Voyage au bout 
de la nuit, una cada 500 (GERVAIS: 1989, 9). Tot i que només amb 
aquesta estadística no se’n poden treure conclusions definitives, sí que 
sembla indicatiu que una ratio menor implica una major autonomia del 
relat en imatges respecte del relat literari primigeni (la novel·la). El fet 
que la ratio més alta es trobi en el Voyage au bout de la nuit és lògic, ja que 
no es tracta d’un còmic sinó d’un llibre il·lustrat en què la imatge té un 
paper subordinat al del text, mentre que en un còmic imatge i text (cas 
que n’hi hagi) es troben en peu d’igualtat. En un llibre il·lustrat, les 
imatges es remeten al text per a poder ser interpretades; en un còmic, les 
imatges, que formen una seqüència, produeixen significat per sí soles. 

 
4. ADAPTACIONS INTERROMPUDES I COL·LABORACIONS AMB 

NOVEL·LISTES 
Alguns dels projectes d’adaptació literària no han acabat de mate-

rialitzar-se, però això no els ha impedit influir en la producció posterior 
de Tardi. L’adaptació de la novel·la Groom, de Jean Vautrin, no es va 
concretar més enllà de les primeres pàgines però l’ús gairebé experimental 
del color vermell que va imaginar aleshores Tardi el recuperarà més tard 
a Tueur de cafards. A més a més, dibuixant i novel·lista seguiran treba-
llant plegats en nous projectes: Vautrin escriurà el pròleg del catàleg de 
pintures Tardi en banlieue mentre que el dibuixant farà algunes portades 
pels llibres del novel·lista. Finalment, Tardi emprendrà un dels seus 
projectes més ambiciosos: convertir en còmic Le Cri du Peuple, una 
novel·la de Vautrin sobre els fets de la Comuna de París de 1871. El 
resultat és un gruixut volum horitzontal de 308 pàgines en blanc i negre 
elaborat al llarg de sis anys. 

Un altre cas d’adaptació interrompuda és Fatale, una de les no-
vel·les negres més populars de Jean-Patrick Manchette, de la qual dibuixa 
21 pàgines d’un total previst de 60 (algunes, fins i tot, en dues versions). 
El treball es fa en col·laboració entre el novel·lista i el dibuixant però, 
finalment, s’abandona en benefici d’una obra escrita per Manchette en 
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forma de còmic: Griffu. Anys més tard, havent mort Marchette, Tardi 
decideix tornar a l’univers literari del seu amic i adapta tres de les seves 
novel·les de manera gairebé seguida.  

Griffu no serà l’únic cas en què un novel·lista aliè al món del còmic 
escriu per a Tardi un guió d’historieta. També ho faran Daniel Pennac, 
que escriu el guió de La Débauche i Didier Daeninckx, que a Varlot soldat 
imagina una preqüela de la novel·la Le Der des der. 

 
5. CÉLINE O ELS LÍMITS DE L’ADAPTACIÓ 

Fins aquí hem parlat de novel·les en què el seu atractiu principal 
recau en el relat. Un cas ben diferent és quan l’essència d’una novel·la 
recau en l’escriptura i no la història. Pensem en casos com A la recerca del 
temps perdut, de Proust o l’Ulysses de Joyce. Les adaptacions d’aquestes 
dues obres en còmic (o en cinema), s’han demostrat fallides. Quan l’estil 
s’imposa a la trama, adaptar la trama és abocar-se a un fracàs perquè el 
resultat pesarà com una carcassa fàtua sense contingut.  

Durant anys, Tardi es planteja desafiar els límits de l’adaptació li-
terària amb el Viatge al fons de la nit, de Louis-Ferdinand Céline. Tardi 
descobreix Céline llegint Mort a crèdit: «Jo devia tenir 15 o 16 anys, 
estava a l’Acadèmia de Belles Arts. Vaig quedar entusiasmat per aquest 
llibre, perquè m’identificava completament amb la seva visió sòrdida del 
món» (DOUVRY: 1988b). L’any 1978 ja comença a preguntar-se com 
adaptar al còmic les seves novel·les. Amb Viatge al fons de la nit, Tardi 
s’enfronta a un autèntic desafiament que posa a prova la naturalesa 
mateixa del còmic. Adaptar Céline no és adaptar una història (la diegesi) 
sinó adaptar una manera d’explicar la història. La força de l’obra de 
Céline està en el llenguatge mateix, en la veu cavernosa i violenta del 
narrador, en l’exercici de deformació i de renovació de la llengua, en la 
recerca de l’emoció a través de la paraula i del ritme. Tardi sap que, per 
traslladar-lo al còmic sense desvirtuar-lo, cal trobar un equivalent visual 
de la mateixa entitat: 

 
La meva primera idea era, evidentment, adaptar-lo en còmic, i vaig estar-hi un 
temps treballant-hi. Però, de seguida, vaig adonar-me que era tècnicament im-
possible, ja que implicaria suprimir enormement el text. Allò que pot fer-se amb 
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Léo Malet no és possible fer-ho amb Céline. En el cas de Malet, tal o tal escena 
pot ser reemplaçada per una imatge, s’hi adapta bé. Però amb Céline, encara que 
la possibilitat existeix, el text té tanta força que eliminar, encara que sigui una 
coma, és impensable! (DOUVRY: 1988b) 
 
Fins i tot, es planteja fer un àlbum sense text, format únicament 

d’imatges. Però el projecte tampoc es materialitza. El resultat final no el 
coneixerem fins a l’any 1988, quan Gallimard s’associa amb Futuropolis 
per publicar un gros volum del Voyage au bout de la nuit abundantment 
il·lustrat per Tardi. La solució del llibre il·lustrat pot semblar excessiva-
ment convencional, però no: es tracta d’un treball molt més innovador 
del que pot semblar. És cert que el llibre il·lustrat no és cap un invent nou 
(de fet, el Viatge ja s’havia il·lustrat abans), però la diferència és que Tardi 
l’il·lustra amb el bagatge d’un autor de còmic capaç de treballar a fons la 
relació entre el text i la imatge. Per això, en aquest Viatge de Tardi la 
imatge i el text avancen al mateix pas, no com en tantes altres obres 
il·lustrades on la imatge es refereix a un esdeveniment que s’ha narrat 
unes pàgines abans o, encara pitjor, que es narrarà unes pàgines després. 
Hi ha un enorme treball de compaginació perquè text i imatge avancin 
alhora. I, per part de Tardi, hi ha també una enorme generositat, ja que 
no escatima imatges de mides i formats molt diferents. Aquesta abun-
dància té a veure també amb la literatura, tal com explica Tardi en una 
entrevista televisiva:  

 
Céline no ha treballat mai d’una manera econòmica, ell diu, afegeix, torna a dir... 
per tant, jo he fet el mateix. Amb passió i excitació gràfica. I després hi ha el rit-
me de Céline, he intentat trobar una relació equivalent però en el terreny gràfic. 
No sempre la imatge és que jo volia fer, però és el text mateix que m’imposa 
aquesta imatge, o que em demana aquest format o aquestes dimensions 
(ANÒNIM: 1991). 
 
Els il·lustradors escullen només els moments clau del relat mentre 

que Tardi s’atura també a il·lustrar moments aparentment «banals» o 
«sense un gran interès gràfic o estètic», com ell mateix reconeix, ja que 
«igual com passa en un còmic, és obligat [dibuixar aquests moments 
banals] per fer-te entendre, perquè la història pugui llegir-se». I, per això, 
Tardi conclou que «venir del món del còmic és un avantatge perquè 
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l’il·lustrador aniria més aviat cap a l’estètica, cap al dibuix bonic» 
(DOUVRY: 1988b). Amb les il·lustracions, Tardi vol assenyalar al lector 
el ritme que ell mateix troba en el relat, moments forts o de transició, 
idees rellevants que semblen estar subratllades per petits dibuixos situats 
al final d’un paràgraf. És com una lectura comentada, la lectura de Tardi, 
traslladada al ritme d’unes imatges que ballen enmig del text. 

La bona acollida d’aquest Voyage au bout de la nuit va permetre a 
Tardi il·lustrar dos títols més, Mort à Credit i Casse-pipe, i entrar en el 
catàleg de Gallimard firmant diferents cobertes de la col·lecció de butxaca 
Folio: obres de Kafka, Pennac i, evidentment, Céline. Irònicament, els 
dibuixos que anys enrere havia proposat per les cobertes dels llibres de 
Céline havien estat rebutjats per ser massa tristos. 

Durant aquests anys dedicats a la il·lustració, Tardi es manté gai-
rebé al marge del del còmic. Quan hi torna, la grisor celiniana sembla 
haver-se-li encomanat. El grafisme ja no és el mateix. El dibuix és més 
directe i, sobretot, més fosc. Per això respon amb obres plenes de color 
com Une gueule de bois en plomb o Jeux pour mourir, que qualifica com 
«una reacció als grisos dels [llibres de] Céline» (FOULET & MALTRET: 
1996, 104). 

 
6. PARTITURES I PERSONATGES FLUCTUANTS 

Reprenent la metàfora d’Umberto Eco sobre la partitura original i 
les seves derivacions (partitures fluctuants), ens trobem en un cas on 
Tardi s’adapta a ell mateix, és a dir, fa servir la seva pròpia partitura (en 
format de literatura dibuixada, en aquest cas) com a base per a una nova 
historieta. Es tracta d’Un episode banal de la guerre des tranchées (1975), 
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Fig. 1: Pàgina de Voyage au bout de la nuit, de Céline, en la versió il·lustrada per Tardi. 
© Futuropolis 2006 
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que adapta una obra presentada quatre anys enrere a la revista Pilote però 
que va ser rebutjada. En una recopilació posterior de tots dos treballs, el 
mateix Tardi hi explica que el resultat del primer intent «no és gaire bo», 
però que estava «content del guió» i que, per això, decideix reprendre’l 
«gairebé paraula per paraula» (Mouh-mouh: p.5, v.3). No és el moment 
de confrontar les dues obres però, com diu l’autor mateix, no sense ironia 
cap als crítics, seria interessant comparar l’evolució gràfica i narrativa que 
hi ha darrere d’aquest exercici de reescriptura. Més tard, reprèn encara 
algunes d’aquestes mateixes escenes per La Fleur au fusil amb un gran 
resultat, tal com assenyala Groensteen: «En deu pàgines totalment 
magistrals tant des del punt de vista del contingut com de la forma, 
[aquest còmic] diu molt més de la guerra que molts llibres» (1980, 30). 

Un cas encara més curiós és aquell en què un altre dibuixant, 
Moynot, decideix adaptar una novel·la de Léo Malet protagonitzada per 
Nestor Burma, La nuit de Saint-Germain des Prés, agafant el mateix estil 
de Jacques Tardi. Ens trobem davant d’una doble adaptació: literària (a 
partir de la partitura de Léo Malet) i gràfica (a partir dels còmics de 
Tardi, convertits ara en partitura gràfica original).  

Umberto Eco també es refereix als personatges fluctuants, és a dir, 
els que adquireixen entitat pròpia i viuen noves aventures fora de les 
imaginades pel seu creador. És el que fa Tardi a Une gueule de bois en 
plomb, on a partir dels personatges creats per Malet imagina una història 
totalment nova. Aquí no hi ha adaptació literària sinó recreació: Tardi 
continua l’univers literari d’un altre autor. 

 
7. LA REESCRIPTURA EN ELS CÒMICS DE TARDI 

En el punt anterior hem vist un cas de reescriptura en el qual Tar-
di agafa un guió propi i li dóna nova forma. És un cas extrem de reescrip-
tura, però no l’únic. La reescriptura, que no s’ha de confondre amb el 
tema recurrent, suposa revisar situacions ja tractades per utilitzar-les de 
nou amb un tractament diferent. En la literatura trobem casos cèlebres 
de reescriptura a obres com Lolita, de Nabòkov, que desenvolupa situaci-
ons ja vistes a L’encantador; L’Étranger, de Camus, que parteix de La 
mort heureuse; o Tu rostro mañana, de Javier Marías, que conté frases que 
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ja estaven a Todas las almas o a Negra espalda del tiempo i que reapareixen 
produint un volgut efecte de ritornello. 

Un dels exemples més clars de reescriptura és el de la historieta La 
bascule à Charlot, un al·legat contra la pena de mort que parteix d’una 
escena d’execució a la presó de la Santé apareguda al final d’Adèle et la 
bête: «Vaig voler anar més enllà en aquesta escena, no pas dins d’una 
història rocambolesca com la d’Adèle, sinó fent alguna cosa sobre la pena 
de mort, alguna cosa més precisa...», diu Tardi referint-se a aquest 
al·legat contra la pena de mort (Mouh-mouh: p.70). 

El fervor patriòtic que va viure França en declarar-se la Primera 
Guerra Mundial és motiu d’un nou cas de reescriptura. La darrera 
vinyeta de la primera pàgina de Le Secret de la salamandre es repeteix, 
amb lleus variants, a Putain de guerre! (p.4, v.1): les tropes marxen 
orgulloses cap al front de guerra. D’altra banda, la imatge de la gentada 
reunida al voltant de l’estació el dia de l’inici del conflicte, tal i com 
apareix a Putain de guerre! (p.4, v.2), evoca poderosament la de Le Noyé à 
deux têtes (p.18, v.8) fent referència al final de la guerra; en aquest cas, 
Tardi recorre al mateix escenari i al mateix enquadrament per fer un joc 
de simetria que assenyala l’inici i el final de la guerra. 

 
8. LA CITACIÓ DIRECTA, UN RECURS LITERARI 

La citació és un recurs eminentment literari que proporciona a les 
obres que l’utilitzen un ric entramat de referències intratextuals (interna, 
quan una obra es remet a si mateix) o intertextuals (externa, quan una 
obra remet a una altra). La citació, a més a més, arrossega en ella el 
significat de l’obra original i permet el lector de disposar de noves claus 
interpretatives. D’alguna manera, les obres que inclouen citacions sem-
blen demanar una lectura holística que tingui en compte aquestes fonts 
originals. Així mateix, hi ha citacions directes (literals) o indirectes 
(evoquen una obra o un passatge sense ser literals). Tardi recorre una i 
altra vegada al recurs de la citació en totes aquestes variants i, a sobre, la 
utilitza tant de manera textual com gràfica. 
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8.1 CITACIONS GRÀFIQUES 
La citació gràfica és un dibuix que copia un dibuix anterior. La ci-

tació gràfica directa interna es fa reproduint vinyetes vistes pàgines enrere 
i que actuen com a metàfora d’allò que el personatge està recordant. És 
un flashback a través d’una vinyeta recuperada que s’incrusta en una nova 
pàgina. Tardi fa aquí una citació exacta de l’obra pròpia.7  

A vegades, les citacions gràfiques directes internes busquen provo-
car un efecte de contrast entre dues imatges gairebé iguals. És el cas de la 
primera i la darrera vinyeta de Le Trou d’obús, on apareix el mateix camp 
de batalla: el primer cop, a l’inici del relat, mostra un escenari presidit per 
la desolació i el fang de les trinxeres però el segon cop, al final de la 
història, la vinyeta apareix tenyida de vermell fent referència a la sang 
vessada en el conflicte (aquest efecte es perd en l’edició en blanc i negre). 
Un recurs similar es veu a Tueur de cafards, també entre la primera i la 
darrera vinyeta. 

De la seva banda, la citació gràfica directa externa pot remetre a 
una obra anterior de Tardi,8 o a l’obra d’un altre artista. Aquest darrer 
cas resulta més xocant perquè suposa introduir una imatge preexistent 
d’un altre dibuixant i això genera un fort contrast gràfic, com en un 
collage amb material molt divers. Un clar exemple és aquell en què un 
personatge llegeix un diari i es veu una vinyeta d’un altre autor.9 

 
 

                                                
7 Un tipus de citació habitual a la sèrie Adèle i a totes les novel·les negres quan s’arriba al 
moment del desenllaç, per exemple a Le Der des der (p.72, v.5) o Le Petit bleu de la côte 
ouest (p.61, v.2). 
8 Cas dels àlbums exposats en un supermercat a Ô dingos, ô chateaux! (p.59, v.4). 
9 A Le Mystère des profondeurs (p.9, v.4) apareix una vinyeta d’Alain Saint Ogan, mestre 
d’Hergé; Tardi és un declarat admirador de les primeres aventures de Tintin (en blanc i 
negre), que són les més properes a l’estil de Saint Ogan. Un altre exemple és el Manu-
manu creat per Fred i recuperat a Tous des mostres com a cita directa d’una obra aliena 
(p.43, v.2). 
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Fig. 2: La segona vinyeta de la planxa 61 de Le Petit bleu de la côte ouest conté un cas de 
citació gràfica en què es recupera una vinyeta vista pàgines enrere, mentre que a les tres 
vinyetes centrals, les cartel·les, que tapen part del dibuix, ajuden a accelerar el ritme de la 
narració. © Futuropolis 2008 
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8.2 CITACIONS TEXTUALS 

Considerem citacions textuals tant les que apareixen en els textos 
(globus o didascàlies) com les que són elements del decorat. En Tardi, 
aquestes citacions textuals hi tenen dues funcions: o bé són una picada 
d’ullet envers autors amics o admirats per Tardi o bé serveixen per 
entendre el context de l’època en què transcorre una història. Un exemple 
d’aquest segon cas són els llibres que es veuen en una llibreria de vell per 
la qual passeja Nestor Burma en el París de final de 1941: Mein Kampf al 
costat del pitjor Céline (L’École des cadavres, Bagatelles pour un massa-
cre).10 Val a dir que aquestes obres no figuren a la novel·la de Léo Malet, 
com tampoc no apareixen referències als cartells en favor del mariscal 
Petain ni sobre l’exposició antisemita Le juif et la France. Res d’això 
estava a la novel·la original però sí a la França on passen aquests esdeve-
niments i Tardi vol mostrar-ho sense pudor per denunciar el 
col·laboracionisme i el racisme d’aquests anys. La manera de mostrar 
aquesta realitat és amb les cobertes de llibres, els cartells i, molt sovint, 
amb els diaris de l’època; es confirma que «l’obra de Tardi transpira una 
fascinació per la cosa escrita» (GROENSTEEN: 1980, 37).  

A vegades, la citació és directa i textual, tal com passa a C’était la 
guerre des tranchées (p.25, v.1) quan es recullen aquestes línies del Viatge 
al fons de la nit (1932): 

 
Jo, d’entrada, el camp, tot sigui dit de seguida, mai l’he pogut sofrir, sempre l’he 
trobat trist, amb els fangars que no s’acaben, els masos on mai no hi ha ningú i 
els camins que no duen enlloc. Però si se li afegeix la guerra, ja no hi ha qui ho 
aguanti (CÉLINE: 1988, 17). 

 
Aquesta incrustació textual no es veu com un cos estrany (literari) 

en un altre cos (el del còmic), ja que l’un i l’altre estan en sintonia. C’était 
la guerre des tranchées, igual que Putain de guerre!, submergeix el lector en 
el món angoixant de les trinxeres, del desgast físic i psicològic de la lluita 
cos a cos, i posa com a teló de fons els pobles rurals francesos convertits 

                                                
10 120, rue de la gare: p.115, v.2. 
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en escenaris fantasmals i mig enderrocats. Tardi aconsegueix transmetre 
la por de la mort, la soledat i la desesperança utilitzant els dispositius 
propis de la historieta i arriba a unes cotes artístiques comparables a les 
que, amb altres procediments, aconsegueix Céline a la seva novel·la.  
 
9. LA CITACIÓ INDIRECTA: TARDI HOMENATJA LA LITERATURA 

En els còmics de Tardi també hi ha diverses citacions indirectes, o 
si es vol, simples referències literàries disseminades en els textos. En una 
de les seves primeres obres llargues amb guió propi (Le Démon des glaces), 
un del protagonistes és batejat amb el nom de Louis-Ferdinand Chapou-
tier, és a dir, amb el mateix patronímic que Céline (nascut Louis-
Ferdinand Destouches); a més a més, el personatge de ficció és qualificat 
com un tipus «excèntric» i «menyspreat» (Céline va ser excèntric, sens 
dubte, i també menyspreat), però el protagonista diu que se l’aprecia 
(igual que Tardi aprecia el Céline de les millors novel·les, si bé detesta les 
idees xenòfobes dels seus pamflets). 

A Le Démon des glaces es fa una clara referència a Verne a través 
d’un vaixell anomenat Jules Vernez i el mateix títol de l’àlbum remet a 
una obra del mateix autor, Le Sphinx des glaces, mentre que alguns 
elements de la trama fan pensar a Vint mil llegües de viatge submarí. Per 
descomptat, l’acurat grafisme de l’àlbum és un homenatge als gravats de 
Gustave Doré i de Samuel T. Coleridge, de tal manera que Tardi no 
només evoca el contingut dels llibres de Verne (la temàtica i la tècnica 
narrativa) sinó també el continent, en aquest cas, els gravats que 
il·lustraven les edicions originals i que l’autor va descobrir de petit a la 
biblioteca del seu pare i va llegir fascinat. Fons i forma tenen aquí resso-
nàncies literàries. El dibuix es transforma perquè remet a la literatura. 

En els àlbums protagonitzats per Adèle també abunden les refe-
rències literàries. A Le Savant fou Tardi parteix dels savis bojos com el 
doctor Moreau, de Wells, o Jeckyll i Hyde, de Stevenson, dos models 
literaris que després han donat lloc a una tipologia de personatges 
llargament explotada per la literatura popular i pel cinema. Menys 
evident resulta l’homenatge que sembla fer a Edgar Allan Poe i al relat 
Discussió amb una mòmia a través dels diàlegs que Adèle Blanc-Sec manté 
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amb la seva mòmia a Momies en follie. A l’episodi Le Démon de la Tour 
Eiffel es fa referència a Sherlock Holmes evocant tan sols el violí, mentre 
que Mary Shelley és citada quan esclata una oportuna tempesta amb 
llamps a Le Savant fou. En aquest darrer cas, Tardi utilitza també el 
recurs del préstec literari (donar vida a un cos inanimat durant una 
tempesta, com a Frankenstein) i alhora ironitza sobre aquesta necessitat 
que té la ficció per tornar una vegada i una altra als llocs comuns. Final-
ment, a Le Mystère del profondeurs s’anomena una novel·la de Daniel 
Pennac, La Petite marchande de prose (p.16, v.6), fent un evident anacro-
nisme, mentre que Tous des monstres conté una divertida referència al 
títol d’una obra de Léo Malet en boca d’un taxista que assenyala la 
presència de boira en el pont de Tolbiac. 

En realitat, però, la sèrie d’Adèle Blanc-Sec ja conté des del seu inici 
un homenatge a un tipus molt concret de literatura, la literatura de 
fulletó: 

 
Des de sempre he estat molt interessat per la novel·la-fulletó que va tenir la seva 
gran època al final del segle XIX i principi del XX. Una de les novel·les més cèle-
bres aparegudes l’any 1910 és Arsène Lupin, per exemple (ANÒNIM: 2010). 
 
Això explica la presència d’elements retòrics com les inter-

pel·lacions al lector al final dels episodis, el recurs al continuarà, 
l’acumulació d’accions com més va més sorprenents i, en general, l’ús de 
textos narratius emfàtics, paròdics o amb clara voluntat de pastitx. 

 
10. PERSONATGES DE CÒMIC EN UN UNIVERS LITERARI 

Bona part dels personatges creats per Tardi en els seus còmics tre-
ballen en el món literari: són escriptors, il·lustradors o editors.  

La Véritable histoire du soldat inconnu està protagonitzada per un 
mediocre escriptor de novel·les populars. És la mateixa feina que fa el 
personatge d’Adèle Blanc-Sec, tot i que amb més èxit. Les novel·les que 
escriu Adèle són il·lustrades per un dibuixant marcat per una novel·la 
titulada Le Démon des glaces, que, en realitat, i com ja s’ha dit, és un 
còmic de Tardi. D’aquesta manera, Tardi aconsegueix, partint de la 
citació, desembocar en un exemple de mise en abyme és a dir: d’aquells 
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casos en què l’obra es refereix a sí mateixa. A Momies en follie la coberta 
del còmic apareix clarament redibuixada tot que el l’autor que es veu al 
costat no s’assembla gens a Tardi. Aquest joc d’autorreferències té molt 
de divertimento, però també hi ha mordacitat quan es diu que es tracta 
d’una obra que no va tenir gaire èxit, un dard que Tardi llança contra la 
seva primera editorial.11 Però més enllà del vessant lúdic, en aquest 
exemple es veu clara la càrrega que comporten les citacions: gràcies al fet 
d’evocar Le Démon des glaces podem comprendre l’impacte psicològic que 
han rebut els personatges que diuen haver-la llegida i que es veuen 
marcats per aquells territoris inhòspits i desconeguts i per unes morts 
violentes causades per fenòmens inexplicables. 

A partir de Tous des monstres, el món literari agafa encara més pes 
en la sèrie Adèle Blanc-Sec. La protagonista vol negociar els percentatges 
que rep en concepte de drets d’autor. L’editor, Louis-Joseph Bonnot, que 
ja havia aparegut a La Véritable histoire du soldat inconnu, està descrit amb 
enorme causticitat: és un vell sense escrúpols que ofereix a la protagonista 
uns contractes lleonins. Bonnot considera que el més important d’un 
llibre és la coberta i, per això, no dubta a posar una il·lustració que creu 
que li ha de fer vendre més exemplars malgrat que no tingui res a veure 
amb el contingut.12 És inevitable veure en aquesta descripció una referèn-
cia a les polítiques editorials contra les quals ha lluitat Tardi. El vell 
editor també es lamenta de la situació que viu el món editorial de l’època 
(1920) i assegura que «la gent ja no llegeix, prefereixen anar al cinematò-
graf».13 Amb evident intencionalitat, Tardi ens fa veure que el debat 
sobre la pèrdua de lectors no és nou: abans l’enemic era el cinema i ara, la 
televisió o els videojocs. 

Però la descripció més corrosiva del món literari i de les seves mo-
des és quan Bonnot bonega un jove autor perquè li ha presentat un text 
sobre la Primera Guerra Mundial que considera massa negre i cru; a 

                                                
11 Le Démon des glaces es va publicar inicialment a Dargaud. Descontent per la poca 
promoció que en va fer, Tardi va marxar a Casterman on ha publicat amb èxit el gruix 
de la seva obra. 
12 Tous des monstres: p.5. 
13 Le Mystère des profondeurs: p.8, v.3. 
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Bonnot, no sembla importar-li que qui ha escrit aquell text és, precisa-
ment, un mutilat de guerra que amb prou feines pot caminar.14 La 
mordacitat de Tardi no és gratuïta. En realitat, està defensant la seva 
obra i la seva independència perquè sap què és que un editor li rebutgi 
una portada del Voyage au bout de la nuit per ser massa sòrdida i perquè 
ell és qui més ha escrit i dibuixat sobre la guerra de 1914 sense amagar 
mai la cruesa del conflicte. En aquest passatge, Tardi confronta literatura 
comercial i literatura d’autor; en d’altres, contraposa allò que alguns han 
definit com a alta i baixa cultura, com quan recalca amb sornegueria que 
el jove i despreocupat protagonista d’Adieu Brindavoine dedica el seu 
temps a «passatemps dubtosos» com ara la fotografia, la il·lustració o la 
novel·la popular (p.5, v.3). 

La càrrega irònica contra la il·lustració apareix en boca d’Adèle 
Blanc-Sec quan es nega a acceptar que les seves novel·les es publiquin 
acompanyades de dibuixos: «No em dirigeixo als bebès, jo», diu indigna-
da al seu editor.15 A través d’aquesta frase, Tardi carrega contra un tòpic 
molt estès segons el qual la presència d’imatges acompanyant un text és 
símptoma que el llibre s’adreça a un públic infantil o amb escassa compe-
tència lectora. De manera indirecta, Tardi fa aflorir el prejudici cultural 
de la iconofòbia que es manté encara avui a través de les visions més 
estigmatitzades contra els llibres il·lustrats i contra els còmics. 

Per a qui sosté aquesta dualitat entre alta i baixa cultura, és evident 
que la novel·la pertany al primer grup i la historieta al segon. Són opini-
ons partidàries d’establir una jerarquia entre les arts que Tardi combat 
sense complexos recuperant elements sovint associats a la baixa cultura 
com l’estructura fulletonesca. Sap perfectament que es pot fer una obra 
d’autor basant-se en aquests esquemes populars. Sap que la gran novel·la 
del XIX neix en la publicació seriada pròpia dels fulletons. 

 
11. LA VEU LITERÀRIA DEL NARRADOR 

Ja hem assenyalat que les didascàlies tenen una presència impor-
tant en l’obra de Tardi. En aquests textos, habitualment escrits en 

                                                
14 Tous des monstres: p.4. 
15 Tous des monstres: p.5, v.5. 
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primera o tercera persona, és difícil no veure-hi una veu narrativa de 
clares ressonàncies literàries. La manera d’escriure de Jacques Tardi és 
filla de la literatura. Només cal comparar el fragment anterior de Céline 
amb aquest extret de Putain de guerre!:  

 
Pobles destruïts a marxes forçades, finalment vam veure els alemanys. Era el 
primer cop que podíem mirar de prop els nostres enemics. No tenien aspecte de 
ser mala gent... Finalment, se’ns assemblaven força. Eren presoners i jo hauria 
donat qualsevol cosa per ser al seu lloc. Per ells, la guerra havia acabat (Putain de 
guerre!: p.3, v.2 i v.3). 

 
Passatges com aquests no semblen lluny ni del Voyage au bout de la 

nuit ni d’obres com La por, una novel·la de Gabriel Chevallier publicada 
l’any 1930 i que traspua les mateixes dosis de desengany: 

 
Els homes són estúpids i ignorants. D’aquí ve tota la seva misèria. En comptes 
de reflexionar, es creuen el que els expliquen, el que els ensenyen. Es trien caps i 
amos sense jutjar-los, amb un gust funest per l’esclavatge (CHEVALLIER: 2009, 
17). 

 
Aquesta veu literària acabaria agafant tota la seva amplada en una 

novel·la, l’única de Tardi, titulada Rue des rebuts, mentre que en els 
còmics es canalitza a través de diferents solucions narratives. Així, en les 
adaptacions de novel·les negres de Malet o Manchette, utilitza una hàbil 
combinació entre textos narratius presents en cartel·les i fragments 
dialogats col·locats en els globus. En alguns casos, l’alternança de textos 
narratius i dialogats es trasllada al còmic amb solucions molt hàbils, com 
a la segona vinyeta de la planxa 80 de 120, rue de la gare.16 Amb el temps, 
Tardi perfecciona l’ús de les didascàlies fins al punt de convertir-les en un 
perfecte equivalent de la ratlla o del guió llarg que trobaríem en una 
novel·la, és a dir, en un mecanisme ideal per fer un incís que interromp el 
discurs donant una dada aclaridora, tal com passa a la planxa 20 de Ô 
dingos, ô chateaux! en una petita cartel·la que ens fa entendre que al petit 
Peter no l’ interessa en absolut allò que li explica la seva cangur.  

                                                
16 Aquesta solució ha estat ben analitzada per Jean-François Douvry (1988a) en el llibre 
que compara el còmic de Tardi amb l’obra original de Malet. 
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És un ús molt particular de la didascàlia que té clares ressonàncies 
literàries, com ocorre també quan Tardi encadena diverses cartel·les 
sobre una mateixa vinyeta (s’ha vist en la fig. 2), tapant parcialment el 
dibuix, a fi efecte d’ajudar-se del text per accelerar la narració.17  

En el cas de les obres centrades en la guerra del 14-18, el diàleg hi 
perd importància, com és lògic, perquè el context de la trinxera convida 
poc a practicar-lo. Aleshores, la veu en off que trasllada al paper les refle-
xions del protagonista, adquireix major protagonisme. Però en aquest 
punt ens sembla significatiu el canvi en l’ús de l’aparell textual entre 
C’était la guerre des tranchées i Putain de guerre!: a la primera hi ha frag-
ments de diàlegs dels personatges; a la segona, els diàlegs han desaparegut 
completament i només queda la veu del narrador en primera persona. És 
un canvi casual? Ens sembla que no. L’absència de diàlegs contribueix a 
fer més palpable la solitud del protagonista, fa més clar el sentiment de 
sentir-se aïllat i seu rotund distanciament amb la bogeria bel·licista on es 
troba immers. El diàleg és un element essencial per les persones, és allò 
que ens permet relacionar-nos i viure en societat; és, en definitiva, allò 
que ens fa humans. Eliminant el diàleg, Tardi converteix l’escenari de la 
guerra en un espai inhumà en el sentit primigeni de la paraula, un espai 
oposat al que ens defineix com a espècie. 

Si anem més enrere en el temps, fins a Un episode banal de la guerre 
des tranchées, i encara més enrere, a la historieta que ja hem dit que li 
serveix de base, aleshores podem comprovar que els diàlegs son molt 
abundants i el que gairebé no hi ha són textos narratius. Hi ha una 
notable evolució en el registre narratiu des de la primera historieta de les 
trinxeres fins a la darrera i aquesta evolució va des d’un registre més propi 
del còmic popular (basat en el diàleg) fins a un de molt més proper a la 
novel·la (narrador en primera persona). 

                                                
17 Le Petit bleu de la côte ouest: p.61. 
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Fig. 3: L’acotació literària traslladada al còmic. Una petita cartel·la a la planxa 20 de Ô 
dingos, ô chateaux! ens fa entendre que, al petit Peter, no l’interessa el que li explica la 
cangur. © Futuropolis 2011 
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12. NARRADOR I AUTOR 
Tardi apareix en els seus còmics per parlar de la seva obra.18 És un 

nou cas, com hem vist més amunt, de mise en abyme, però aquí ens 
interessa per confrontar la figura del narrador amb la de l’autor. Tardi fa 
un retrat grotescament envellit d’ell mateix. Resulta estrany, però sembla 
que amb aquest exercici Tardi busca crear un distanciament entre el jo 
autor i el jo narrador. Així, Tardi s’identifica amb aquest Tardi dibuixat 
en tant que narrador, però deixa clar que aquest narrador no s’ha de 
confondre mai amb l’autor ni tan sols quan tots dos tenen el mateix nom.  

D’altra banda, i sense que això contradigui el que acabem de dir, es 
tracta d’una decisió molt adequada tenint en compte les característiques 
d’un còmic. A diferència del que passa en una novel·la, el jo autor d’un 
còmic ha de mostrar no només la veu de l’autor sinó també la cara, i una 
representació gràfica del Tardi d’avui quedarà irremissiblement datada en 
el temps demà, o dit d’una altra manera, envellirà. Aquest Tardi envellit, 
precisament per estar exageradament envellit, no envellirà mai.  

 
13. ELS FORMATS 

En el còmic europeu, el format de l’àlbum ha estat, des de la dèca-
da de 1950, gairebé una imposició per als autors. Aquest format d’àlbum 
té una mida estàndard (aproximadament, la d’un DIN-A4), està imprès 
en color i té una extensió d’entre 44 i 46 pàgines.19 Estem, doncs, davant 
d’un format molt tancat i que constreny enormement l’autor. Seria tant 
com obligar els novel·listes a escriure novel·les de 250 pàgines, per 
exemple, sense tenir en compte si les necessitats de la història que 
s’explica obliga a fer-ne un llibre de 100 o de 500. 

Tardi comença cenyint-se a aquest format en els primers àlbums. 
Però, ben aviat, assumeix que cada història demana la seva pròpia exten-

                                                

18 Adieu Brindavoine i Mouh-Mouh (1979b) i Le Secret de la salamandre (1981). 
19 La majoria d’àlbums francobelgues encaixen en aquest format: Astèrix, Lucky Luke, 
Gil Pupil·la o les primeres aventures de Jan i Trencapins (Tintín, tot i mantenir les 
dimensions, arriba a les 62 pàgines). Aquest model d’àlbum es va imposar, fins i tot, al 
mercat espanyol en ser adoptat per l’editorial Bruguera a partir de 1969 i es manté 
encara ara en els nous episodis de Mortadelo y Filemón. 
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sió i comença a actual amb total llibertat, deixant només que el cicle 
d’Adèle Blanc-Sec encaixi de ple en els formats convencionals. Així, en les 
seves obres més personals, Tardi no es plega a les exigències pròpies del 
món del còmic sinó que sembla emmirallar-se també aquí amb els 
formats literaris, és a dir, formats de paginació lliure. 

El primer exemple, el tenim en La veritable histoire du soldat incon-
nu, que renuncia als tres condicionants dels àlbums que acabem de veure: 
es publica originàriament en un format molt superior al DIN-A4, és en 
blanc i negre, i té una extensió de només 34 pàgines. Per acabar-ho 
d’adobar, a la portada de la primera edició (1974) ni tal sols apareix el 
títol de l’obra, només el nom de l’autor. Es tracta d’un format ideat per 
situar-se a les antípodes dels còmics tradicionals (és el contrari d’un 
Tintín) i, a través d’aquest mecanisme purament formal, es vol destacar 
que l’obra que hi ha a dins tampoc té res a veure amb el còmic tradicional 
(diguem-ne infantil o juvenil) i així és, ja que La veritable histoire du soldat 
inconnu és un contundent clam antibel·licista en què les obsessions de 
l’autor brollen de manera transparent. Groensteen (1980, 22) ha qualifi-
cat aquesta obra de «malson caòtic, obscè i mòrbid que segueix perse-
guint el lector molt de temps després d’haver tancat l’àlbum». 

Si aquesta és una obra que necessita un format més aviat breu, 
Griffu presenta 51 pàgines i Ici Même s’estén fins a les 163. El pas del 
temps no farà més que confirmar la paginació lliure de les obres de Tardi. 
Brouillard au pont de Tolbiac té 67 pàgines mentre que 120, rue de la gare 
en té 184. Le Trou d’obús és un àlbum de gran format i en color que 
conté una historieta de 20 pàgines, mentre que C’était la guerre des 
tranchées en comportarà 96. Le der des der en té 78 i Varlot soldat 36. 
Tampoc quan ha d’incorporar el color se sent limitat pel nombre de 
pàgines, com ho demostren les 230 pàgines de Jeux pour mourir. 

Juntament amb La veritable histoire du soldat inconnu, l’altra obra 
on Tardi ha anat més enllà en el format és a Le Cri du Peuple, ja que no 
només es tracta d’una obra de dimensions colossals (308 pàgines) sinó 
que, a més a més, publica en un format horitzontal que trenca totalment 
amb l’aspecte habitual dels còmics. 
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També el sistema de publicació d’algunes obres de Tardi semblen 
remetre’s a la literatura i, més concretament, al sistema de prepublicació 
seriat propi, un cop més, de la novel·la de fulletó. «Per raons econòmi-
ques, [els autors de còmics] estem obligats a ser fulletonistes», reconeix 
(1988b). Així, Le Secret de l’étrangleur va ser prepublicada en cinc lliura-
ments mensuals en format de diari a través d’una revista creada especial-
ment per a l’ocasió i que es va vendre en llibreries sota el títol 
L’Étrangleur; una experiència que després repetirà en d’altres títols. 

No només l’extensió de l’obra o el format de publicació presenten 
aquests ecos literaris sinó que també el format mateix de composició de la 
pàgina (la mise en page) té ressonàncies literàries. Així ho considera 
Jacques Samson en un estudi sobre aquest rotund al·legat antibel·licista 
que és C’était la guerre des tranchées. Aquesta obra, recordem-ho, està 
narrada a través de pàgines que mantenen una estructura invariable de 
tres vinyetes horitzontals per cada pàgina. Per a Samson, la força 
d’aquesta estructura, que s’imposa de forma evident i immediata al lector, 
transmet un gest propi d’un escriptor. En aquesta repetició de vinyetes 
horitzontals, agrupades de tres en tres, Samson (1989a, 31; 1989b, 123) 
hi veu una estructura de poema, amb una mètrica invariable i uns resul-
tats similars als de la rima. 

 
14. LA IRRUPCIÓ DE LA LITERATURA EN EL CÒMIC 

L’any 1978, l’editor Jean-Paul Mougin llança la revista (À Suivre) i 
a l’editorial del primer número defineix el projecte en una frase: «la 
irrupció salvatge del còmic en la literatura». En aquell mateix any Will 
Eisner fa servir per primer cop el terme «novel·la gràfica» per definir el 
còmic que acaba de publicar: A Contract with God. Falta temps perquè 
aquesta etiqueta arreli i apareguin fenòmens com Maus o Persépolis, però 
tant Eisner als EUA com (À Suivre) a França semblen estar obrint un 
nou camí donant al còmic una ambició literària. (À Suivre) va tenir un 
paper decisiu a l’hora de potenciar un còmic amb autèntica vocació 
literària gràcies amb un gran planter d’autors com Hugo Pratt, Tardi, 
Comès, Loustal o Schuiten i Peeters. Fins a aquell moment, el còmic 
anomenat adult acostumava a associar-se únicament a continguts de 
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tipus sexual o contracultural (underground). En canvi, amb (À Suivre), 
Casterman volia constituir-se en una editorial de prestigi, equivalent de 
Gallimard en el terreny del còmic. 

En aquesta irrupció de la literatura en el còmic, Tardi va tenir un 
paper fonamental ja des del número 1, on va arrencar la publicació d’Ici 
Même, una història densa, captivadora i desconcertant alhora, una obra 
polisèmica, onírica i oberta a múltiples interpretacions sobre temes com 
la justícia, la propietat, la legalitat o la recerca de la pròpia identitat. 
D’altres lectures hi veuen també una metàfora de l’esquizofrènia i de la 
neurosi obsessiva de la que parla Lacan (LECIGNE: 1985). L’obra, escrita 
per Jean-Claude Forest, va sorprendre d’entrada per la seva extensió i per 
l’ús del blanc i negre. Amb la seva publicació Le Monde, va certificar 
«l’acte de naixement del còmic d’avantguarda».20  

Després del seu pas per la revista, Ici Même es va convertir en un 
àlbum d’aspecte gens habitual: gruixut, sense rastre de color, i amb una 
divisió per capítols a l’interior. Com una novel·la. Obrint noves vies en el 
món del còmic, Ici Même va iniciar la col·lecció «Les romans (À Suivre)», 
que literalment vol dir: les novel·les (que cal seguir). L’associació literatu-
ra i còmic, o més ben dit, novel·la i còmic, es materialitzava en un conjunt 
d’obres destinades a acollir còmics d’autor en què l’important no era ja el 
personatge que donava nom a una sèrie. Eren obres que constaven d’un 
únic volum d’extensió variable en què cada autor disposava del nombre 
de pàgines necessari per explicar la seva història. Aquesta col·lecció va 
trencar el format clàssic dels àlbums francobelgues molt abans que el 
terme novel·la gràfica es popularitzés com una etiqueta amb cert pedigrí. 
Definitivament, el còmic acabava d’irrompre en un terreny fins a alesho-
res reservat a la literatura.21 
 

                                                
20  Jacques Goimard, Le Monde, 28 de desembre de 1979, citat per Groensteen 
(1980,102). 
21 L’autor vol fer constar el seu agraïment a l’editorial Futuropolis per haver permès la 
reproducció de les imatges de Tardi que acompanyen aquest article. 
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EL DISCURSO INTERIOR EN LOS CÓMICS DE FRANK MILLER 
Pepo Pérez (Juan Carlos Pérez García) 

Universidad de Málaga 
 

Esta será una buena vida… lo bastante buena. 
Bruce Wayne, en The Dark Knight Returns 

 
 

ntes del éxito mundial cosechado por las adaptaciones 
cinematográficas de sus cómics, Sin City (2005),22 y 300 
(2007),23 Frank Miller ya era reconocido por la crítica y la 
comunidad del cómic internacional como un autor capital 

cuya influencia renovadora era destacada por encima de cualquier otro 
aspecto de su trayectoria. En 2003, el especialista Larry Rodman afirma-
ba que Miller seguía siendo una de las principales voces del cómic 
contemporáneo y concretaba alguno de sus logros:  

 
Fue uno de los primeros visionarios de la Edad de Bronce en reconocer que 
había —o podía haber— una estética narrativa que podía integrar influencias 
amplias de tradiciones narrativas gráficas internacionales, del cine y de la litera-
tura, del pasado y del presente, que abrirían las estrechas estructuras del mains-
tream corporativo.24 Esta visión ha empujado el arte del cómic americano a algu-

                                                

22  Codirigida por Robert Rodriguez y Frank Miller (director invitado: Quentin 
Tarantino); guión de Frank Miller.  
23 Dirigida por Zack Snyder; guión de Zack Snyder, Kurt Johnstad y Michael B. 
Gordon, basado en la novela gráfica 300, de Frank Miller y Lynn Varley. 
24 La «Edad de Bronce» es un término informal que alude a la tercera etapa de una 
historia clasificatoria del comic book americano acuñada por los propios aficionados. La 
primera etapa, la «Edad de Oro», abarcaría los años cuarenta del siglo XX; le seguiría la 
«Edad de Plata» en los sesenta —cuando el género de superhéroes se convierte en 
hegemónico, superando su decadencia tras la II Guerra Mundial— y la «Edad de 
Bronce» en los setenta y primeros ochenta, caracterizada por un tono progresivamente 
más oscuro y violento. Hay quienes distinguen una cuarta etapa, «Edad Moderna» o 
«Edad Oscura», iniciada en 1986 tras el impacto de Batman: The Dark Knight Returns, 
de Frank Miller, y Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons. El mainstream se refiere 
a la corriente comercial dominante en el comic book, constituida desde los sesenta por 
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nos lugares extraordinarios, causando un impacto cultural que excede con mu-
cho el alcance de la industria del cómic, especialmente ahora que las sinergias de 
los medios y las colaboraciones se dan por hecho dentro de la cultura pop de 
masas. (RODMAN: 2003, 130)  

  
A nosotros nos interesa ahora el tratamiento en sus cómics del dis-

curso interior de los personajes, uno de los rasgos de estilo de Miller más 
distintivos e imitados. Antes de continuar, proceden algunas aclaraciones 
metodológicas. Frente a quienes abordan el cómic con modelos de 
análisis exclusivamente literarios o exclusivamente visuales, son cada vez 
más los estudiosos que llaman la atención sobre el carácter de ima-
gen/texto del cómic y defienden la necesidad de construir un modelo de 
análisis propio, capaz «de explicar su relación con el arte y la literatura no 
en términos de comparación, sino en términos alternativos» (GARCÍA: 
2010, 28), y de mostrar «cómo la dialéctica entre texto e imagen funciona 
dentro de una narración de cómic» (KANNENBERG JR.: 2003). Nuestro 
trabajo está en sintonía con ese planteamiento e intenta combinar esos 
dos aspectos, visual y textual, considerando al cómic como forma artística 
autónoma. En palabras de Altarriba: 

 
La historieta ha vivido en la intersección, siempre marginal, de otros medios. 
Atrapada entre campos expresivos de tanta tradición e influencia como la litera-
tura, el grafismo y el cine, se la ha analizado a menudo a la luz de estos nobles 
parientes y en la comparación —aquí más odiosa que nunca— ha salido per-
diendo. Se han acuñado términos o se han establecido valoraciones que tienen 
más en cuenta sus relaciones que sus méritos propios. […] Sin embargo basta 
con acercarse a la abundante y diversificada producción generada en sus casi 
doscientos años de Historia para comprobar que la historieta no se limita a ser 
como el cine o como la literatura, pero en versión barata y simple. Tanto sus in-
gredientes constitutivos como su funcionamiento revisten unas características 
originales que, a poco que se analicen, permitirían situarla en el lugar que le co-
rresponde. Ni mejor ni peor, ni especialmente deudora de unos recursos ajenos 
ni condenada a explotar unos géneros determinados, la historieta quedaría así 
definida a partir de su identidad y no de sus semejanzas, por lo que es y no por 
lo que se parece. (ALTARRIBA: 2008) 
 

                                                                                                              

los tebeos de superhéroes. Las dos grandes editoriales tradicionales de dicho género son 
DC (Superman, Batman, etc.) y Marvel (Los 4 Fantásticos, Spiderman, X-Men, etc.) . 
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Para abordar el tema que nos ocupa en su contexto, veamos una 
aproximación histórica a cómo y cuándo se introdujo el discurso interior 
en el cómic norteamericano, con paradas destacadas en la tradición a la 
que pertenece Frank Miller, la del comic book.25 
 
1. LA VOZ INTERIOR EN EL CÓMIC NORTEAMERICANO 

El globo de pensamiento es una convención formal del cómic y 
uno de sus recursos formales antirrealistas más originales, pues abre un 
canal «para que un personaje hable con el receptor de la obra, rompiendo 
de una manera discreta la cuarta pared» porque, aunque no se diga de 
manera explícita, «implica necesariamente que el personaje reconoce que 
tiene una audiencia» (VILCHES: 2011). De manera equivalente al 
realismo en la ficción cinematográfica, que se consigue mediante conven-
ciones formales antirrealistas —montaje fragmentario, cambio del punto 
de vista, alternancia de planos cortos con generales, manipulación del 

                                                
25 Existen dos grandes tradiciones en el cómic comercial norteamericano: la de las tiras 
de prensa, publicadas en los diarios estadounidenses desde finales del siglo XIX y que 
tiene su edad de oro en la primera mitad del XX, y la del comic book, que se desarrolla a 
finales de los años treinta del siglo XX y perdura hasta hoy. Frank Miller trabajará en 
esta última industria desde finales de los setenta. Es importante entender en qué 
consiste un comic book porque el medio de publicación resulta crucial en una forma 
como el cómic, concebida para la reproducción. Como observa Lefèvre, el formato 
determina el concepto total de un cómic, «no sólo el estilo, también el contenido. Los 
aspectos materiales del formato determinarán el diseño de página, la elección entre el 
monocromo o el color, el tipo de historia, la forma en que será narrada, etc». Aún más, 
el formato «estimula diferentes formas de consumo» (LEFÈVRE: 2000, 98). Los comic 
books, pese al equívoco término, no son books, libros, sino cuadernillos grapados, el 
equivalente a lo que en España conocemos como tebeos. El comic book norteamericano 
se caracterizaba por su impresión de baja calidad en papel barato, su carácter episódico, 
su publicación periódica —normalmente mensual— y sus precios de venta populares. 
También, en las épocas de apogeo comercial en que fue un medio de masas, por sus 
notables tiradas que alcanzaban cientos de miles de copias e incluso —durante los años 
cuarenta— superaron el millón de ejemplares mensuales. Frente a las tiras de prensa, 
que solían leer toda la familia y gozaron de una relativa respetabilidad social, el comic 
book era leído mayoritariamente por niños y adolescentes, al menos hasta los años 
setenta y ochenta, y ha sido visto durante la mayor parte de su historia como un 
subproducto cultural sospechoso. 
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sonido, etc.—, en el cómic es posible conseguir realismo, o más exacta-
mente, realismo emocional y sensorial, empleando registros gráficos 
caricaturescos y otras técnicas formales antirrealistas, como el monólogo 
interior superpuesto a las imágenes en el caso de Miller. Como ha 
afirmado el historietista Daniel Clowes, el cómic es una forma abstracta, 
y los intentos directos de «realismo» concluyen a menudo en rigidez e 
irrealidad: «la mayoría de esas técnicas “antirrealistas” tienen una base 
firme en nuestra realidad psicológica. Todos hablamos con nosotros 
mismos» (PÉREZ: 2011, 58-59).  

Concebido para representar pensamientos, sueños y alucinaciones, 
el dream-balloon o globo de pensamiento se diferenció de los preexistentes 
globos de diálogo por su contorno en forma de nube y su rabito, elimina-
do o sustituido por pequeñas nubecillas discontinuas. Al principio tendía 
a expresar contenidos icónicos, aunque más tarde se utilizaría también en 
los monólogos interiores (GASCA & GUBERN: 2001, 452). El globo de 
pensamiento aparece puntualmente en algunas tiras de prensa de las 
primeras décadas del siglo XX,26 pero no comenzó a generalizarse en el 
cómic norteamericano hasta la segunda mitad de los treinta, en tiras de 
aventuras exóticas como Terry and the Pirates, de Milton Caniff [fig. 1]. 
Seneca (2011) observa: 

 
Es significativo que los globos de pensamiento no surgieran realmente como un 
tropo común del cómic hasta que las historias que estaba contando el medio se 
apoyaron lo suficiente en los pensamientos ocultos de los personajes como para 
necesitarlos. E incluso entonces, durante los primeros años difícilmente era un 
nivel de monólogo interior joyceano. En un medio que durante la Depresión se 
empleó sobre todo para transportar al pueblo a climas exóticos de aventura […], 
el globo de pensamiento era poco más que un subterfugio, un vehículo más nue-
vo y más elegante para la exposición. 
 

                                                
26 Por ejemplo, Vilches (2011) señala el uso del globo de pensamiento en la tira de 
prensa Krazy Kat, de George Herriman (1913-1944), de manera muy breve y limitada, 
con ensoñaciones visuales de los personajes, a menudo para reforzar el gag. Véanse 
ejemplos de uso parecido por otros historietistas norteamericanos en los años diez y 
veinte del siglo XX, en Gasca y Gubern (2001: 452-469). 
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Fig. 1: Detalle de Terry and the Pirates, página dominical del 3 de diciembre de 1939, 
Milton Caniff. Reproducida en Milton Caniff (2008): The Complete Terry and the 
Pirates. Volume Three: 1939-1940, San Diego, IDW, p. 65. © IDW 2008 

 
Conforme avanzaron los cuarenta y cincuenta, pareció aumentar 

esa necesidad de expresar la vida interior de los personajes y contraponer 
su subjetividad al punto de vista exterior, objetivo, que era el que los 
cómics habían mostrado hasta entonces desde la superficie de los dibujos 
y, en su caso, desde el narrador omnisciente en los cartuchos de texto. 
Los comics books del periodo con historias «confesionales» de romance, 
por su misma fórmula narrativa, recurrieron a menudo al narrador en 
primera persona, saltando desde el globo de pensamiento a monólogos 
citados27 en cartuchos de texto, normalmente entrecomillados, ocupando 
así el lugar habitualmente reservado en el cómic —el cartucho— al 
narrador omnisciente en tercera persona. También en las colecciones de 
crimen, como la fundacional Crime Does Not Pay (1942-1955) o Crime 
SuspenStories (1950-1955),28 era habitual usar el narrador en primera 

                                                
27 El equivalente literario, distinto hasta cierto punto por el componente visual del 
cómic, sería el monólogo citado (COHN: 1983, 58-98) o discurso citado (GENETTE: 1998, 
41-42), la cita literal de los pensamientos del personaje tal como los verbaliza su 
discurso interior. 
28 Crime Does Not Pay, publicada por el editor Lev Gleason, constituyó el principal 
modelo para los comic books de crimen de finales de los cuarenta. Estaba inspirada por 
la serie de documentales cinematográficos y radiofónicos de la MGM del mismo título, 
pero también por las revistas pulp de true crimes que florecieron a partir de los años 



ÍTACA 

102 

persona en cartuchos, en estilo directo y sin comillas. Casi podríamos 
decir que la narración en primera persona fue un recurso demandado por 
los tebeos de romance y crimen dirigidos a jóvenes adultos que prolifera-
ron tras la posguerra, de temática relacionada con la realidad —por 
contraste con las fantasías superheroicas— y que desaparecerían prácti-
camente tras la implantación del Comics Code29 en otoño de 1954.  

Al emplear dicho recurso aparece, pues, un doble juego narrativo 
derivado del uso de los cartuchos «para expresar la voz-pensamiento de 
un narrador en primera persona y de los globos para encerrar la “voz” de 
ese mismo narrador-personaje, en su participación activa en la historia 
cuando dialoga con otros personajes» (VARILLAS: 2009, 156). Un 
ejemplo especialmente sofisticado se encuentra en historietas románticas 
como «Man of My Heart» (1953), de Kim Aamodt y Alex Toth [fig. 2]. 
En ella hay un empleo combinado del globo de pensamiento 
  

                                                                                                              

veinte. Crime SuspenStories fue publicada por EC Comics, una editorial mitificada luego 
por los aficionados. 
29 Un código de autocensura con el que los editores intentaron eludir la mala fama social 
que arrastraban los comic books desde los cuarenta, en cuanto productos supuestamen-
te perjudiciales para los chavales que los leían masivamente. El Comics Code de 1954 
—que ya había tenido un antecedente fallido en 1948— estableció una lista de 
contenidos prohibidos: referencias directas al sexo y las drogas, violencia explícita, 
monstruos, vampiros, muertos vivientes; incluso se restringió el uso de la palabra crimen 
en las portadas, que no podía aparecer sola o con un tamaño predominante, y las 
palabras horror y terror fueron directamente prohibidas en el título de las colecciones. 
Los editores que se adhirieron al código debían enviar sus tebeos a un órgano de control 
previo, Comics Code Authority, cuya aprobación se reflejaba con un sello en la portada 
del cómic. Aunque someterse a él era voluntario, en la práctica los distribuidores 
tendieron a comercializar los comic books que llevaban el sello de aprobación en 
portada, con la consiguiente marginación para el resto. Una de las consecuencias 
directas del Code fue una mayor infantilización de los contenidos, lo que a su vez 
provocó el alejamiento del público de jóvenes adultos, fidelizado tras la II Guerra 
Mundial. Implícitamente, el comic book se había declarado a sí mismo un medio 
exclusivamente infantil, renunciando a la mayor libertad creativa y diversidad de 
públicos del cine o la literatura. Sobre la implantación del Comics Code, véase Nyberg 
(1998, 104-128). Tras sucesivas modificaciones en su redacción desde los setenta y una 
aplicación cada vez más relajada, el Comics Code ha estado vigente hasta 2010, cuando 
los pocos editores que aún se sometían a él han dejado de hacerlo. 



Revista de Filologia 

103 

 
 

Fig. 2: Página de «Man of My Heart», New Romances, 16 (junio de 1953), Kim 
Aamodt y Alex Toth, tintas de Mike Peppe. Reproducida en Greg Sadowski (ed.) 
(2011): Setting the Standard. Comics by Alex Toth (1953-1954), Seattle, Fantagraphics, 
p. 276. © Fantagraphics 2011 
 
—que implica un pensamiento en presente del personaje— con el narrador 
en primera persona de los cartuchos que introduce otro tiempo verbal, el 
pasado, relatando los hechos que vemos en las viñetas como ya sucedidos. 
Este segundo recurso, empleado también en tebeos de crimen de la 
época, puede verse como un equivalente impreso de la voice over que el 



ÍTACA 

104 

cine negro venía usando desde los cuarenta. La gran diferencia es que la 
página de cómic permite introducir simultáneamente, sin interferirse, los 
dos discursos subjetivos del personaje: sus pensamientos en presente y 
sus reflexiones en pasado sobre lo ocurrido.  

Por su lado, guionistas como Al Feldstein o Harvey Kurtzman 
emplearon los globos y cartuchos de pensamiento con creciente pericia 
en sus historietas de crimen y horror para la editorial EC Comics en los 
primeros cincuenta, bien para expresar la angustia o terror de los prota-
gonistas, bien para contraponer la visión subjetiva que tenían de sí 
mismos con la mirada social que recaía sobre ellos (SENECA: 2011) [fig. 
3]. Una de las series de crimen de EC más destacadas fue la citada Crime  
 

 
 

Fig. 3: Detalle de «...So Shall Ye Reap!», Shock SuspenStories, 10 (agosto/septiembre 
1953), Bill Gaines, Al Feldstein y Wally Wood. Reproducida en Seneca (2011).  
 
SuspenStories, inspirada hasta cierto punto por el modelo de Crime Does 
Not Pay. Como esta última, Crime SuspenStories ofrecía historietas 
autoconclusivas por número y estaba centrada en los criminales y no en 
detectives o policías, pero su concepción tenía menos que ver con los 
casos de crímenes reales —como los que ofrecía Crime Does Not Pay— 
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que con la estilización mítica y el fatalismo del género negro en el cine y 
la literatura. Los guiones mostraban la influencia de escritores como 
Cornell Woolrich, Jim Thompson o James M. Cain, jugaban con finales 
sorpresa a lo O. Henry, y empleaban a menudo el narrador en primera 
persona en cartuchos de texto sin entrecomillado. La colección contaba 
además con el trabajo de uno de los historietistas que más inspirarían a 
Frank Miller para su Sin City, Johnny Craig [fig. 4]. 
 

 
 
 

Fig. 4: Primera página de «Murder May Boomerang», Crime SuspenStories, 1 
(octubre 1950), Johnny Craig. Reproducida en MyComicsShop.com. © EC Comics 
1950 

 
Por esos mismos años, Mike Hammer, el detective de las novelas 

populares de Mickey Spillane —otra de las influencias presentes en Sin 
City—, llegaba al cómic en la tira de prensa From the Files of… Mike 
Hammer. La tira se inauguró en 1953, el mismo año en que se estrenaba 
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la adaptación al cine de I, the Jury,30 y contaba con dibujos de Ed Robbins 
y guiones del propio Spillane, que empleaba cartuchos de narrador en 
primera persona, entrecomillados. La tira capturaba razonablemente el 
estilo rudo de las novelas originales, pero fue cancelada al año siguiente 
tras las quejas recibidas por una escena donde una chica en negligé, atada 
a una cama, era torturada con un cigarrillo [fig. 5]. El nivel general de 
violencia de la tira era, por otra parte, el previsible en algo que llevaba la 
firma de Spillane, es decir, muy alto.  

 

 
 

Fig. 5: From the Files of... Mike Hammer, detalle de tira de prensa de 1954, Mickey 
Spillane y Ed Robbins. Reproducida en Eddiecampbell.blogspot.com  
 

Tras el desplome de la industria del comic book americano a fina-

                                                
30 Spillane ya tenía un pasado como guionista de comic books de superhéroes en los 
primeros cuarenta, antes de lograr el éxito con sus novelas de crimen durante la 
posguerra. Su novela Yo, el jurado (1947) tuvo su primera adaptación al cine en 1953, 
dirigida y escrita por Harry Essex. Notablemente superior es la adaptación de otra 
novela de Spillane, Kiss Me Deadly (1952), que dirigió Robert Aldrich en 1955 — El 
beso mortal en España—, uno de los clásicos del cine negro más citados por la crítica. 
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les de los cincuenta,31 los cómics de crimen y horror, y en menor medida 
los de romance, desaparecieron del mercado. El género de superhéroes 
retornó entonces con pujanza, y con él la atención preferente al público 
infantil que habían tenido los tebeos norteamericanos desde los inicios de 
su industria dos décadas atrás. Si acudimos al principal modelo de los 
superhéroes, Superman,32 a finales de los cincuenta era corriente usar el 
globo para indicar sus pensamientos ocultos, especialmente en su identi-
dad secreta de Clark Kent [fig. 6]. En la editorial Marvel de los sesenta, 
en consonancia con el novedoso tratamiento «costumbrista» de sus 
superhéroes, Stan Lee y Steve Ditko hicieron un amplio uso del globo de 
pensamiento para expresar las inseguridades, miedos, frustraciones y, en 
fin, tormento interior de Peter Parker/Spiderman, creado en 1962 y a la 
sazón uno de los personajes favoritos de la infancia de Miller.33 Esos 
globos de pensamiento también ponían de manifiesto la verdad personal 
 

                                                
31 La crisis se debió a varios factores. A la mala fama que arrastraban los comic books 
desde los cuarenta y la implantación del Comics Code en 1954 se sumaron otros dos 
factores claves para el desplome de la industria del comic book a finales de los cincuenta: 
la dura competencia que había supuesto a comienzos de la década la implantación de la 
televisión en cuanto entretenimiento de masas —que también afectó al cine, la radio y la 
prensa—, y el cierre en 1957 de la principal distribuidora nacional de revistas, American 
News Company, liquidada por sus accionistas tras una demanda del Departamento de 
Justicia por su monopolio en el negocio. Su desaparición dejó sin distribución a la mitad 
de editoriales de tebeos. La conjunción de factores precipitó una monumental crisis que 
condujo a la cancelación masiva de colecciones, la caída de ventas en los títulos supervi-
vientes, el consiguiente recorte de tarifas por página y el paro para numerosos profesio-
nales del sector (HAJDU: 2009, 305-330). 
32 Superman, considerado habitualmente el primer superhéroe, apareció por primera 
vez en Action Comics, 1 (fecha de portada: abril de 1938). Fue creado por el guionista 
Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, y publicado por la editorial National, hoy DC 
Comics. 
33 «Nací en 1957, así que era [leía] más o menos el material clásico de DC de los sesenta 
hasta que tuve siete, ocho años y empezaron a salir los tebeos de Marvel. En aquel 
momento parecían absolutamente revolucionarios y me convertí en un fanático de 
Marvel Comics. Al principio fueron los dibujantes los que me inspiraron, pero con el 
material Marvel me fijé mucho más en los personajes; Spiderman era cautivador para 
mí. Pasé varios años apenas consciente del mundo real, estaba absorto con las aventuras 
mensuales de Spiderman y Los 4 Fantásticos». (Miller, en SALISBURY: 1999, 186-187) 
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Fig. 6: Viñeta de «Superman’s Enemy», Superman’s Pal Jimmy Olsen, 35 (marzo 1959), 
Otto Binder y Curt Swan (tintas de Ray Burnley). © DC Comics 1959 

 
del personaje, frente a lo que el mundo pensaba de él erróneamente: sus 
compañeros de clase respecto a Peter Parker, que no era el nerd empollón 
y egoísta que ellos creían; la prensa, el público y la policía respecto a 
Spiderman, que no era el criminal que pensaban sino un héroe que quería 
ayudar a una sociedad que le rechazaba [fig. 7]. Ditko y Lee vinieron así a 
proclamar con Spiderman, modelo quintaesencial de Marvel, que «era el 
interior, los globos de pensamiento los que decían la verdad. La visión 
externa de las cosas era falsa» (SENECA: 2011). En sus tebeos también 
era frecuente trasladar ese discurso interno del héroe a soliloquios 
interminables. La Marvel de los sesenta, en definitiva, vino a sancionar un 
modelo de narración cada vez más subjetiva que terminaría generalizán-
dose en el comic book de las décadas siguientes. 
 

Esto se convertiría en el punto de vista dominante en los cómics. Fuese por la 
inmediatez de la «filosofía Marvel» humanista, o la deriva cultural más amplia 
de la segunda mitad del siglo XX, en una o dos décadas presentar el punto de 
vista subjetivo de los personajes dentro de sus propias situaciones se había con-
vertido en la forma dominante de hacer las cosas. Este cambio hizo necesario un 
cambio en la forma en que se presentaban las palabras en la página. Lo primero 
en desaparecer fue la narración omnisciente que durante tanto tiempo había in-
vitado a los lectores a experimentar sus historias contadas por una presencia in-
visible en lugar de por los propios personajes. Sin esas cajas de texto prescri-
biendo el significado, la única mirada dentro de la acción era a través de los ojos 
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y las palabras de los personajes que englobaba. «Yo» se convirtió en la forma de 
las cosas, no «él». A finales de los setenta y primeros ochenta, más significativa-
mente en el trabajo de la nueva ola con autores como Alan Moore y Frank Mi-
ller [...], los globos de pensamiento que habían definido el punto de vista subjeti-
vo durante tanto tiempo comenzaron a desaparecer también, siendo sustituidos 
por cajas de texto como las que una vez albergaron las palabras de narradores in-
visibles. (SENECA: 2011) 
 

 
 

Fig. 7: Tres viñetas de diferentes páginas de «Duel to the Death with the Vulture!», 
The Amazing Spider-Man, 2 (mayo 1963), y de «Spider-Man Versus Doctor Octo-
pus», The Amazing Spider-Man, 3 (julio 1963), Stan Lee y Steve Ditko. © Marvel 
Comics 1963 

 
Pero antes de Miller y Moore, en la Marvel de los setenta, guionis-

tas como Don McGregor y Doug Moench evitaron igualmente el uso del 
globo de pensamiento para expresar el discurso interior de los personajes, 
acudiendo en su lugar a los cartuchos rectangulares, a menudo entreco-
millados. Con ello aplicaban al cómic de acción y superhéroes un recurso 
bien conocido en los tebeos románticos y de crimen de los cincuenta, 
pero sobre todo pretendían evocar el aroma de la novela negra y de espías 
con narrador en primera persona. La intención principal era dotar de 
mayor complejidad y matices al universo superheroico para llevarlo a una 
dimensión más adulta, en consonancia con la edad creciente de sus 
lectores, y en esa misión el discurso interior retornó a los cartuchos de 
texto en detrimento del globo del pensamiento. El trabajo de los citados 
guionistas prefiguró el de Miller; de hecho, en el caso de las historias 
escritas por McGregor en la primera mitad de los setenta para Black 
Panther —el primer superhéroe negro de la historia, creado en 1966 por 
Jack Kirby y Stan Lee— parece haber una influencia más global: si 
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despojamos a la Pantera Negra de McGregor de sus sentimientos de 
«duda y escepticismo, es un héroe puramente milleriano, sometido al 
impulso imperativo de hacer lo que es justo por encima de cualquier 
satisfacción personal» (BERMÚDEZ: 1999, 110-111).  

Doug Moench, por su parte, empleó profusamente el cartucho con 
pensamientos entrecomillados en colecciones como The Hands of Shang-
Chi, Master of Kung Fu, una serie de artes marciales y espías creada en la 
estela de las películas de Bruce Lee y de la serie televisiva Kung Fu (1972-
1975), aunque construida con códigos subyacentes de los superhéroes. 
Protagonizada por el héroe chino Shang-Chi, creado por Steve Englehart 
y Jim Starlin en 1973, la popularidad del personaje llegó sobre todo con 
guiones de Moench y dibujos de Paul Gulacy, que introdujeron innova-
ciones formales y texturas narrativas densas en las que abundaba el 
discurso interior del protagonista [fig. 8]. Durante los primeros ochenta 
Miller incorporará a la serie Daredevil esta tendencia orientalista de artes 
marciales arcanas, haciéndola suya y añadiendo sus temas personales, 
pero también, en determinados episodios, el uso del cartucho de pensa-
miento, como enseguida veremos.  

En otro personaje de la Marvel de los setenta, Deathlok the De-
molisher, Moench dio un paso adelante y empleó el monólogo interior en 
cartucho de texto sin comillas, combinando además distintas voces en 
primera persona. El cyborg Deathlok, creado en 1974 por el dibujante 
Rich Buckler junto a Moench, era una suerte de monstruo de Frankens-
tein cibernético que se rebelaba contra su creador en un futuro distópico. 
El personaje dio lugar a un comic book de vocación experimental cuyas 
soluciones formales anticiparon algunas de las desarrolladas por Miller 
en la década siguiente: complejos diseños de página, yuxtaposición en la 
página de distintos planos narrativos, simultáneos o bien asincrónicos, 
monólogo interior múltiple con distintas voces [fig. 9]. En Deathlok los 
diversos monólogos interiores procedían de la misma mente, la del cyborg, 
diferenciando su personalidad humana de los pensamientos programados 
del ordenador integrado en ella. En todos estos antecedentes de Miller el 
cartucho de texto para albergar los pensamientos los distanciaba del 
personaje que pensaba, los mediaba, incluso aunque el tiempo verbal 
empleado fuese el presente. 
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Fig. 8: El discurso interior entrecomillado del protagonista en «Cat», Master of Kung 
Fu, 38 (marzo 1976), Doug Moench y Paul Gulacy (tintas de Dan Adkins y Jim 
Steranko, color de Petra Goldberg). Reproducido en Diversionsofthegroovy-
kind.blogspot.com. Nótese la alternancia de dos escenas en la página, en presente y en 
flashback. © Marvel Comics 1976 
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Fig. 9: El monólogo interior múltiple en «A Cold Knight’s Frenzy», Astonishing Tales, 
25 (agosto 1974), Doug Moench y Rich Buckler (color de Glynis Wein). Reproducido 
en Diversionsofthegroovykind.blogspot.com. © Marvel Comics 1974 

 
2. EL HOMBRE SIN MIEDO: SUPERHÉROES HARD-BOILED 

Frank Miller (Olney, Maryland, 1957) llegó a la industria del co-
mic book en la segunda mitad de los setenta con el deseo de ganarse la 
vida dibujando tebeos. El joven novato llevaba en su portafolio las 
historietas de crimen que había dibujado como aficionado, con la ingenua 
intención de realizarlas como profesional. Los editores las rechazaron 
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porque el crimen, como se ha referido, era un género prácticamente 
extinguido en el comic book desde hacía décadas. Para poder acceder 
entonces a la industria, Miller aceptó dibujar superhéroes. Pronto 
consiguió el puesto de dibujante regular en Daredevil, The Man Without 
Fear!, una serie de Marvel en la que trabajará casi ininterrumpidamente 
entre 1979 y 1983, periodo durante el cual la colección pasó de estar al 
borde de la cancelación a convertirse en uno de los títulos estrella de la 
editorial. Aunque Miller llegó a ella dibujando guiones ajenos, en poco 
tiempo consiguió hacerse con el timón escribiendo también las historias, 
dos funciones tradicionalmente separadas en la industria, estructurada 
como una cadena de montaje en la que guionista, penciller (dibujante a 
lápiz), entintador, etc., eran personas diferentes. Miller, por el contrario, 
«fue el último de la vieja escuela y el primero de la nueva. De humilde 
penciller pasó a glorificado autor» (GARCÍA: 2008, 55). El fenómeno de 
guionista-dibujante resultaba insólito en la industria norteamericana de 
entonces y tenía escasos precedentes, apenas autores como Jim Steranko, 
Jack Kirby y Jim Starlin una década antes. Después de Miller, otros 
muchos seguirían su ejemplo a lo largo de los ochenta.  

Si en la Marvel de los sesenta, una de las principales influencias in-
fantiles de Miller, Stan Lee y dibujantes como Jack Kirby o Steve Ditko 
habían combinado los superhéroes con géneros en apariencia contradic-
torios —folletín de adolescentes, romance, parodia—, consiguiendo 
revolucionar el cómic de enmascarados al dotarlo de un humanismo 
costumbrista con cierta caracterización psicológica, Miller hizo algo 
parecido en Daredevil veinte años después al gusto de su época, mezclan-
do los códigos de superhéroes con otros géneros: el hard-boiled, el cine 
negro y las artes marciales. También elevó el grado de psicología de los 
personajes para proporcionarles una credibilidad adaptada al público de 
su propio tiempo. Además de sus avances formales en el dibujo y el 
diseño de las páginas, Miller comienza a ensayar el discurso interior en 
cartuchos, principalmente como intento de trasladar al cómic el narrador 
en primera persona de la novela hard-boiled y el film noir, a los que Miller 
era aficionado desde su adolescencia. Así, en determinados episodios, en 
lugar de colocar el pensamiento de un personaje en los tradicionales 
globos en forma de nubecilla (que también emplea, de hecho, como 
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norma), los inserta en cartuchos de texto [fig. 10]. El efecto de lectura es 
diferente al del globo de pensamiento clásico, pero también a los cartu-
chos de texto entrecomillado en primera persona —cuya lectura sugería 
una suerte de presente-pasado mítico— que se habían puesto de moda en 
series de los setenta como las ya comentadas, sobre todo en el Master of 
Kung Fu escrito por Doug Moench. A diferencia de este último, Miller 
no entrecomilla los pensamientos de sus personajes, relacionando más 
directamente la esfera privada o interior del personaje con la esfera 
pública o exterior. Pero hablamos de cómic, y por ello estos cartuchos de 
pensamiento, si queremos llamarlos así, se simultanean en la página con el 
diálogo de los personajes [fig. 11], como hemos visto antes, algo difícil-
mente trasladable al cine porque resultaría ineficaz, o cuando menos un 
experimento singular porque supondría superponer el sonido de varias 
voces. El recurso, que en esta época Miller usa de manera puntual —sig-
nificativamente, solo en cuatro episodios de esta etapa de Daredevil, y 
solo con un personaje en cada episodio—, será explotado a conciencia en 
obras posteriores hasta convertirse en una de sus marcas de estilo más 
reconocibles. 

Varillas ha llamado la atención sobre el efecto que conlleva el em-
pleo del narrador en primera persona en los cartuchos, con frecuencia 
situados en las mismas viñetas en que el personaje habla también desde 
los globos de texto, y uno de sus casos de estudio, Sam Pezzo (1979-
1982), del italiano Vittorio Giardino, estaba directamente inspirado en la 
novela negra americana: 

 
Los ejemplos de narradores homodiegéticos-autodiegéticos son numerosísimos 
en el cómic, con muy diversas variantes. En la primera etapa de las historias del 
detective Sam Pezzo, Vittorio Giardino aplica las técnicas de la novela negra 
americana de los años 30-50 (Dashiel Hammett o Raymond Chandler), presen-
tándonos a un personaje-narrador en primera persona que hace al lector partíci-
pe de sus descubrimientos y reflexiones a medida que éstas se suceden (narrador 
autodiegético). Se combinan la voz en off del narrador (a través de las didasca-
lias), con los diálogos de los personajes (incluidos también los del protagonista-
narrador, desde luego). El narratario no aparece, pero sí se tiene en cuenta a un 
posible lector implícito (no representado). (VARILLAS: 2009, 158) 
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Fig. 10: De «Spiked!», Daredevil, 179 (febrero 1982), Frank Miller y Klaus Jan-
son. Miller traslada el narrador en primera persona de la novela hard-boiled a los 
cartuchos de texto del cómic: «Mi nombre es Ben Urich. Soy reportero. Esta es mi 
historia». © Marvel Comics 1982 
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Fig. 11: Los cartuchos con narrador en primera persona (Ben Urich), sin comillas, se 
superponen en la misma viñeta al diálogo de Daredevil. En «Spiked!», Daredevil, 179 
(febrero 1982), Frank Miller y Klaus Janson. © Marvel Comics 1982 
 

Veamos ejemplos del discurso interior en cartuchos con tres epi-
sodios de la etapa de Miller en Daredevil. En todos se adopta el punto de 
vista de un solo personaje —un relato por tanto con focalización interna 
fija, siguiendo la terminología de Genette (1989, 245)— y se acude 



Revista de Filologia 

117 

puntualmente al cartucho de texto para expresar sus pensamientos. En 
«Spiked!» (1982)34 toda la historia está contada desde el punto de vista 
del periodista Ben Urich —un secundario recurrente en la serie, un 
observador de los acontecimientos que sostenía la mirada del lector—, 
buscando transmitir su creciente miedo como testigo de hechos crimina-
les. Su tos de fumador le delata en las páginas finales ante la ninja Elek-
tra, una ambigua asesina a sueldo que Miller había creado un año atrás 
para darle la réplica a Daredevil, inspirándose en una mujer fatal ideada 
en 1950 por Will Eisner para The Spirit, uno de los comic books que más 
le influyeron en este periodo. Urich corre aterrado para huir de Elektra, 
en vano, pues es atravesado por el cuchillo lanzado por la ninja [fig. 12]. 
El diseño sugiere que Urich no puede escapar del arma de Elektra, 
fragmentando su cuerpo en las primeras dos tiras y atrapándolo luego en 
las viñetas de la mitad inferior de la página. Con este alargamiento de la 
acción, Miller aprovecha la secuencia estática del cómic para crear 
tensión con un tiempo dilatado de la narración, lo que Resmini denomi-
na tiempo patémico o tiempo de sentimiento «basado en la fragmentación 
temporal estructurada como un clímax» (RESMINI: 2009, 348). Signifi-
cativamente, el último elemento narrativo, de la página y del episodio, no 
es un dibujo sino un texto, el cartucho con el pensamiento de Urich: 
«Asquerosos cigarrillos…» (MILLER et alii: 1982, nº 179, 22). La frase 
aparece situada en el centro de la viñeta sobre un fondo negro, sugiriendo 
la pérdida de consciencia del personaje y, tal vez, el equivalente en viñetas 
a un fundido a negro cinematográfico. 

En «Last Hand» (1982)35 el villano Bullseye asesina a Elektra. La 
ninja griega había alimentado el conflicto dramático en Daredevil y 
atraído mucha atención de los aficionados, pero la intensidad del conflic-
to no podía mantenerse mucho tiempo. Miller era consciente de ello, así 
que decidió matar a su particular femme fatale en este episodio, 
 

                                                
34 Daredevil, 179 (febrero de 1982), Nueva York, Marvel Comics. Guión y dibujo de 
Frank Miller; dibujo acabado y color de Klaus Janson. 
35 Daredevil, 181 (abril de 1982), Nueva York, Marvel Comics. Guión y dibujos de 
Frank Miller; dibujo acabado y color de Klaus Janson. 
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Fig. 12: Última página de «Spiked!», Daredevil, 179 (febrero 1982), Frank Miller y 
Klaus Janson. © Marvel Comics 1982 
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especial ya desde su misma extensión. «Last Hand» tiene el doble de 
páginas de lo habitual, lo que permite desarrollar la historia con mayor 
dramatismo y alcance psicológico, y un buen número de secuencias 
prácticamente sin palabras introducen un nuevo tono en la serie, con 
texturas narrativas de mayor calado. La mayor parte del episodio está 
narrado desde el punto de vista del asesino profesional Bullseye, sádico y 
falto de empatía, cuyo monólogo interior —en cartuchos de texto 
nuevamente, no en los clásicos globos de pensamiento— conduce la 
trama, un poco a la manera del narrador psicópata de las novelas negras de 
Jim Thompson. Su discurso es punteado en distintos momentos del 
episodio por una viñeta recurrente que muestra un primerísimo primer 
plano de sus ojos entornados [fig. 13], una suerte de rima visual que 
 

 
 
 

Fig. 13: Primera y última página de «Last Hand», Daredevil, 181 (abril 1982), Frank 
Miller y Klaus Janson. El monólogo interior de Bullseye se articula con la cuidadosa 
división y disposición de los cartuchos en el diseño. La rima visual con el plano detalle 
de los ojos se repite en otras páginas del episodio. © Marvel Comics 1982 
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ayuda a construir los sistemas solidarios icónicos del cómic definidos por 
Groensteen (2007, 17-20), estableciendo relaciones entre elementos de 
páginas separadas y confiriendo un compás rítmico al conjunto de la 
historia.  

Miller se despidió temporalmente de Daredevil con una coda que 
pretendía ser el colofón final a su estancia en la serie. En «Roulette» 
(1983)36 Daredevil acudía revólver en mano al hospital donde seguía 
postrado su némesis Bullseye, tras el enfrentamiento de ambos en «Last 
Hand», para jugar a la ruleta rusa, el macabro juego sobre el que había 
girado la película El Cazador (1978).37 El tono de «Roulette» es solemne 
y pretencioso, y todo el discurso de Daredevil en el hospital se desarrolla 
no mediante globos de diálogo, sino en cartuchos de pensamiento —sig-
nificativamente, era la primera vez que Miller los usaba con el protago-
nista de la serie—, en paralelo a una analepsis o flashback que se extiende 
por todo el episodio. En consonancia con las pretensiones de psicoanáli-
sis del héroe y de las repercusiones sociales de su violencia, el episodio 
despliega un vistoso aparato formal de diseño analítico [fig. 14] donde 
una misma imagen se divide en cuatro viñetas, otra viñeta se repite 
fotocopiada y ampliada hasta descomponer la línea del dibujo en man-
chas «sin sentido», o una acción es descompuesta en diversos planos cada 
vez más cercanos.  
 
3. DE LA FOCALIZACIÓN EXTERNA A LA INTERNA  

En su siguiente proyecto, Ronin (1983-84),38 Miller evita delibera-
damente expresar cualquier discurso interior de los personajes. La opción 
de apoyarse en lo visual —hay numerosas secuencias sin 
 

                                                
36 Daredevil, 191 (febrero 1983), Nueva York, Marvel Comics. Guión y dibujo de Frank 
Miller; tintas de Terry Austin; color de Lynn Varley. 
37 The Deer Hunter. Dirigida por Michael Cimino; guión de Deric Washbum, basado 
en una historia de Quinn K. Redeker, Deric Washburn, Michael Cimino y Louis 
Garfinkle.  
38 Guión y dibujos de Frank Miller; color de Lynn Varley. Publicada originalmente en 
seis comic books de edición especial (julio de 1983-agosto de 1984). Nueva York, DC 
Comics. 
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Fig. 14: Primera página de «Roulette», Daredevil, 191 (febrero 1983), Frank Miller 
(con tintas de Terry Austin y color de Lynn Varley). © Marvel Comics 1983 
 
palabras— y de emplear únicamente diálogos —en Ronin no hay un solo 
texto de narrador, ni globos de pensamiento o cartuchos— es un intento 
premeditado de obligar al lector a imprimir sus propias reflexiones y 
emociones a los personajes. Un relato de focalización externa, por tanto, 
«donde el héroe actúa ante nosotros sin que en ningún momento se nos 
permita conocer sus pensamientos ni sus sentimientos» (GENETTE: 
1989, 245).39 Miller explicaba que, en la vida real, «cuando tengo que 
conocer a alguien, generalmente me lleva un tiempo. Uno aprende cómo 

                                                
39 Véanse al respecto las matizaciones posteriores de Genette a sus propias tesis (1998, 
47-48). 
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es la gente principalmente a través de sus acciones» (SANDERSON: 1983, 
50). Desde tal planteamiento, los globos o cartuchos de pensamiento 
serían atajos en ese proceso de aprendizaje gradual, y por eso el artista 
caracterizar a todos los personajes solo por lo que hacen y dicen, tal como 
había ensayado con Elektra en Daredevil. Por la misma razón, en Ronin 
hay abundantes elipsis narrativas, y se prefiere sugerir las emociones de 
los personajes mediante gestos o silencios. Los diálogos son a menudo 
lacónicos, particularmente en el caso de la heroína Casey y del protago-
nista masculino, el ronin, que mantiene un pertinaz silencio durante toda 
la historia, roto en contadas ocasiones. Miller, inspirado por la lectura de 
las tesis de Marshall McLuhan, pretende explotar al máximo las posibili-
dades del formato de publicación —el medio crea el mensaje— e invitar a 
una mayor participación del lector, dejando la obra abierta a diversas 
interpretaciones. «Cuando un lector la mira, crea su propia obra», 
explicaba el autor, «relacionando sus propias experiencias y percepcio-
nes» (SANDERSON: 1983, 50). Por supuesto, esto solo es posible si se 
cuenta con el espacio suficiente para desarrollar las escenas en un gran 
número de páginas —y sin las interrupciones publicitarias del comic 
book tradicional—, algo que Miller nunca había hecho hasta Ronin, que 
nunca habría podido conseguir con la compresión del comic book 
mensual estándar, y que solo pudo lograr gracias a las condiciones 
contractuales que obtuvo, insólitamente ventajosas.40  

El monólogo interior sí será, en cambio, uno de los recursos distin-
tivos de su siguiente proyecto, Batman: The Dark Knight Returns 
(1986),41 y uno de los más imitados en el cómic de superhéroes posterior. 
                                                
40 Frente a las habituales 20-22 páginas de historieta de los comic books convencionales, 
cada capítulo de los seis en que se publicó originalmente Ronin tenía 48 páginas —la 
paginación habitual del álbum de cómic francobelga, una gran influencia en esta obra—, 
sin publicidad interior y con una calidad de impresión casi inédita en la industria del 
comic book. Todo fue posible gracias a la libertad creativa que Miller se garantizó en el 
contrato con DC. La compañía pretendía atraerle a raíz de su éxito previo en Marvel 
con Daredevil, y Miller también consiguió el copyright sobre Ronin, otra concesión que la 
gran industria comenzaba a hacer en esta época para autores que, como él, querían crear 
obras de su propiedad.  
41 Guión y dibujos de Frank Miller; tintas de Frank Miller y Klaus Janson; color de 
Lynn Varley. Publicada originalmente en cuatro tomos en formato Prestige —inven-
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La obra, que tiene una gran repercusión en medios generales más allá del 
circuito especializado de aficionados, es un relato crepuscular protagoni-
zado por un Batman al borde de la senectud; una obra sumamente 
ambiciosa, ambigua, controvertida y abierta a múltiples lecturas, que 
combina audazmente el drama con la parodia, la épica con la sátira social, 
la acción de superhéroes con la caricatura política. Si Miller había 
ensayado el discurso interior puntualmente en su trabajo previo, ahora lo 
emplea sistemáticamente, evitando al mismo tiempo los textos de narra-
dor en tercera persona, una de las convenciones más implantadas hasta 
entonces en el cómic comercial. De la tradicional narración objetiva de los 
tebeos, podemos decir que pasamos aquí a una abiertamente subjetiva.  

The Dark Knight Returns comienza en página par, a la izquierda, 
rompiendo con ese simple detalle una regla no escrita largamente respe-
tada en el cómic occidental. La historia arranca in medias res, «de un 
modo excéntrico que crea la impresión de entrar en el texto cuando ya ha 
ocurrido lo que sea» (SERRA: 2008, 86). Frente a la forma convencional 
en que empezaría un comic book, con una gran viñeta a toda página y 
algunos cartuchos expositivos en tercera persona, Miller comienza su 
gran novela americana de superhéroes de modo abrupto y confuso, 
estableciendo el tono áspero y elíptico de la obra: una secuencia visual-
mente casi abstracta, de pequeñas viñetas con planos detalle muy cerra-
dos, textos de monólogo interior entrecortado y algunos diálogos de 
locutores televisivos, igualmente breves y alusivos [fig. 15]. El monólogo 
interior procede del protagonista, Bruce Wayne, en cuyo pensamiento el 
lector se instala desde la primera viñeta, y encaja en lo que Genette 
prefería denominar discurso inmediato, ya que lo esencial «no es que sea 
interior, sino que esté de entrada […] emancipado de todo patrocinio 
narrativo, que ocupe desde el principio el primer plano de la “escena”» 
(GENETTE: 1989, 231). La importancia que otorga Miller al monólogo 
interior en esta obra se corrobora al descubrir (GARCÍA: 2007, 32) que 
uno de los pensamientos de Wayne en esa primera página, «Esta sería 
una buena muerte… pero no lo bastante» (MILLER, JANSON & VARLEY: 

                                                                                                              

tado para la ocasión, con lomo y buena calidad de impresión— de 48 páginas cada uno 
(febrero-junio de 1986), Nueva York, DC Comics.  
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1986, nº 1, 2), revelador del impulso suicida que habita en el héroe al 
comienzo de la historia, tiene su réplica circular en la última página de la 
obra, donde el monólogo interior de Wayne concluye la historia con 
estas palabras: «Esta será una buena vida… lo bastante buena» (MILLER, 
JANSON & VARLEY: 1986, nº 4, 47), cerrando de este modo el círculo del 
viaje del héroe, un patrón argumental recurrente en las mitologías según 
Campbell (1972) que ha tenido gran influencia en Miller: el ciclo de 
muerte y resurrección simbólica hacia la nueva personalidad renacida, 
una vez superada la crisis. 

 

 
 

Fig. 15: Primera página de Batman: The Dark Knight Returns (1986), Frank 
Miller (con tintas de Klaus Janson y color de Lynn Varley). © DC Comics 1986 
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En realidad, el arco argumental de The Dark Knight Returns pro-
gresa desde el plano individual hacia el colectivo hasta integrar ambos 
planos en el último capítulo, y en esa dialéctica y síntesis final reside uno 
de los mayores aciertos de la obra. Miller articula dichos planos a través 
de una creciente multiplicidad de puntos de vista: del punto de vista 
subjetivo expresado en el monólogo interior de Wayne/Batman —en el 
primer capítulo solo aparece el suyo—, tan intenso que el mundo se nos 
muestra a través de su mirada, pasamos progresivamente al punto de 
vista de otros personajes destacados, con monólogos interiores del 
comisario Gordon, de Robin, de Superman —el capítulo tercero se abre 
con una secuencia mostrada desde su punto de vista [fig. 16]— e incluso 
del Joker [fig. 17]. Miller consigue integrar en la obra los dos planos, el 
individual del héroe y el colectivo de su sociedad, en una historia cuyo 
recorrido navega desde el primero hacia el segundo. Estamos ante un 
relato de focalización interna variable (GENETTE: 1989, 245), que pasa 
por el punto de vista de varios personajes, y las voces se diferencian tanto 
por el estilo de escritura como visualmente, asociados al aspecto del 
personaje —el monólogo interior de Batman aparece en cartuchos grises, 
el de Robin en amarillo, el de Superman en azul, etc. A ese monólogo 
interior múltiple habría que sumar el comentario mediático incesante que 
aporta el coro paródico de las viñetas televisivas, cuyo diálogo ofrece la 
opinión de locutores, tertulianos o ciudadanos entrevistados y, ya en el 
paroxismo de la multiplicidad de voces, los testimonios en primera 
persona de diversos testigos durante el último capítulo, rompiendo la 
cuarta pared de la narración al hablar directamente al lector [fig. 18]. El 
experimento será repetido de manera más «caótica» en la secuela de esta 
obra, la muy experimental Batman: The Dark Knight Strikes Again 
(2001-2002), de Frank Miller y Lynn Varley. 

Es importante señalar una vez más que la forma en que se integra 
ese monólogo interior en el diseño de página condiciona su recepción en 
el lector. Miller desecha en The Dark Knight Returns el globo en forma 
de nubecilla —y en obras posteriores solo lo usará raramente—, en favor 
del cartucho para insertar los pensamientos, no entrecomillados nueva-
mente, de personajes destacados. El cartucho, a diferencia del tradicio- 
 



ÍTACA 

126 

 
 

Fig. 16: El punto de vista subjetivo, visual y textual, de las cuatro viñetas que abren el 
tercer capítulo de Batman: The Dark Knight Returns (1986), Frank Miller (con tintas de 
Klaus Janson y color de Lynn Varley). © DC Comics 1986 

 

 
 

Fig. 17: Dos monólogos interiores en la misma página, de Batman (cartuchos en gris) y 
el Joker (cartuchos en verde). Detalle del capítulo tercero de The Dark Knight Returns 
(1986), Frank Miller (con tintas de Klaus Janson y color de Lynn Varley). © DC 
Comics 1986 
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Fig. 18: Multiplicidad de discursos en la misma página: monólogo interior de Robin y 
del Comisario Gordon, diálogo hacia el lector del sacerdote, voz televisiva en cartucho. 
Del último capítulo de Batman: The Dark Knight Returns (1986), Frank Miller (con 
tintas de Klaus Janson y color de Lynn Varley). © DC Comics 1986 
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nal globo de pensamiento (que permite mostrar literalmente los pensami-
entosdel personaje, percibidos de manera inmediata y asociados a él) los 
disocia del personaje y los convierte en el equivalente más cercano en 
cómic al monólogo interior directo literario.42 La escritura de Miller, 
fragmentaria e inconexa, acentúa esa equivalencia.43 El autor procura 
escribir los pensamientos de los personajes con frases breves y entrecor-
tadas, no demasiado articuladas, mezclando reflexiones, sensaciones, 
emociones y recuerdos dispersos, construyendo así una auténtica stream 
of consciousness que incluye interrupciones de las oraciones y repeticiones 
dubitativas. 

Sin embargo, hablamos de cómic, y por eso, a diferencia de una 
novela literaria, el texto del monólogo interior flota como otro elemento 
gráfico en la página, superpuesto a las imágenes —al personaje que piensa 
o a otros diferentes, o a paisajes sin figuras— o bien en reservas en blanco 
encima de las viñetas. Aun más, la subdivisión del monólogo en breves 
fragmentos, cada uno contenido en su propio cartucho, está planificada 
tan cuidadosamente como cuando Miller divide sus diálogos en diferen-
tes globos. En ambos casos, esa división sincopada «llega a tomar el valor 
de un signo de puntuación. Añade algo al punto; en lugar de cerrar la 
declaración, la encierra por completo» (GROENSTEEN: 2007, 83). Hay 
otro efecto visual en el cartucho de pensamiento: objetiviza en cierto 
modo la visión subjetiva del personaje, la convierte en algo menos subjeti-
vo, más indiscutible. El efecto tiene que ver con la tradición previa del 
                                                

42 «El monólogo interior directo, equivalente del flujo de la conciencia, constituye una 
modalidad del discurso directo de un personaje, no dicho, sin interlocutor y sin tutela 
narrativa alguna, en el que se reproducen sus pensamientos interiores de forma alógica y 
con una sintaxis básica para mimetizar el proceso subconsciente del pensamiento. El 
monólogo interior indirecto o psiconarración surge como una exploración, por el 
narrador y en tercera persona, del universo mental del personaje» (VALLES 

CALATRAVA: 2008, 175-176). Sobre el psicorrelato o psiconarración, véase Cohn 

(1983, 21-57). 
43 «Discurso sin oyente y sin pronunciar por el cual un personaje expresa su pensamien-
to más íntimo, el más próximo al inconsciente, anterior a toda organización lógica, es 
decir, en estado naciente, mediante frases directas reducidas al mínimo sintáctico, para 
dar la impresión de material en bruto» (Édouard Dujardin, Le monologue intérieur, 1931, 
París, p. 59, citado en GENETTE: 1989, 264). 
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cómic que presentaba al narrador omnisciente, objetivo, en los cartuchos 
rectangulares de texto, «situando una interpretación individual de los 
acontecimientos en el mismo sitio que hasta hacía poco había sido 
ocupado por los hechos indiscutibles de la narración en tercera persona» 
(SENECA: 2011).  
 
4. LA HETEROGENEIDAD VISUAL Y TEXTUAL COMO HIPERCONS-
CIENCIA NARRATIVA  

Las relaciones conflictivas entre todos los elementos gráficos y tex-
tuales, con sus diferentes formas y tamaños, que aparecen en las atestadas 
páginas de The Dark Knight Returns reflejan los diferentes discursos 
plasmados en lo que Collins denomina «hiperconsciencia narrativa» 
(1991, 174). Si bien Miller trabaja con un diseño básico reticular de 
dieciséis viñetas por página, dispuestas en una rejilla ortogonal de cuatro 
tiras de cuatro viñetas, cada página presenta múltiples variaciones sobre 
ese patrón.  

Tomemos ahora de ejemplo las páginas 14-15 del capítulo segun-
do de la obra, enfrentadas en el libro impreso [fig. 19]. A la izquierda del 
lector, una splash page o viñeta a toda página —a sangre por todos sus 
bordes— que otorga a la imagen un tratamiento de «ilustración». En la 
página de la derecha, la retícula básica de cuatro por cuatro aflora, 
aunque con alguna variante —cuatro viñetas ocupan dos unidades de la 
retícula en lugar de una— que subraya la heterogeneidad de elementos. 
Hay viñetas con marcos de diversas formas —televisivas ovaladas, con-
vencionales rectangulares en las que se desarrolla la acción directa, sin el 
filtro mediático de la televisión—, cartuchos de monólogo interior 
superpuestos a ellas —de Batman, en gris, y de Robin, en amarillo—, 
reservas negativas en el blanco de la página para incluir la voz televisiva, 
una viñeta a sangre por arriba que excede la retícula subyacente, etc. Este 
conjunto híbrido 
 

acentúa los diferentes registros del discurso en esas imágenes por su gran proxi-
midad. Este tipo de yuxtaposición separa a Dark Knight de experimentos tem-
pranos en la variación del marco como los de Winsor McCay y George Herri-
man. Aunque la variación radical del tamaño del marco y emplazamiento en 
Little Nemo y Krazy Kat estaban orientados al conjunto del cuadro, el armazón 
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discursivo de cada imagen permanecía consistente, consiguiendo una brillantez 
visual pero un cuadro homogéneo. La yuxtaposición en Dark Knight de formas 
dispares del discurso visual constituye un tablero heterogéneo. (COLLINS: 1991, 
175-176) 
 

 
 

Fig. 19: La heterogeneidad de elementos, visuales y textuales, en dos páginas consecuti-
vas, enfrentadas, del segundo capítulo de Batman: The Dark Knight Returns (1986), 
Frank Miller (con tintas de Klaus Janson y color de Lynn Varley). © DC Comics 1986 
  

El conjunto visual viene a complicar la interacción entre la legibili-
dad del hipermarco —el marco exterior que forman las viñetas alineadas y 
que vendría a ser a la página lo que el marco es a cada viñeta; un períme-
tro rectangular y regular normalmente, aunque no desde luego en esta 
obra de Miller—, y el multimarco compuesto por la suma de marcos que 
componen un cómic dado (GROENSTEEN: 2007, 30-31), una interac-
ción que ayuda al lector a organizar su contrato con la narración de cada 
cómic concreto. Pero si el hipermarco no separa claramente la superficie 
utilizable de la página respecto al margen periférico en blanco, y así 
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sucede en The Dark Knight Returns, las calles entre viñetas y los márge-
nes de la página se vuelven más difíciles de reconocer por el lector. Como 
resultado, «el espacio de la página en sí y el marco espacio-tópico que 
sostiene parecen bullir o fugarse con significados caóticos, aleatoriamente 
subversivos» (YEZBICK: 2009, 11). El efecto es apaciguado por el patrón 
subyacente de la retícula ortogonal de cuatro por cuatro, por mucho que 
sea violada constantemente, contrarrestando así dicha «fuga». Esta 
paradoja en el diseño de página de la obra se nos antoja una metáfora 
visual de la tensión entre orden y caos, presente en el mismo corazón 
temático de la historia. Los marcos de diferentes tamaños, con configura-
ciones cambiantes, intensifican su copresencia, y las relaciones conflicti-
vas entre imágenes se convierten así «en un rasgo principal de la “narra-
ción” del texto» (COLLINS: 1991, 173).  

La heterogeneidad no es solo de carácter gráfico. En el mismo es-
pacio narrativo se ofrecen discursos muy diferentes desde el texto, a veces 
antagónicos: míticos, callejeros, marginales, institucionales, propagandís-
ticos o mediáticos. Solo en la doble página citada [fig. 19] podemos leer 
la voz «bronca» de Batman en su monólogo interior seco, estilo novela 
hard-boiled, pero también la peculiar jerga juvenil de Robin en su propio 
monólogo interior, el slang en el diálogo de los pandilleros, la retórica 
televisiva al dar la noticia sobre el suicidio del general Briggs y, finalmen-
te, el lenguaje de los políticos —el alcalde de Gotham y su asesor— al 
discutir cínicamente sobre el sustituto del comisario Gordon, a punto de 
jubilarse, mientras toman una sauna. Y si pasáramos la página, podría-
mos comparar el lenguaje privado del alcalde con el que usa en público 
para dirigirse a los ciudadanos a través de los medios. De este modo, la 
puesta en página muestra la propia heterogeneidad de las sociedades 
posmodernas, pero también exige un esfuerzo decodificador extra al 
lector, visual y textual. No por casualidad el estilo formal de la obra 
presentó dificultades de lectura en algunos casos,44 lo que da idea de su 

                                                

44 Así lo reflejan algunas críticas de la época en que se publicó originalmente The Dark 
Knight Returns, como la que firmaba el escritor Mordecai Richler en su reseña para The 
New York Times: «Las historias son complicadas, difíciles de seguir y repletas de 
demasiado texto». (RICHLER: 1987) 
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condición precursora y avanzada a su tiempo. Este discurso discontinuo 
y heterogéneo parece evocar también el imaginario de los entornos 
contemporáneos, como sugiere Collins (1991, 177), en el sentido de que 
primero requiere desarrollar una competencia para comprender los 
códigos del marco comunicativo, antes de poder comprender el propio 
entorno.  

El efecto abrumador del conjunto nos hace pensar en la sobrecarga 
perceptiva a la que se refirió el novelista William Gibson45 para describir 
el tipo de textura narrativa a la que aspiraba el cyberpunk de los primeros 
ochenta. Un efecto acumulativo que pretendía saturar semióticamente la 
percepción del lector/espectador y que puede encontrarse en otras obras 
del periodo, tanto en el cine —el ejemplo obvio es Blade Runner (1982)—
46 como en el cómic, con los casos paradigmáticos de The Dark Knight 
Returns y Watchmen (1986-1987), de Alan Moore y Dave Gibbons, otra 
de las grandes obras del cómic americano de este periodo que también 
utilizaba el monólogo interior, si bien de manera puntual y no como 
sistema. Ambos cómics, como sugiere Klock, representan la culminación 
de la llamada Edad de Plata y, a la vez, del revisionismo autoconsciente de 
los superhéroes; si, como se ha dicho, la tradición filosófica europea 
consiste en una serie de notas al pie de página de Platón, la influencia de 
The Dark Knight Returns y Watchmen es tal que «la narrativa contempo-
ránea de superhéroes podría ser vista como una serie de notas a pie de 
página de Miller y Moore» (KLOCK: 2006, 3). Ambas obras también 

                                                
45 William Gibson explicaba en una entrevista, a propósito de un almuerzo que tuvo 
con Ridley Scott, el director de Blade Runner: «era obvio que [Ridley] Scott comprendía 
la importancia de la densidad de información para la sobrecarga perceptiva. Cuando 
Blade Runner funcionaba mejor, inducía una especie de lírica de información enfermiza, 
ese cóctel posmoderno quintaesencial de extásis y de temor. De eso se supone que iba el 
cyberpunk» (citado y traducido en PÉREZ: 2007). Recordemos que uno de los rasgos de 
estilo habituales en Gibson y otros escritores del cyberpunk literario fue integrar la 
sensibilidad de la novela negra y algunos de sus recursos —el narrador en primera 
persona, la concisión de los diálogos— en un tipo de ciencia ficción que se pretendía 
cercana, verosímil y urbana.  
46 Dirigida por Ridley Scott; guión de Hampton Fancher y David Peoples, basado en 
una novela de Philip K. Dick.  



Revista de Filologia 

133 

inspiraron imitaciones simplistas durante la década siguiente, cuando 
todos los superhéroes se volvieron neuróticos y ultraviolentos, acompa-
ñados de un monólogo interior tan «duro» como banal. 
 Miller seguirá explorando el recurso en obras posteriores hasta 
convertirlo en una de sus marcas de estilo. Son los casos, entre otros, de 
Batman: Year One (1987, dibujada por David Mazzucchelli), Elektra 
Lives Again (1990, con colores pintados por Lynn Varley) o la serie de 
novelas gráficas Sin City (1991-2000). En Elektra: Assassin (1986-1987, 
dibujada por Bill Sienkiewicz), Miller ensayó a fondo las posibilidades 
del monólogo interior en un cómic radicalmente experimental, con 
múltiples cambios de voz narrativa y del punto de vista, y numerosos 
saltos temporales o anacronías.47 Una obra en la que se combinaba 
 

el eclecticismo gráfico con una narración poliédrica en la que el tiempo se con-
vierte en un instrumento de deconstrucción discursiva. El lector debe estar aten-
to a las numerosas voces narrativas, a las didascalias y a los diálogos, tanto como 
a la organización y exposición de la parte gráfica para llegar a codificar el relato 
de un modo coherente. (VARILLAS: 2009, 269-270)  

 
El discurso interior también estará presente en otra de sus obras 

importantes, Daredevil: Born Again (1986),48 dibujada por David Maz-
zucchelli, una historia en la que Miller quiso reducir al mínimo los 
códigos superheroicos en favor de los propios del hard-boiled literario y el 
noir cinematográfico. Frente a la abstracción mítica de The Dark Knight 
Returns, la narración de Born Again posee una textura naturalista muy 
anclada al dibujo de Mazzucchelli, que evoca los ambientes urbanos de 
una Nueva York degradada. Un tono naturalista que Miller refuerza 
desde el guión con la caracterización de los personajes, empleando de 
nuevo múltiples voces narrativas y puntos de vista. Aunque Miller usa el 

                                                
47 «Toda anacronía constituye con relación al relato en que se inserta —en que se 
injerta— un relato temporalmente secundario, subordinado al primero». (GENETTE: 
1989, 104) 
48 Frank Miller y David Mazzucchelli firman conjuntamente, sin distinguir el guión del 
dibujo; color de Christie «Max» Scheele y Richmond Lewis. Publicada originalmente 
en comic books de la serie regular de Daredevil (227-233, febrero-agosto 1986), Nueva 
York, Marvel Comics. 
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monólogo interior directo en cartuchos para expresar la voz de los 
personajes —el protagonista Matt Murdock, el periodista Ben Urich, 
Karen Page, etc.—, en otros cartuchos de texto funde el narrador tradi-
cional en tercera persona —ya usado en su primera etapa en Daredevil— 
con los pensamientos del personaje. Así sucede, entre otros ejemplos, al 
principio de la obra con Matt Murdock, o en la penúltima página con el 
mafioso Kingpin, frustrado en sus planes por el héroe y denunciado ante 
los tribunales [fig. 20]. Los cartuchos de texto dicen: 
 

Pocos de los cargos prosperan. Aquellos que sí lo hacen son enterrados hábil-
mente en años de litigios.  
Aun así, a los ojos de todos, excepto, por ahora, la ley… él es un villano.  
Es rechazado. Incluso condenado… por los hombres de negocios que poco antes 
le aplaudían.  
La ley. 
…Al menos eso se lo quité.  
Murdock, piensa.  
Y planea.  
(MILLER Y MAZZUCCHELLI: 1986, nº 233, 29) 

 
Estamos aquí ante el estilo indirecto libre, pues «el narrador asume 

el discurso del personaje o, si se prefiere, el personaje habla por la voz del 
narrador y las dos instancias quedan entonces confundidas», frente al 
monólogo inmediato, donde «el narrador se desdibuja y el personaje lo 
substituye» (GENETTE: 1989, 231). El discurso indirecto libre, significa-
tivamente, no era frecuente en la tradición del cómic norteamericano, y 
por eso mismo resulta innovador en el momento en que lo emplea Miller, 
tal vez por influencia directa de la literatura, o tal vez por su deseo de 
unir en los tradicionales cartuchos del cómic el narrador en tercera 
persona y en primera. 
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Fig. 20: Discurso indirecto libre en los cartuchos de la penúltima página de Daredevil: 
Born Again (1986), por Frank Miller y David Mazzucchelli (color de Max Scheele). 
Nótese el ritmo, textual y visual, que da la separación del texto en los diferentes 
cartuchos. © Marvel Comics 1986 
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5. DE LA PRIMERA PERSONA AL PLURAL COLECTIVO 
Sin City (1991-2000) supone para Miller la realización de su sueño 

juvenil, el que los editores no le permitieron cuando accedió a la industria 
a finales de los setenta: un cómic de crimen. En esta saga, desarrollada a 
través de distintas historias completas estructuradas como novelas 
gráficas, el autor vuelca todas sus influencias de la novela hard-boiled  
—principalmente Dashiell Hammett, Mickey Spillane y Raymond 
Chandler—, del cine negro y de los comic books de crimen. Sin City, 
como la posterior 300 (1998), supone también su emancipación definiti-
va de la gran industria tradicional. Miller ya no está revitalizando super-
héroes propiedad de grandes compañías como Marvel o DC, sino 
publicando en una editorial intermedia (Dark Horse) el material de su 
propiedad que desea hacer. Ya no debe plegarse a exigencias editoriales, 
códigos del género dominante —aún el de superhéroes— o formatos de 
publicación convencionales.  

Si Personville, la ciudad de Cosecha roja (1929) de Hammett, era 
apodada en la novela por sus habitantes como Poisonville, tampoco nadie 
llama a Basin City por su verdadero nombre. Conocida por sus gentes 
como Sin City, el escenario donde Miller desarrolla sus historias durante 
toda la década de los noventa es una auténtica ciudad del pecado, un 
mundo mítico, corrupto y ultraviolento habitado por personajes cuyas 
vidas se entrecruzarán a lo largo de diferentes relatos en los que el autor 
exagera hasta la abstracción los clichés del género negro. En toda Sin City 
está presente el discurso interior, aunque no siempre lleve el peso de la 
narración porque la saga presenta un notable giro visual en la trayectoria 
de Miller, que resta protagonismo al texto en favor del desarrollo de la 
historia en imágenes. Aun así, el cartucho de monólogo interior del 
protagonista de cada historia aparece de manera intermitente, en ocasio-
nes con extensos párrafos dispuestos en el lateral de la página, en un 
evidente tributo a la novela pulp criminal. Tomemos de ejemplo a Marv, 
el bruto (anti)héroe que protagoniza la primera historia de la saga, Sin 
City: The Hard Goodbye (1992), cuyo discurso interior le sirve a Miller 
para introducir un contrapunto irónico a la violencia de la narración [fig. 
21]. Marv es un «Conan en gabardina», en palabras del artista  
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Fig. 21: Marv, narrador no fiable. Página de Sin City: The Hard Goodbye (1992), Frank 
Miller. Nótense los amplios bloques de texto, tributo a la novela criminal. © Dark 
Horse 1992 
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(BROWNSTEIN: 1997, 19), una hipérbole de los personajes ya de por sí 
violentos y machistas que protagonizaban las novelas de Spillane. Tam-
bién, a partir de un cierto momento de la historia, es un narrador no 
fiable, hasta cierto punto como los protagonistas de las novelas negras de 
Jim Thompson: a medida que avanza la historia, el lector descubre que 
Marv tiene algún tipo de problema mental que le obliga a tomar pastillas 
regularmente. «Me he estado divirtiendo tanto, que olvidé tomar mi 
medicina. […] Cuando estás enfermo, es malo olvidar tu medicina» 
(MILLER: 1992, 83). 

En la novela gráfica 300 (1998-1999),49 realizada junto a la coloris-
ta Lynn Varley, Miller aborda su versión de la leyenda sobre la Batalla de 
las Termópilas, una historia que había querido contar durante mucho 
tiempo. Para ello elige un sorprendente punto de vista colectivo, con 
cartuchos escritos en primera persona del plural. 300 comienza nueva-
mente in medias res, con los trescientos espartanos caminando en silencio 
hacia el famoso desfiladero para intentar retrasar la invasión persa. Se 
inicia, a modo de obertura operística, con cuatro espectaculares dobles 
páginas, de una sola imagen cada una, con escuetos cartuchos de texto 
que sugieren el protagonismo colectivo. «We march», repiten los cartu-
chos, apropiadamente lacónicos: 50  «Marchamos... Desde la querida 
Laconia... desde la sagrada Esparta... marchamos. Por el honor... por la 
gloria... marchamos» (MILLER & VARLEY: 1999, 6-8). La primera perso-
na del plural fue un experimento meditado, un recurso del que Miller no 
estaba seguro si funcionaría cuando empezó a trabajar en 300. La ideolo-
gía del autor tiende a confiar más en el individuo que en los grupos, 
gobiernos o movimientos políticos, algo palpable en el resto de su obra, 
pero la materia prima de este relato le demandó un tratamiento narrativo 
colectivo. «Lo que quería lograr es que los individuos emergieran del 
colectivo, y luego retrocedieran a él», explicaba el artista (BRAYSHAW: 

                                                
49 Escrita y dibujada por Frank Miller. Color: Lynn Varley. Publicada originalmente en 
5 comic books (mayo-septiembre 1998), recopilados en un solo álbum apaisado (1999), 
Milwaukie, Dark Horse. 
50 La palabra lacónico, como es sabido, procede justamente del nombre con el que los 
espartanos se referían a sí mismos, lacedemonios o laconios, el gentilicio de la región. 
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2003, 71), que eligió destacar al Rey Leónidas y a unos pocos espartanos 
más para dar la impresión al lector de haber conocido al grupo entero. 
«Por eso el narrador es “Nosotros”, y luego se concentra en los indivi-
duos según avanzo. [Hago esto] en lugar de tener, digamos, al rey 
narrando toda la historia, porque trabajan en gran medida por el interés 
común» (BROWNSTEIN: 1997, 24).  

En las dos dobles páginas finales de 300 reside la clave que desvela 
el sentido global de la historia, del narrador en primera persona del plural 
y de la propia leyenda sobre las Termópilas [fig. 22]. Entonces queda 
claro que es el espartano Dilios, en representación del colectivo, quien ha 
estado contando a posteriori todos los hechos de la batalla alrededor del 
fuego de campamento, y lo hace por supuesto con una intención mitifi-
cadora ante sus compatriotas. En la versión que nos ofrece 300 del 
espejismo espartano,51 el rey Leónidas había ordenado a su fiel Dilios 
marcharse del campo de batalla antes del sacrificio final porque necesita-
ba a un superviviente, un narrador que contase un relato de victoria, 
transformando la derrota de las Termópilas en un mito que pudiera 
aglutinar a unos aliados dudosos, las distintas regiones griegas enfrenta-
das frecuentemente entre sí por entonces. «Recordadnos», dice el cartu-
cho de texto cuando cae el último de los espartanos (MILLER & VARLEY: 
1999, 82), y es evidente que no se refiere solo a los griegos de la época 
sino a los lectores contemporáneos, que efectivamente hemos seguido 
recordándolos después de dos mil quinientos años. Estos elementos de 
300 resumen los temas de la memoria, la tradición oral, «la invención de 
la historia y la fundación mítica de las naciones basada en relatos ficti-
                                                
51 Término acuñado en 1933 por François Oilier para aludir a la idealización de Esparta 
en la Antigua Grecia. Una leyenda que «ha sido, y de hecho todavía es, un elemento 
clave de la tradición cultural europea y, por tanto, occidental. El mito de Esparta se 
forjó decisivamente en el yunque de las Termópilas» (CARTLEDGE: 2007, 180). La 
recepción en general de las Guerras Médicas ha sido «políticamente seminal. Está en los 
cimientos de la teoría política, e implicada en el origen de las nociones de libertad y 
democracia occidentales; ha jugado papeles definitivos tanto en la Revolución francesa 
como en la Guerra de Independencia griega […]. Pero también ha demostrado ser un 
estímulo sorprendente para la creatividad en la esfera estética; una amplia variedad de 
géneros y medios se han apropiado de partes del relato sobre las Guerras Médicas». 
(BRIDGES, HALL & RHODES: 2007, 5-6) 
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cios» (GARCÍA: 2007, 84), centrales en este cómic y en la propia leyenda 
original sobre la batalla, sintetizada por Heródoto. Se trataba de recordar 
el sacrificio de Leónidas y sus hombres de una cierta manera, otorgando 
la gloria a los vencidos antes que a los vencedores, para que el valor de los 
espartanos sirviera de ejemplo inspirador al resto de los griegos. Como 
indica Cartledge, historiador experto en el periodo, la actitud heroica-
mente suicida de los espartanos «demostró que se podía y se debía 
oponer resistencia a los persas, y procuró asimismo a la pequeña, titu-
beante y dividida fuerza de los patriotas griegos el coraje para imaginar 
que un día quizá derrotarían a los invasores» (CARTLEDGE: 2007, 233). 

En la época de la batalla la nación griega aún no existía como tal, y 
el panhelenismo se forjaba lentamente a través de años de frágiles alianzas 
contra un enemigo común extranjero. Y si rastreamos las fuentes históri-
cas sobre la batalla, invocadas a menudo por los críticos de 300 como 
argumento contra la mitificación de la versión de Miller y su falta de 
respeto a la Historia con mayúsculas, descubriremos que el principal 
relato canónico sobre las Termópilas y las Guerras Médicas, el de 
Heródoto, fuente de los relatos posteriores, nació en buena parte como 
leyenda, una historia basada en hechos reales pero mitificada por diversas 
razones. Heródoto, casi contemporáneo de los hechos, es una fuente 
secundaria porque los transmitió de segunda mano a través de una tarea 
de recogida, síntesis y discusión de distintas tradiciones orales sobre las 
Guerras Médicas, a veces contradictorias, como él mismo admite en 
numerosos pasajes de su Historia. Entre esas fuentes orales que divulga-
ron lo sucedido en las Termópilas se encontraban los propios espartanos, 
que, según Cartledge (2007, 181), crearon y alimentaron la leyenda de las 
Termópilas, especialmente tras la victoria griega en la Batalla de Salami-
na. Heródoto suele considerarse en general fiable por los historiadores 
modernos —aunque también haya sido objeto de discusiones—, pero 
eso no impide que hoy se aprecien distorsiones importantes en los 
detalles de su relato, algo que se debería a las fuentes intrínsecamente 
defectuosas de las que dispuso, pero también al uso sesgado que hizo de 
ellas. Si bien el historiador de Halicarnaso exhibió una tolerancia hacia 
costumbres no griegas extraordinaria para su época, también fue un 
defensor del panhelenismo. 
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Fig. 22: Detalles de dos páginas consecutivas del final de 300 (1998), Frank Miller y 
Lynn Varley. El espartano Dilios, en representación del colectivo, relata en primera 
persona del plural los hechos mitificados de la batalla a sus compatriotas. En los 
cartuchos de texto de la viñeta grande, Miller recoge los famosos versos de Simónides de 
Ceos: «Caminante, ve y di a los espartanos que aquí yacemos obedeciendo sus leyes». El 
poeta griego, contemporáneo de los hechos, fue encargado por la Liga Anfictiónica de 
Delfos —convencida previamente por los espartanos— para componer el epigrama que 
figura donde cayeron los últimos combatientes. Su epitafio, pues, puede considerarse 
parte de la construcción propagandística de la leyenda sobre las Termópilas. © Dark 
Horse 1998 
 

Heródoto, cuyo relato básico sigue Miller en gran medida en 300 
—licencias gráficas y narrativas aparte—, fue por tanto un observador 
parcial que, por ejemplo, exageró notablemente las cifras del ejército 
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invasor de Jerjes.52 Pero la desproporción de fuerzas respecto a los griegos 
es la clave de bóveda sobre la que descansa el relato de la batalla; es de 
hecho lo que más recordamos hoy día —Miller no titula por casualidad 
300 a su versión del relato—, y la razón principal, junto a la decisión de 
sacrificarse por el bien común, de que admiremos como gesta heroica la 
resistencia de Leónidas y sus hombres durante aquellos días de agosto del 
480 a.C.: un pequeño ejército de un país pobre plantó cara al gigantesco 
ejército invasor de un imperio enorme, más rico, con muchos más 
soldados, equipados con una tecnología superior. En 300 estamos, pues, 
ante el relato de un mito de identidad colectiva, pero también de la 
propia construcción oral de ese mito y de cómo se ha reinterpretado en la 
tradición cultural occidental hasta nuestros días. Con esto en mente, 
cobra más sentido el uso en 300 del narrador en primera persona del 
plural. En ese «Nosotros» también estamos incluidos nosotros, descen-
dientes simbólicos de los antiguos griegos. 
 
6. AQUELLOS VIEJOS GLOBOS DE PENSAMIENTO 

Como hemos visto, Frank Miller ha hecho del discurso interior 
uno de sus recursos predilectos para construir sus obras. Bien para dotar 
de mayor introspección psicológica o introducir múltiples puntos de vista 
en su trabajo de los años ochenta; bien, a partir de Sin City y 300, como 
apoyo de un esfuerzo autoral de despojamiento y abstracción que se ha 
concentrado en la estructura y la forma, abandonando el detalle natura-
lista en favor de la alegoría moral. 

                                                
52 Incluso el hecho de que solo recordemos a la guardia de 300 espartanos del rey 
Leónidas como los caídos en las Termópilas da idea del grado de mitificación de los 
hechos. Una vez que el grueso de las fuerzas griegas —hoy se cree que sumaban unos 
7.000 efectivos procedentes de diversas regiones, frente a los 4.000 que contó Heródo-
to— se retiró al tercer día de batalla, en el desfiladero se quedaron para luchar hasta la 
muerte cerca de 3.000 hombres, no 300: unos 1.000 lacedemonios —los 300 soldados 
espartiatas más sus ilotas o siervos—, a los que hay que sumar tespios, tebanos y 
focidios, a menudo olvidados en la leyenda. La superioridad del ejército invasor persa 
parece un hecho, pero las cifras que dio Heródoto (2009, 123-124), más de cinco 
millones de efectivos, se estiman hoy muy exageradas. Los historiadores modernos 
manejan cifras que oscilan entre 80.000 y 600.000 soldados a las órdenes del rey Jerjes 
(CARTLEDGE: 2007, 125), más bien hacia los 200.000 hombres. 
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A lo largo de los últimos veinte años, el globo de pensamiento ha 
ido desapareciendo del cómic comercial norteamericano. Editores y 
autores del comic book tienden ahora a prescindir de él, hoy asociado a 
los viejos tebeos infantiles, en favor del cartucho de texto para contener el 
discurso interior de los personajes. Sin duda la influencia de Miller, no 
siempre bien asimilada, tiene buena culpa de ello. Una anécdota reciente 
ilustra perfectamente el fenómeno. En 2010, Stephen King escribía un 
cómic, American Vampire, para el sello Vertigo de DC. Entrevistado al 
respecto, el novelista se mostraba sorprendido por los cambios formales 
que había descubierto al volver a leer comic books después de muchos 
años sin hacerlo: 

 
Un ejemplo: los globos de pensamiento —esas nubes hinchadas que fueron un 
sello de los cómics de antaño— se han vuelto obsoletos. «Recibí esta especie de 
llamada embarazosa de los editores diciendo: “Ah, Steve, ya no hacemos eso”. 
“¿Qué ya no lo hacéis?”, le dije. “No, cuando los personajes hablan, hablan. Si es-
tán pensando, intentas comunicarlo en la narración, en los pequeños cartuchos 
narrativos”». Así que King lo reescribió felizmente para ajustarse al nuevo esti-
lo... aunque todavía lamenta la pérdida del globo de pensamiento. «Creo que es 
una lástima perder esa flecha de tu carcaj. Una de las cosas buenas de la palabra 
escrita, frente a la palabra hablada en una película, es que puedes entrar en los 
pensamientos de un personaje. Se hace en los libros todo el rato, ¿verdad?». 
(DONNELLY: 2010) 

 
A nuestro juicio, Stephen King tiene razón. No hay necesidad de 

prescindir de ellos, y ambos, globos y cartuchos de pensamiento, permi-
ten diferentes posibilidades expresivas, aún apenas exploradas. McCu-
lloch compara los dos dispositivos formales: 

 
los cartuchos pueden ser un recurso igualmente atractivo, afilado y —esto es 
fundamental— distanciado del personaje que piensa, colgando fuera de su cabe-
za, o a la deriva a través de escenas sin ninguna relación, viñetas sin ningún per-
sonaje en absoluto. Por el contrario, los globos de pensamiento tienen una «ca-
dena» que les ata al pensador del caso, una intimidad forzada, tal vez confinada, 
muy reveladora en su apariencia, tan tonta como la que tendrían los pensamien-
tos conforme se tienen, si pudieran verse. (MCCULLOCH: 2010) 
 
Afortunadamente, el globo de pensamiento ha sido rescatado por 
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autores de la novela gráfica reciente como Chris Ware, Daniel Clowes o 
David Mazzucchelli, demostrando con nuevos e imaginativos usos la 
potencialidad de este original recurso en cómics artísticos que no están 
dirigidos precisamente a niños. El asunto se merecería otro artículo 
entero que esperamos abordar en otra ocasión. 
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SPLASSSHF: CÒMIC I EXPERIMENTACIÓ NARRATIVA  
Antoni Maestre Brotons 

Universitat d’Alacant 
 

1. COMIC KILLED THE LITERATURE STAR: CULTURA DE MASSES I 

INNOVACIÓ LITERÀRIA 
al situar històricament les relacions entre el còmic i la 
literatura contemporània en el debat que es produeix en els 
anys seixanta sobre la frontera entre alta cultura i cultura de 
masses, tal com va deixar palès Umberto Eco en el seu clàssic 

estudi Apocalíptics i integrats (1964). Els escriptors joves que comencen la 
seua obra en aquella dècada reivindiquen els gèneres i els referents de la 
cultura de masses �o cultura pop� i els incorporen a la seua producció. 
Més tard, la crítica consideraria la fusió dels dos camps culturals com un 
dels atributs preeminents del postmodernisme. Aquesta barreja de codis 
estètics deriva de la mercantilització de la cultura que, per al sociòleg 
Robert G. Dunn (1998, 88), constitueix la diferència que separa la 
modernitat de la postmodernitat. A començament de segle, però, les 
avantguardes ja havien mostrat interès per les noves manifestacions 
culturals populars com el jazz, el music hall, el cabaret, el circ, el cinema i 
el còmic. Per tant, la relació entre la historieta gràfica i la literatura 
s’inaugura amb les obres que Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Blaise 
Cendrars i Robert Desnos van dedicar a un dels personatges més cèlebres 
a França en aquella època: Fantômas. Tan poderosa va ser la fascinació 
exercida sobre els avantguardistes per aquest assassí sofisticat i misteriós, 
hereu d’Arsène Lupin, que Apollinaire i Jacob van fundar la Societé des 
Amis de Fantômas el 1912. L’humor negre, la identitat indeterminada de 
l’heroi �que es vist amb múltiples disfresses�, el seu caràcter evasiu i 
inaprehensible, els trucs i els ginys que empra, la barreja de raresa i 
desconcert, a més de la violència gratuïta i lúdica �«l’horror sublim»� 
són les qualitats que van meravellar els surrealistes (WALTZ: 2000). Més 
tard, Julio Cortázar va rescatar aquest personatge i el va convertir en 
protagonista de Fantomas contra los vampiros multinacionales (1975), un 
llibre en què l’antic criminal es transforma en redemptor d’una humanitat 
oprimida pels dictadors sud-americans, la CIA i les empreses multinaci-
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onals. Igual que Vallvi (2011), d’Edgar Cantero, l’obra de Cortázar 
inclou elements autoficcionals �hi apareix el mateix Cortázar, a més de 
Susan Sontag, Alberto Moravia i Octavio Paz�, vinyetes intercalades en 
la narració i il·lustracions que imiten les serigrafies en sèrie d’Andy 
Warhol. Tornant a les avantguardes, pintors com Arnaldo Ginna i 
Leopold Survage experimenten amb l’animació i creen l’anomenat 
«Primer cinema abstracte», que pretén integrar les diferents arts: pintura, 
música i poesia. Així, doncs, hi ha un vincle concret entre experimenta-
lisme literari i còmic, tal com demostra l’interès de les avantguardes per 
investigar amb els nous formats com la fotografia i el cinema, és a dir, els 
llenguatges icònics. 

En l’àmbit de la literatura catalana, la generació dels setanta 
s’encarrega de subvertir els preceptes clàssics amb l’apropiació de l’estètica 
de masses o pop. Terenci Moix introdueix el camp en les seues obres, 
considerat com un estil provocador que ataca l’anomenat bon gust 
convencional i burgès. A més, escriu diversos assajos sobre el còmic i el 
cinema. D’altra banda, Quim Monzó és probablement l’escriptor que fa 
una defensa més abrandada d’una literatura permeable a tota mena 
d’influències externes, sempre acompanyada d’una denúncia de l’elitisme 
del cànon literari imperant sancionat per crítics i acadèmics. En la seua 
obra, Boris Vian es dóna la mà de Frank Zappa, Tex Avery, Massimo 
Mattioli, David Chase �creador de The Sopranos�, els periodistes 
Fruttero i Lucentini i Francis Ford Coppola. Aquest plantejament 
explica el diàleg intertexual que l’escriptor estableix amb les obres que 
componen el seu bagatge cultural i literari, format indistintament per la 
tradició culta i la producció popular de masses: els contes de fades, els 
dibuixos animats, la pornografia, la Bíblia o les pel·lícules policíaques. 
Així mateix, va formar part del col·lectiu Ofèlia Dracs, que en els anys 
vuitanta es va proposar crear una la narrativa de gènere en català pràcti-
cament ex novo, a excepció de l’exemple precursor que representa Manuel 
de Pedrolo. 

Recentment, Eloy Fernández Porta (2007) ha introduït el terme 
afterpop en un assaig en què declarava superada, precisament, l’etapa pop. 
Els escriptors afterpop mesclen els gèneres tradicionals amb aquells que 
promouen les noves tecnologies de la informació i la comunicació, fan 
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servir altres mitjans com el blog a banda del llibre �a més d’abocar 
recursos de la ciberliteratura en la narrativa de tall clàssic�, tendeixen a 
la construcció narrativa fragmentària, s’interessen per la sociologia, 
presten més atenció a l’espai que al temps i als personatges, tenen una 
formació interdisciplinar i, de fet, configuren una generació per la proxi-
mitat d’edat �naixen en els setanta�, amb la qual cosa comparteixen els 
mateixos referents, especialment, és clar, els que pertanyen a la cultura de 
masses (AZANCOT: 2007). Amb tot, la relació que guarden amb la 
cultura de masses és ambivalent: d’una banda, preconitzen l’estil, el 
llenguatge i els gèneres que utilitza, però d’altra banda s’oposen a la 
literatura comercial tant com rebutgen el món literari convencional 
�publiquen en editorials minoritàries� i critiquen el poder de la imatge 
i dels mass media. Estic d’acord amb Espinós (2010) quan afirma que, de 
totes aquestes característiques, tan sols la incorporació d’Internet i les 
noves formes de ciberescriptura són autènticament innovadores, perquè 
la resta ja distingien la generació dels setanta. També destacaria com un 
canvi respecte a la generació anterior la ironia amb què els escriptors 
afterpop conceben i utilitzen els referents culturals de masses, d’una 
manera semblant a les actualitzacions que Quentin Tarantino fa de les 
pel·lícules de sèrie B, tal com palesa l’excés de violència que impregna la 
seua obra �una característica, com veurem més endavant, que també 
distingeix els dibuixos animats. D’altra banda, hi ha escriptors afterpop 
catalans? La crítica espanyola ha associat l’obra de Lolita Bosch, que 
publica en castellà i català, a la d’Agustín Fernández Mallo, Javier Calvo, 
Vicente Luis Mora i Jorge Carrión. Edgar Cantero comparteix molts dels 
trets esmentats abans. De tota manera, no és un objectiu d’aquest article 
classificar cap autor assignant-los una etiqueta que, a força d’usar-se en 
els mitjans de comunicació, esdevé un clixé reductor de l’originalitat que 
defineix cada obra individual. En definitiva, l’estudi d’aquesta presumpta 
generació afterpop exigiria un treball independent. 

Com ja he insinuat més amunt, la meua tesi és que la relació que la 
literatura estableix amb els gèneres de la cultura de masses �còmic, 
televisió, cinema, música� és fruit de la influència d’aquesta última sobre 
l’alta cultura i comença a detectar-se ja a començament del segle XX, quan 
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es desenvolupa a poc a poc aquest nou paradigma cultural associat a la 
societat consumista. El joc amb l’estil, el llenguatge i els gèneres de 
masses brinda als escriptors un mitjà d’experimentació formal i també de 
superació de la novel·la realista, lligada a un codi ideològic conservador i 
burgès. No debades, Espinós (2010) situa algunes obres de narrativa 
catalana publicades recentment que incorporen referents pop �Dormir 
amb Winona Ryder, d’Edgar Cantero (2007), Històries del paradís, de 
Xavier Sarrià (2008) i El misteri de l’amor, de Joan Miquel Oliver 
(2008)� en la mateixa línia que les obres que en els anys setanta publi-
quen Terenci Moix, Quim Monzó i Biel Mesquida, adscrites al corrent 
experimental o textualista. L’autor d’El dia que va morir Marilyn (1969) 
afirmava que la novel·la és «una investigació estètica contínua» (MOIX: 
1975, 24). També confirmen aquesta idea les declaracions de Javier 
Fernández, per a qui l’afterpop reivindica un rebuig frontal al conformis-
me creatiu i una recerca constant de la renovació (AZANCOT: 2007). Per 
tant, la presència de recursos del còmic en la narrativa constitueix un 
mitjà per a assajar noves formes literàries que s’allunyen del realisme; 
significa, també, una condemna de l’elitisme cultural. De fet, tal com 
puntualitza Margalida Pons (2011) respecte a l’obra de Quim Monzó, 
l’experimentalisme significa, més que no pas el nom d’un moviment 
literari, una exploració constant de tècniques narratives; per això, els seus 
contes i novel·les no han deixat mai de d’investigar recursos narratius 
innovadors. De fet, l’experimentalisme dels setanta entronca amb les 
avantguardes del primer terç del segle XX i forma part de la tradició 
literària antirealista, és a dir, la que s’oposa al cànon instituït pel realisme 
decimonònic. Per tant, simbolisme, avantguardes, experimentalisme i 
afterpop es poden concebre com a diferents fases de la línia antirealista 
que travessa les lletres contemporànies (OLEZA: 1993). Si en fem una 
lectura sociològica, el que tenim és una llarga pugna contra els criteris 
esnobs i acadèmics de l’alta cultura, vinculats al gust burgès, que s’enceta 
ja a darreries del segle XIX, encara que és a partir dels passats anys 
seixanta quan s’aguditza.53 

                                                
53 Igual que els escriptors invaliden les fronteres entre cultura de masses i alta cultura, 
l’àmbit acadèmic ha reivindicat l’anàlisi de totes aquelles manifestacions literàries 
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La influència del còmic en la literatura catalana és un tema gairebé 
inèdit en els estudis literaris. S’ha posat major interès a analitzar la 
vinculació que hi estableix un altre discurs de la cultura de masses com el 
cinema, però, en canvi, l’absència de reflexions sobre altres gèneres 
(audio)visuals és gairebé total. A tot estirar, sol apuntar-se la permeabili-
tat de la narrativa actual a la televisió, els videojocs o Internet, però sense 
aprofundir-ho gaire. En aquest sentit, l’estudi de Vicente Luis Mora, El 
lectoespectador (2012), de recent aparició, reflexiona sobre el canvi en els 
mètodes de lectura i escriptura influïts pels llenguatges visuals i les noves 
tecnologies. Potser té a veure amb aquest oblit l’enorme prestigi que va 
cobrar el cinema en els sectors intel·lectuals, mentre que el còmic conti-
nuava associat a un públic lector més aviat infantil. 

Fins ara, he presentat d’una manera molt succinta el complex context 
històric i sociocultural en què se situa la relació que el còmic estableix amb 
la literatura. Sóc conscient que el propòsit d’examinar les relacions entre 
còmic i literatura resulta massa ampli per a ser abordat en un article. 
Conscient dels límits que un estudi d’aquestes característiques requereix, 
tan sols em centraré en uns quants autors representatius i una sèrie reduïda 
d’aspectes interdiscursius per demostrar el vincle entre cultura de masses, 
antirealisme i innovació literària. Per tant, després d’haver enquadrat el 
tema en les línies anteriors, explicaré quin és el paper que el còmic, junta-
ment amb altres llenguatges de la cultura de masses, exerceix en la narrativa 
catalana de les darreres dècades a partir de la concepció que alguns escrip-
tors tenen sobre la creació literària i el còmic en particular. Després, faré 
una classificació d’alguns elements interdiscursius rellevants procedents de 
les historietes gràfiques presents en la narrativa, mitjançant alguns exemples 
concrets de l’obra de Quim Monzó, Sergi Pàmies, Mercè Ibarz i Edgar 
Cantero. També he d’advertir que, en general, els recursos no provenen 
exclusivament del còmic, sinó que distingeixen àmpliament els gèneres de 

                                                                                                              

excloses del cànon «legitimat» (SALVADOR: 1988, 205)  segons els criteris del bon gust, 
l’erudició i el predomini atorgat a l’escrit. D’aquesta manera, s’ha establert un nou camp 
d’estudis anomenat paraliteratura que estudia totes aquelles obres separades del cànon 
(COUÉGNAS: 1992, 14). Així mateix, la disciplina dels estudis culturals, que es desenvo-
lupa a l’esfera anglosaxona des dels anys seixanta, s’ha ocupat de tota aquesta vasta 
producció cultural de masses.  
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masses, escrits o audiovisuals. Aquesta classificació pot suggerir recerques 
posteriors més àmplies sobre les innovacions en el llenguatge literari o la 
repercussió de la cultura de masses en la literatura legitimada. 

 
2. EL CÒMIC CONQUISTA LA NARRATIVA CATALANA 

Jaume Sisa, músic eminent de l’estil anomenat «ona laietana», va 
imaginar una casa per a tots els seus personatges infantils en la cançó 
«Qualsevol nit pot sortir el sol», una mena de teatret on convida tothom 
a jugar amb Snoopy, Peter Pan o Popeye. Bruno Quadreny, el protago-
nista de L’any que va morir Marilyn, de Terenci Moix, compra els seus 
còmics als Encants de Sant Antoni, el barri barceloní, un «paradís de 
paper il·lustrat». Al mercat, s’endinsa en un mar de tebeos i cromos que, 
juntament amb el cinema, la televisió i el pop-rock, configuren la cultura 
audiovisual popular �«nodriment espiritual de la nostra infantesa» 
(MOIX: 1985, 114)� que s’incorporarà al bagatge educatiu de les noves 
fornades de joves i, consegüentment, també a la seua producció literària. 
Així, per a aquest personatge, 1942 és l’any de la vaga de tramvies i de 
Bambi; vint anys més tard és l’any de la mort de la Marilyn Monroe i la 
del seu germà Carlitus, a més de «la gran nevada» sobre Barcelona. La 
memòria personal conviu amb les referències històriques i la crònica 
cultural popular: una pel·lícula, un disc, una cançó, el primer amor o 
l’enderrocament d’algun edifici a la ciutat marcaran les fites de cada una 
de les seues vides. A més, en la novel·la, el protagonista recrimina al seu 
amic que llija la revista infantil catalana Patufet, que considera una 
publicació antiquada pròpia de l’època dels seus pares i prefereix, per 
contra, els acudits de Pulgarcito. El pas de Patufet a Pulgarcito reflecteix 
una característica eminent de la cultura de masses de la postguerra: la 
llengua. En efecte, la llengua exclusiva d’aquesta època és el castellà, 
mentre que en el primer terç de segle el català hi era més present. Els 
personatges de la novel·la no sols lligen còmics, sinó que van al cinema a 
veure els dibuixos animats de Walt Disney. El còmic i els dibuixos 
animats també estan associats sentimentalment a la infància en el conte 
de Sergi Pàmies titulat «Anar a dormir d’hora», de La bicicleta estàtica 
(2010). De fet, aquesta edat té una importància especial en els darrers 
reculls que ha publicat l’autor. El protagonista de la narració és un pare 
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que repassa la vida amb els seus dos fills en un pis que està a punt de 
vendre. L’únic record que s’emportarà de la llar seran els dibuixos que els 
fills havien pintat quan eren menuts a les parets, filmats amb una video-
càmera. D’aquesta manera, els dibuixos esdevenen animats.  

Si bé en aquestes obres els còmics són una lectura infantil, en canvi 
per als redactors de la revista underground Ajoblanco, formen part dels 
nous referents que s’han d’incorporar a la creació contemporània, ja que 
són un element de modernització. Cal ressaltar que aquesta revista està 
associada a la contracultura i que, per tant, advoca per una alternativa a 
l’alta cultura. Així, quan reediten el Manifest Groc o Manifest antiartístic 
català, signat per Salvador Dalí, Lluís Montanyà i Sebastià Gasch el 
1928, afirmen la vigència dels principis de renovació creativa, reivindi-
quen totes les arts i introdueixen alguns canvis com ara l’abandó del 
maquinisme i la inclusió del còmic, la televisió i el pop-rock: 

 
Avui dia, és clar, un manifest d’aquest caire inclouria el camp del còmic, i dins 
d’aquest camp la presència de noms com ara Hugo Pratt, d’Alex Raymond o de 
Robert Crumb fóra inevitable. Caldria incloure-hi, també, d’alguna manera, el 
paper de la televisió en el món actual, i sospitem que l’illa de Wight, els gurús 
[sic] i Goldspell [sic] no en quedarien exclosos. (DURAN: 1974, 19)54  

 
En canvi, Terenci Moix adverteix sobre la dimensió ideològica de 

la cultura de masses en un assaig de 1968 titulat Los cómics, arte para el 
consumo y formas pop.55 En la primera part de l’obra, Moix fa una apro-
ximació sociològica al còmic i el concep com una forma escapista 
d’entreteniment de les classes mitjanes juntament amb el cinema i la 
televisió. En aquest sentit, advoca per la reutilització de les historietes 
gràfiques a favor d’una ideologia més progressista que la que planteja el 
corrent convencional de superherois, narracions romàntiques i humor 
caricaturesc. Moix defineix aquests còmics com una «màquina opresso-

                                                
54 Es refereix als festivals de rock que es van celebrar a l’illa de Wight entre 1968 i 1970, 
l’hinduisme i la pel·lícula Godspell (1973) �basada en un musical de Broadway�, tots 
tres referents de la contracultura o cultures juvenils dels anys setanta. 
55 L’edició pòstuma de 2007 canvia el títol a Historia social del cómic. 
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ra» i uns «mitjans alienadors». També en El dia que va morir Marilyn, el 
protagonista al·ludeix al component ideològic de les tires còmiques: 

 
I en aconseguir que no xerrés em vaig engrescar de nou en les aventures setma-
nals d’algun heroi de raça ària, d’aquells en lluita perpètua �una mena de santa 
croada� contra moros, infidels, negres, xinesos, comunistes i d’altres bèsties 
considerades de ramat perillosíssim (MOIX: 1985, 88). 
 
Actualment, la crítica revisa aquesta visió, imbuïda d’un esperit crí-

tic marxista en voga aleshores. El cert és que, a darreries dels seixanta, 
Robert Crumb comença a publicar Zap Comix, que es considera el gran 
referent del còmic underground i que presenta una concepció de la 
societat alternativa a la dels còmics més convencionals. Per tant, l’actitud 
de l’escriptor és ambivalent: en la novel·la, evoca amb nostàlgia el còmic 
com un record d’infantesa, mentre que, en l’assaig, l’analitza com una 
mostra de propaganda ideològica i menysprea els «snobs» que l’elogien. 
En una entrevista posterior confirma la seua posició: «Destruir Caravag-
gio? Quina animalada! Allò que cal és aconseguir que el poble no torni a 
llegir Superman» (MOIX: 1975, 54). En canvi, no expressa la mateixa 
crítica al cinema, que també forma part de l’aparat propagandístic del 
poder i que serà el seu camp creatiu de masses predilecte, amb una 
decisiva influència en la seua obra. 

L’hibridisme de llenguatges creatius té un paral·lelisme en l’obra 
eclèctica d’alguns escriptors que, com Quim Monzó, es dedica professio-
nalment al disseny gràfic durant els anys setanta, alhora que cultiva la 
literatura i el periodisme. De fet, al llarg d’aquella dècada, participa en 
algunes exposicions i fa col·laboracions de caràcter gràfic en la premsa. 
En efecte, els textos que publica en la revista d’experimentació literària 
Pol·len d’entrecuix (MONZÓ: 1977a, 1977b) són un cal·ligrama i unes 
vinyetes; així mateix, dissenya el títol de la revista Ajoblanco �a imitació 
del logotip de Coca-cola� i inclou dibuixos que il·lustren els textos que 
hi escriu en col·laboració amb Albert Abril; finalment, entre 1976 i 1977, 
publica una sèrie de vinyetes i collages satírics a la revista Canigó titulats 
«Llobarreria». Després d’aquesta secció, n’inaugura una altra formada per 
textos �sovint acompanyats d’il·lustracions� titulada «Política-
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aflicció». Els collages apliquen la tècnica del détournement, popularitzada 
pels situacionistes �moviment encapçalat per Guy Debord de gran 
influx en la contracultura i l’experimentalisme literari dels setanta�, 
consistent a recontextualitzar imatges extretes de la premsa per donar-los 
un nou sentit. Aquests collages juxtaposen diferents imatges retocades 
amb algun dibuix propi en què l’escriptor insereix bafarades de diàlegs. El 
seu propòsit és ridiculitzar polítics, intel·lectuals i artistes de la Transició 
i denunciar el discurs oficial sobre aquest moment històric respecte al 
caràcter exemplar de la restauració monàrquica. 

A banda de l’ús transgressor de la tipografia �un aspecte gens 
nou, ja present a les avantguardes dels anys vint, però desplaçat de la 
literatura convencional� i l’intens cromatisme de moltes descripcions, 
els contes que Monzó escriu per a revistes d’experimentació en aquesta 
època estan il·lustrats amb dibuixos i fotografies; és el cas de «Capítol de 
novel·la» (MONZÓ: 1976b). En Pol·len d’entrecuix, hi ha unes vinyetes 
titulades «Amor quotidià» (MONZÓ: 1977b), en què apareixen personi-
ficats els òrgans sexuals femení i el masculí, si bé fins a cert punt, ja que 
els pensaments inserits en les bafarades no estan articulats lingüística-
ment. Les vinyetes simplement narren un coit en què el penis i la vagina, 
independitzats de la resta del cos, cobren tot el protagonisme. El sexe, de 
fet, és un dels temes recurrents en els còmics underground de l’època, que 
s’anomenen comix per distingir-se del còmic tradicional. Els comix 
s’adrecen a un públic adult jove, exposen un contingut agressiu, presenten 
personatges esperpèntics, utilitzen un llenguatge procaç i exploten una 
estètica lletgista, que reprodueix una fórmula que conjumina sexe, 
escatologia, violència, drogues i, en general, tot el que subverteix la moral 
pudorosa de la classe mitjana. No sols hi ha revistes dedicades íntegra-
ment al còmic, sinó que normalment es tracta de vinyetes inserides en les 
revistes underground com Star i Ajoblanco, en la qual va col·laborar 
Monzó. Els comix publicats a Barcelona manifesten l’influx del còmic 
underground dels Estats Units �sobre el qual va aparèixer una antologia 
el 1972 editada per l’editorial Fundamentos, titulada Comix underground. 
Una altra revista, El Rrollo Enmascarado, publicada per primer cop de 
manera clandestina el 1974, va precedir el que després s’anomenaria 
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còmic underground espanyol i contenia treballs de Xavier Mariscal i 
Nazario. L’humor transgressor i el sexe que s’exhibeixen en els contes de 
Monzó provenen, sens dubte, de les lectures de còmics que Monzó fa en 
aquesta època.56 

Més recentment, un autor d’una generació posterior a la de Monzó 
que ha alternat imatge i escriptura en la seua obra és Edgar Cantero, 
dibuixant de còmics en la revista satírica El Jueves. Igual que Monzó i 
Pàmies, Cantero reivindica una tradició cultural més vasta que la literatu-
ra canònica. La seua novel·la Vallvi (2011) consta d’un prefaci en què 
l’escriptor explicita els referents que ajuden a comprendre l’estètica de 
l’obra i que, més enllà de noms concrets, són el thriller, els videojocs, el 
post punk, el còmic, els beats, el cinema gòtic, el rock i Jorge Luis Borges. 
El final també conté una al·lusió al cinema de ciència-ficció en què es 
mostra un món postapocalíptic on la humanitat ha sucumbit al perill de 
les catàstrofes naturals, els exèrcits alienígenes o la seua mateixa degrada-
ció moral. L’autor desplega un argument d’intriga en què els protagonis-
tes han de resoldre el misteri que s’amaga darrere d’un seguit d’assassinats 
que ocorren a Vallvidrera. Aquest exclusiu barri barceloní apareix 
transformat en un districte sense llei ocupat per tribus urbanes i éssers 
estrafolaris sotmesos a la màfia, que es dedica al tràfic de drogues i que 
sembra la violència pels carrers. En definitiva, Vallvi recrea el món del 
còmic i el pulp americà, adaptat a la sensibilitat actual, ja que el mòbil de 
les estranyes morts es relaciona amb l’especulació del territori i la des-

                                                
56 Hi ha altres elements visuals en l’obra monzoniana no estrictament relacionats amb la 
historieta gràfica. Per exemple, l’autor publica un poema visual, «Poe pie» (MONZÓ: 
1978a), que juga amb la lletra i la imatge a tall de pictogrames. Està compost per quatre 
imatges que són cartes i juguen amb el nom de l’escriptor americà i la paraula «poema» 
en francès, català i anglès. La fusió d’escriptura i imatge o, més aviat, la intensificació de 
la dimensió icònica de les lletres, és una aportació de les avantguardes literàries de 
començaments de segle, com dèiem, prolongada pel moviment lletrista i recuperada per 
l’experimentalisme dels anys setanta, amb algun precedent autòcton com Joan Brossa. 
Hi ha un altre text, sense títol, publicat en la revista Pol·len d’entrecuix (MONZÓ: 
1977a), que constitueix un cal·ligrama que fon forma �un penis� amb el contingut 
�narració d’una relació sadomasoquista entre un home i una dona. Per a aprofundir 
sobre la narrativa de Monzó en els anys setanta, vegeu MAESTRE: 2012. 
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trucció de l’entorn natural. D’altra banda, la narració comença amb una 
entrevista que una emissora de ràdio catalana fa a Cantero, convertit en 
protagonista de la seua pròpia novel·la. L’entrevista fa evident l’estultícia 
dels periodistes i de la crítica, que s’entesten a oferir una imatge dels 
escriptors fundada en tòpics ridículs: «jove», «desvergonyit», «provoca-
dor», «atrevit», «punk», «iconoclasta». La locutora reprodueix les 
preguntes clixés de qualsevol entrevista a un escriptor, com ara la que 
inquireix sobre els ingredients autobiogràfics presents en la ficció. L’autor 
replica que tan sols escriu per diversió i mostra un desinterès absolut per 
la teoria literària i els llocs comuns amb què la premsa etiqueta els 
escriptors a la recerca de titulars vistosos: «No sé, només escric el que em 
fa gràcia a mi, el que crec que divertirà els meus amics» (CANTERO: 
2011, 19). Al final de la novel·la, l’alter ego de Cantero declara que 
abandona l’escriptura �escriure és cosa d’«estrets»� per dedicar-se de 
nou als còmics i els fanzines. Sembla que l’escriptor no acaba de sentir-se 
còmode en un sector creatiu, la literatura, que associa a la pedanteria i 
l’esnobisme.  
 
3. INGREDIENTS DEL CÒMIC EN LA NARRATIVA CATALANA 

Com hem vist en l’apartat anterior, hi ha tres aspectes que diversos 
autors catalans subratllen en els còmics: la vinculació a les lectures de la 
infància i, en conseqüència, la formació literària de qualsevol lector; la 
dimensió ideològica que caracteritza els còmics igual que qualsevol altre 
producte cultural i que pot estar al servei del poder o situar-se en contra; 
finalment, la reivindicació de la cultura de masses en oposició a l’alta 
cultura i les possibilitats d’experimentació literària que els gèneres 
populars proporcionen. En aquesta secció, em centraré en l’anàlisi del 
tercer punt i anotaré una sèrie de característiques procedents del còmic, 
dels dibuixos animats i, en general, dels gèneres de masses, que es detec-
ten en la narrativa d’alguns escriptors catalans. Llevat d’alguna excepció 
com la novel·la de Mercè Ibarz, la resta de casos constitueixen, al meu 
parer, exemples d’experimentació amb el llenguatge narratiu i mostres 
diferents d’una línia literària alternativa a la tradició realista. 

Si bé el concepte d’«intertextualitat» es refereix als lligams que tei-
xeixen dos textos concrets, en canvi les relacions que el còmic estableix 



ÍTACA 

160 

amb la literatura són una qüestió d’interdiscursivitat, definida per 
Mainguenau en aquests termes: «Si l’on considère un discours particulier 
on peut aussi appeler interdiscours l’ensemble des unités discursives avec 
lesquelles il entre en relation» (MAINGUENAU: 1996, 50). En el camp 
d’estudis sobre el còmic, hi ha obres com la de Groensteen (2010) que 
examinen la influència que la literatura ha exercit sobre aquest àmbit; en 
canvi, són escasses les anàlisis des de la perspectiva contrària, és a dir, els 
recursos més rellevants del còmic que la narrativa ha imitat. Cal puntua-
litzar que, a vegades, resulta complicat atribuir tal característica o tal altra 
al còmic �la serialitat, per exemple� i no a la televisió o al cinema. En 
efecte, en una cultura d’hibridació i de confluència de gèneres i discursos 
com l’actual, l’estudi de la interdiscursivitat esdevé una tasca àrdua per la 
complexitat derivada de les múltiples connexions que s’estableixen entre 
els codis tradicionals i els nous. En aquest sentit, alguns dels trets anotats 
en els apartats següents distingeixen, en línies generals, els productes 
culturals de masses, sobretot els audiovisuals. En concret, examinaré la 
serialitat, les onomatopeies i el discurs directe, la literalització de la 
metàfora, la truculència humorística i els personatges. 

 
3.1 SERIALITAT 

 Per a Gubern (1988, 212), la cultura de masses està caracteritza-
da per les estructures iteratives, és a dir, les que es fonamenten en la 
redundància i la repetició. Les estructures iteratives neguen l’originalitat i 
carreguen d’informació repetitiva els missatges, dirigits a un consumidor 
molt heterogeni i massiu. Així, es garanteix l’èxit de la comunicació, que 
s’ajusta a la competència cultural dels destinataris menys formats. A més, 
fidelitzen aquests consumidors satisfent-ne sempre les expectatives, ja 
que saben d’antuvi que trobaran els mateixos personatges arquetípics, 
l’estructura habitual, un esquema d’acció idèntic o un desenllaç previsible. 
Per tant, la gratificació o el plaer de la lectura radiquen a reconèixer 
contínuament els mateixos personatges i les mateixes trames, si bé 
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camuflats sota diferents noms, rostres, escenaris i vicissituds (GUBERN: 
1988, 213).57  

Segons Fernández Porta (2007, 149), la serialitat és, específica-
ment parlant, una de les influències del discurs televisiu sobre la narrativa 
i defineix gèneres com les soap opera, el concurs o els dibuixos animats. 
Caldria afegir-hi, òbviament, el còmic. Fins i tot el cinema ha copiat 
aquesta característica per a crear les seqüeles de les pel·lícules més taqui-
lleres. En el cas dels dibuixos animats, les sèries japoneses o anime copien 
l’estructura per capítols pròpia de la telenovel·la instaurat, un segle abans, 
pel fulletó editat per entregues. De tota manera, la redundància, la 
repetició i la serialitat caracteritzen, abans que la cultura de masses, la 
cultura oral (ONG: 1996, 46); així, més aviat és la paraliteratura o la 
literatura de masses la que calca aquests ingredients de la tradició popular 
ancestral. L’«estètica de la variació i la repetició», segons l’anomena 
Fernández Porta, atempta contra el final tancat de la narració clàssica, en 
què tots els elements de la trama han de quedar enterament aclarits. 
Igualment, s’oposa al valor d’originalitat que, segons el cànon clàssic, ha 
de presentar l’obra literària.58  

Si parlem de la serialitat com un criteri estructural i no com a re-
dundància en trames, personatges o tècniques, és obvi que caracteritza el 
conte, distribuït en forma de col·lecció. És cert que cada relat, en un 
llibre, constitueix en principi una història independent, encara que solen 
conformar una unitat temàtica o estilística globalment considerats o en 
les diferents parts en què el volum s’haja estructurat. No obstant, també 
hi ha sèries televisives que, igual que el conte, presenten capítols autò-
noms que sols es relacionen amb els altres mitjançant el tema; així 
mateix, aquesta variació de temes, personatges i trames es pot produir per 

                                                
57 Jordi Balló i Xavier Pérez han abordat l’estudi de la serialitat en el cinema i la 
narrativa contemporània en Jo ja he estat aquí (2005). 
58 El conte de Monzó titulat «Lorem ipsum dolor sit amet» (MONZÓ: 1977c) copia 
literalment el full convencional que il·lustra els diferents tipus de lletra que s’usava a les 
impremtes. Aquest text, doncs, posa en dubte el concepte d’autoria original a través del 
plagi, planteja la discussió al voltant de la possibilitat o no de ser originals usant un 
llenguatge que s’ha convertit en un magatzem de clixés i llocs comuns i ataca la noció 
conservadora d’art com a producte de la individualitat. 
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temporades. En aquest sentit, els contes de Quim Monzó ofereixen un 
exemple concret de serialitat en les versions que reescriuen contes de 
fades i altres relats arxiconeguts de la tradició literària occidental, com 
L’Odissea o la Bíblia. L’escriptor va encetar aquesta sèrie en el recull El 
perquè de tot plegat (1993) i, de moment, arriba fins a la darrera col·lecció 
de contes publicada: Mil cretins (2007). Aquest tipus de contes no 
ocupen cada volum de manera completa; per tant, el caràcter serial s’ha 
assolit amb el pas del temps en cada llibre. A El perquè de tot plegat, els 
contes són «L’eufòria dels troians», «La micologia», «El gripau», «La 
bella dorment», «La monarquia» i «La fauna»; a Guadalajara (1997), hi 
ha «A les portes de Troia» i «Gregor»; El millor dels mons (2001) inclou 
«La venedora de mistos», un conte que reapareix a Tres Nadals (2003) 
juntament amb «Nadal blanc»; finalment, Mil cretins incorpora «La sang 
del mes que ve» i «Una nit». La sèrie, doncs, configura la peculiar 
col·lecció de contes de fades monzonians. 

La serialitat, en el còmic, s’assoleix mitjançant la sintaxi narrativa 
que articulen les vinyetes. Segons Gasca i Gubern (2001, 606), la vinyeta 
és la unitat de muntatge bàsica del còmic que, juxtaposada a altres 
vinyetes per mitjà de diversos procediments, provoca un efecte de conti-
nuïtat i vertebra, així, la narració. Seguint l’exemple de Julio Cortázar, hi 
ha novel·les que insereixen directament vinyetes en la narració. En efecte, 
l’escriptor argentí va explotar aquest recurs en Fantomas contra los 
vampiros multinacionales. Les vinyetes apareixen intercalades en la 
narració, juntament amb fotografies i il·lustracions. En aquesta obra, la 
narració gràfica substitueix l’escrita. En canvi, a la novel·la Vallvi (2011), 
d’Edgar Cantero, el còmic apareix en un moment determinat de la 
narració i és un element de la trama que no està relacionat amb la línia 
argumental principal. Constitueix, literalment, un còmic sobre els Merry 
Men, la banda de superherois que custodia el barri de Vallvidrera, que 
l’autor sembla incloure en l’obra per il·lustrar la imatge d’aquests perso-
natges sorgits de la seua imaginació. És, doncs, un relat metadiegètic, 
situat en un segon nivell de la narració. L’estètica d’aquest còmic és 
deutora de l’obra de Jamie Hewlett, el creador de Tank girl, Get the 
Freebies i els personatges del grup de música virtual Gorillaz. Els Merry 
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Men és el nom que rep la banda del bosc de Sherwood que ajuda Robin 
Hood en les seues aventures. Constitueixen una paròdia dels superhe-
rois, vestits amb malles de fantasia i antifaços de colors, «una mena de 
guerrilla teatralitzada, un grup de bohemis emmascarats» (CANTERO: 
2011, 121). De manera semblant al Joker, l’enemic de Batman, dibuixen 
un smiley en la cara de les seues víctimes. Fox, un dels components, canta 
en un grup de música punk. A banda del còmic inclòs en la novel·la, les 
caricatures dels personatges apareixen en la portada del llibre i en altres 
pàgines promocionals d’Internet. 

Aquesta peculiar sintaxi narrativa consistent a articular una histò-
ria mitjançant l’aplicació d’estampes, moments seleccionats, instantànies 
o fragments és una característica que els llenguatges visuals comparteixen 
amb el còmic: la fotografia, el cinema i la televisió. Incorporada aquesta 
tècnica a la narració escrita, darrerament se l’anomena «zàping narratiu», 
en referència a la manera actual de llegir televisió; no obstant, ja apareix 
en la novel·la experimental europea, amb obres avui dia clàssiques com les 
de Lawrence Sterne i, reivindicada per la literatura postmoderna, consti-
tueix un dels seus atributs més rellevants: el fragmentarisme. Les obres 
articulades de manera fragmentària ofereixen una narració discontínua, 
incoherent, construïda a bocins, episodis sense relació aparent, imatges 
concatenades que manquen d’una relació de causa i efecte, molt semblant 
a l’estètica del videoclip. Sovint la narració fragmentària s’uneix a les 
alteracions del temps discursiu per crear una cronologia desordenada, 
com també a la presència d’un final obert o l’inici in medias res. Totes 
aquestes adulteracions conviden el lector a restituir per si mateix la 
coherència interna de l’obra; en efecte, el lector té un paper actiu, no sols 
en la recepció, sinó en la mateixa producció narrativa. La brevetat i la 
discontinuïtat emergeixen com el mitjà que permet copsar l’únic moment 
segur del temps: l’instant. Així, la novel·la s’acosta a l’estètica de la 
fotografia com a captació del moment, de manera que l’obra constitueix 
un relat entretallat bastit a partir de la successió d’escenes presents i 
passades. Russell (1985, 266) indica que hi ha una predilecció en la 
literatura postmoderna per la immediatesa, per la intensitat de 
l’experiència que es troba en el flux constant i canviant del present. 
Sovint, la construcció narrativa fragmentària tradueix, d’una banda, la 
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incoherència del temps, que apareix fracturat i discontinu, i d’una altra, 
l’angoixa davant la gratuïtat de la vida. Si se suma la fragmentació a la 
mescla atzarosa de les històries, les el·lipsis i les analepsis, s’aconsegueix 
crear en el lector una sensació de desorientació anàloga a la que solen 
sentir els personatges de la narrativa postmoderna. Aquest tipus 
d’estructura permet, així mateix, jugar amb l’atzar, abandonar el concepte 
de predestinació i d’ordenació imposada per la novel·la decimonònica i 
arrabassar el control de la narració al narrador omniscient clàssic. El 
fragmentarisme té el seu màxim exponent en la tècnica del pastitx, que és 
una pràctica característicament postmoderna (MALTBY: 1991, 9). Per 
tant, tal com ja quedava palès en Tristram Shandy, l’únic temps vàlid és el 
psicològic i la realitat més fiable és la que perceben els sentits de manera 
subjectiva, sense patrons reguladors i presumptament neutrals. Final-
ment, el fragmentarisme propicia el sintetisme de la narració, una altra de 
les propietats comunes al còmic, el conte i la novel·la experimental.  

En general, doncs, la narrativa experimental dels setanta i, al cap-
davall, tota la narrativa postmoderna, pretenen superar la temporalitat 
lineal clàssica. D’aquesta manera, els narradors assagen tota mena de 
transgressions que reflectisquen el temps psicològic �que és desordenat, 
atzarós, discontinu� i que instauren una nova forma de lectura basada 
en el fragment. En aquest sentit, l’obra inicial de Quim Monzó presenta 
uns quants procediments encaminats a trencar la construcció temporal 
convencional. Per exemple, en la novel·la L’udol del griso al caire de les 
clavegueres (MONZÓ: 1976a), els capítols tenen una llargària asimètrica, 
es juxtaposen diferents plànols temporals de present i passat, 
s’interrompen bruscament capítols i paràgrafs i es fa servir l’escena en el 
sentit que Genette dóna al terme, és a dir, el temps de la narració avança 
al mateix temps que el de la història. Pel que fa als contes, Monzó 
vulnera també les normes de la novel·la clàssica introduint inicis in medias 
res en «Les ombres xineses» (MESQUIDA & MONZÓ: 1977), possibili-
tant diverses opcions narratives perquè el lector trie la que més li agrade 
en «Proposta de treball» (MESQUIDA & MONZÓ: 1977) o utilitzant la 
mise en abyme en «Carrer d’Aribau» (MONZÓ: 1981-1982), un recurs 
que encara aprofitarà en els seus contes posteriors. 
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3.2 ONOMATOPEIES I DISCURS DIRECTE 
A partir dels seixanta, la narrativa literària incorpora de manera 

normal les onomatopeies, que clarament són una influència del còmic i 
que els escriptors del New Journalism americà com Tom Wolfe van afegir 
a la redacció periodística per actualitzar l’estil de cròniques i reportatges. 
Les onomatopeies, en un principi, pretenen suplir l’absència de so en les 
imatges, però, més endavant, adquireixen un efecte humorístic que 
augmenta l’expressivitat de la narració i els diàlegs. Les onomatopeies són 
un recurs força explotat �potser el més característic del llenguatge 
verbal dels còmics� propi del registre col·loquial i oral. De fet, la narra-
ció en primera persona i els diàlegs abunden en les novel·les i els contes 
que palesen una influència més directa del còmic. En els relats de Quim 
Monzó, les onomatopeies apareixen al costat d’altres elements lingüístics 
orals que atorguen expressivitat a la narració homodiegètica. El conte 
titulat «Splassshf», d’Uf va dir ell, està farcit d’allargaments vocàlics, 
interjeccions, renecs, vulgarismes i barbarismes: «eh», «ok», «uf», «bue-
no», «vaja», «a veure», «oh», «cony», «merda», «yeah», «fotre’s». 
Aquests fenòmens figuren al costat d’una llista variada d’onomatopeies: 
«crac-crac», «plis-plas», «ha ha», «crec», «toc-toc», «pfff», «pssè», 
«hop!», «flaix flaix flaix», «tilt!», «crrrrrrrrrc!», «plopft!», «crroooooc», 
«bffff», «blup». A banda de la voluntat de superació d’un català literari 
massa encotillat, sembla que Monzó vol donar a aquest relat l’aire d’un 
còmic underground satíric que ridiculitza el comportament sexual d’un 
noi que està de vacances a Lloret de Mar. De fet, aquest conte és un dels 
que millor recrea la cultura de masses en l’obra de l’escriptor, concreta-
ment el turisme, la premsa del cor i la música comercial. La sàtira sobre la 
indústria turística rau en el fet que, tot i l’excitació que provoquen els 
flaixos de la ciutat-supermercat de l’oci, el protagonista no obté el premi 
promès �sexe fàcil. Un altre conte del mateix recull, «Underworld», 
s’assembla a l’anterior per una sèrie de característiques com els protago-
nistes joves, la narració en primera persona, la dicció col·loquial i, sobre-
tot, la sàtira, en aquest cas, de l’atracament a un banc. 

Monzó també inclou onomatopeies en els seus articles d’opinió. El 
mateix títol d’un dels reculls representa el so dels roncs �Zzzzzzzz 
(1987)�, que expressa el tedi que li produeix el discurs polític seriós i 
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solemne de la primera etapa socialista en els anys vuitanta. Les onomato-
peies són el centre d’interés de l’article titulat «La intendència», que 
forma part de No plantaré cap arbre (1994). Monzó hi fa referència a la 
notícia sobre la falta de pressupost en l’exèrcit irlandés, que obliga els 
soldats a realitzar les seues pràctiques simulant el soroll de les bales amb 
la veu pròpia, ja que no hi ha diners per a bales de fogueig. L’escriptor els 
aconsella que, a part de «bang! bang!», pronuncien altres onomatopeies 
que solien acompanyar els jocs de guerra en la seua infància: «vrrrrooo-
omm!» —caigudes i explosions de bombes—, «ffffffggghhh!» —llan-
çaflames— i «pinyao! pinyao!» —revòlver. Les onomatopeies en els 
articles són, doncs, una marca d’ironia que guia la interpretació del 
missatge de l’autor.59 
 
3.3 TÈCNIQUES HUMORÍSTIQUES  

Hi ha una sèrie de tècniques humorístiques directament relaciona-
des amb el còmic que anomenaré literalització de la metàfora i 
l’exacerbació de la violència. A més, en l’apartat següent explicaré que els 
arquetips són una característica relacionada amb la construcció dels 
personatges que també tenen una dimensió còmica. Respecte al primer 
recurs, Umberto Eco (2009, 155) apunta que un dels trets del discurs del 
còmic és el que anomena «visualització de la metàfora». Es tracta de fer 
literal fraseologismes del tipus «veure les estrelles» o «fer voltes el cap» i 
convertir-los en imatge. Bona part dels contes de Sergi Pàmies inclouen 
una reflexió metalingüística sobre el significat de frases fetes, clixés i 
eslògans. En alguns concretament, es pot observar el mateix procés 
descrit per Eco sobre la realització literal de la metàfora. El conte titulat 

                                                
59 Per donar tan sols alguns exemples dels molts que hi ha, algunes onomatopeies que 
apareixen en diferents articles de Del tot indefens davant dels hostils imperis alienígenes 
(1998) són aquests: «Plena de fe va anar a Lorda i, hop!, el tumor va desaparèixer» («El 
miracle del paraplègic»); «[...] fins que un dia, blop!, tots els diaris barcelonins es llevin 
escrits en català» («Seny i sensatesa»); «pataplaf»; «catacroc» («Mobiliari urbà»). En El 
tema del tema (2003), l’onomatopeia «Fiuuu...!» reprodueix el pas dels cotxes a tota 
velocitat als carrers de Barcelona («Tauromàquia contemporània») i «to-to-tó, to-to-to-
to, to-tó!» imita el soroll del clàxon dels cotxes que conformen la comitiva nupcial un 
dia de boda («La força de la genètica»). 
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«T’hauria de caure la cara de vergonya», que dóna títol al recull en què 
apareix, relata la història d’un pare de família alcohòlic que, finalment, 
decideix deixar la beguda. Tanmateix, al cap de poc temps, hi torna a 
recaure. La seua dona pronuncia aquesta fórmula de retret i, en efecte, 
com si es tractés d’un efecte màgic, la cara li cau de vergonya. Igual que en 
els contes que parodien determinats tòpics narratius, Pàmies especula 
amb la possibilitat que les fórmules estereotipades cobren realment 
sentit, tinguen un efecte; aquest sentit sol ser, usualment, absurd i ridícul. 

Quant a la segona tècnica humorística, tant els contes de Quim 
Monzó com els de Sergi Pàmies incorporen episodis truculents que es 
relacionen amb la violència present en molts còmics �els de Massimo 
Mattioli, per exemple. La violència del còmic i els dibuixos animats és 
hiperbòlica, és a dir, retòrica. En els còmics de superherois, però, la 
violència extremada és èpica i manca d’efectes jocosos, ja que pretén 
destacar la força sobrenatural dels personatges, convertits en salvadors de 
la humanitat. En canvi, el tipus de violència que apareix en la narrativa 
estudiada és, més aviat, la que caracteritza les historietes gràfiques 
humorístiques i els dibuixos animats de Tex Avery i la Warner Bros, per 
exemple. A més a més, la hipèrbole és una tècnica satírica i, consegüent-
ment, l’exageració, ja no sols d’accions violentes, sinó d’atributs físics, 
adquireix una dimensió humorística que ridiculitza comportaments, 
accions i personatges. En el relat «Caixa oberta», de Pàmies �T’hauria 
de caure la cara de vergonya (1986)� els gossos dels guàrdies de seguretat 
que vigilen l’entrada a una discoteca maten una noia. La ferocitat de la 
violència, però, està apaivagada, com en els dibuixos animats i el còmic, 
per la dicció humorística del relat: 

 
Es treu les mans de les butxaques, tanca el puny amb força, i colpeja la cara del 
porter. L’altre, com si ho hagués fet tota la vida, xiula, i per una sortida lateral 
apareixen tres dòbermans. Els gossos malgrat els anys d’entrenament i un olfacte 
preparat per qualsevol mena d’assassinat, no saben quines són les seves víctimes. 
Hi ha un moment de pànic, que aprofitem per escampar la boira. La noia del 
barret es gira i quan veu els gossos comença a cridar, histèrica. Els bavosos li sal-
ten a la jugular. Abans de caure, la noia crida: 
�Però si jo tinc carnet! 
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Quan els dòbermans s’adonen que estan degollant una sòcia, nosaltres ja som a 
la furgoneta i la noia és ben morta. (PÀMIES: 1986, 98-99) 

 
Monzó porta la violència a uns extrems inimaginables 

�impossibles� en el conte titulat «L’accident», d’El millor dels mons 
(2001). El relat conta l’episodi d’un conductor que atropella involuntàri-
ament una dona i els vianants que acudeixen a socórrer-la s’acarnissen 
amb ell de manera brutal: l’apallissen, el torturen amb objectes �un 
martell, una polsera amb punxes, un bat de beisbol, una forquilla� i 
finalment el llancen daltabaix des del terrat d’un edifici, després d’haver-
lo arrossegat escales amunt. El narrador descriu l’agressió desmesurada 
amb tota mena de detalls relatius a les ferides, els òrgans afectats i la sang. 
La summa crueltat que exhibeixen els agressors seria insuportable si no 
fos per l’exageració dels fets i per la ironia del missatge, que constitueix 
una crítica a la conducta incívica dels ciutadans relacionada amb el 
trànsit, el seu comportament estúpid i el gir que els esdeveniments fan al 
final. En efecte, el desenllaç del conte narra com la mateixa víctima, que 
encara es pot mantenir dret malgrat la batussa, arremet contra un altre 
conductor innocent que havia envestit un motorista imprudent per haver 
saltat un senyal. La mateixa truculència còmica reapareix en la novel·la 
d’Edgar Cantero, que és la narració més manifestament influïda pel 
còmic de totes les que constitueixen el corpus d’estudi. En efecte, en 
aquesta obra, la colla d’antiherois Merry Men torturen el protagonista 
grapant-li el penis a la taula quan l’entrevisten per acusar-los d’haver 
assassinat un dels personatges. 
 
3.4 PERSONATGES 

La influència del còmic en la narrativa es materialitza de diferents 
formes respecte al tipus de personatges: la presència d’arquetips, la 
inclusió de protagonistes procedents de les vinyetes i la personificació 
d’objectes i animals.  

En els contes de Quim Monzó i Sergi Pàmies, la presència de per-
sonatges arquetípics respon a diferents característiques que es relacionen 
amb la brevetat �esquematisme, essencialisme�, la fantasia 
�antirealisme� i la sàtira �deformació, exageració�. Totes aquestes 
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qualitats s’adeqüen perfectament al llenguatge del còmic i dels dibuixos 
animats. En aquest sentit, Lotman (2000, 139-140) indica que 
l’especificitat del llenguatge d’animació radica en el fet que fa una repre-
sentació de la representació, al contrari que el cinema de fotografia, que 
pretén crear una il·lusió de referencialitat:  

 
Así pues, al espectador se le propone no una imagen cualquiera del mundo exte-
rior, sino una imagen del mundo exterior en el lenguaje, por ejemplo, del dibujo 
infantil en traducción al lenguaje de la animación. (LOTMAN: 2000, 140)  
 

En els contes de Pàmies, al costat de l’home �prototip de 
l’individu anònim amb una vida rutinària i anodina�, desfilen la noia 
espantada, l’home famós o l’home que no s’assembla a ningú. Algunes 
vegades els bateja amb noms corrents i, en altres casos, la identitat dels 
protagonistes és tan ordinària �i, per tant, tan pobra� que tenen el 
nom d’«Aquell» o «Aquellaltre». Els personatges dels contes de Quim 
Monzó també són esquemàtics i els seus noms es redueixen a les inicials, 
paraules sense sentit com si foren un so gutural, la professió que exercei-
xen o alguna característica de la seua biografia que els identifica. La 
caracterització sol ser, doncs, indirecta, per mitjà de l’arquetip: el marit 
possessiu i gelós, el jove esbojarrat, l’escriptor esnob, el caçador o 
l’addicte. En qualsevol cas, són individus també desapercebuts, sense 
personalitat, mediocres, que porten una vida tan banal com la seua 
onomàstica. Encarnen l’individu de la societat consumista de masses que 
fabrica productes uniformitzats i en sèrie. No hi ha sols herois i heroïnes 
concrets en contes i novel·les; en alguna ocasió, els personatges evoquen 
els estereotips que apareixen en el còmic i, en general, els discursos 
audiovisuals. En aquest cas, es podria parlar vertaderament de la manera 
com la imatge ha influït en la percepció del món i ha modelat el prototip 
de persones, sentiments, llocs i objectes que els individus desitgen. El 
protagonista d’«Splasssh», inclòs a Uf, va dir ell, descriu una dona que 
troba en una discoteca com si fos una estrella porno de còmic o revista 
eròtics: «una tia que està començant a ballar, ooh, rossa, cabells llisos i 
suaus, ulls com pous, llavis com matalassos i el mamellam que s’esvera a 
cada contorsió» (MONZÓ: 1999, 41-42). L’estereotip també pot afectar 
l’espai, com ara els contes que s’ambienten en escenaris idealitzats per on 
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discorren personatges també arquetípics; un exemple d’això és el maqui-
nista, la vaca i el prat verd de «La pròxima estació», relat inclòs en el 
llibre La gran novel·la sobre Barcelona de Pàmies. En general, tant aquest 
escriptor com Monzó juguen amb els clixés literaris relatius a trames, 
personatges, espais i fórmules lingüístiques. 

D’altra banda, la influència dels còmics en l’imaginari de la genera-
ció dels setanta s’aprecia novament en No parlis de mi quan me’n vagi 
(2010), de Mercè Ibarz, protagonitzada per Valentina, la sensual heroïna 
ideada per l’italià Guido Crepax que s’inspira en l’actriu de cinema mut 
Louise Brooks. Les aventures de Valentina van aparèixer a finals dels 
setanta en la revista Tótem. La novel·la d’Ibarz, igual que les de David 
Castillo, mostra l’evolució que han seguit els joves idealistes dels setanta 
que corrien davant dels grisos en les manifestacions estudiantils: Nil, Isi, 
Nela, Rat, Fluxus � nom del moviment artístic avantguardista de la 
dècada dels seixanta� i la senyora Cogito, que havien coincidit en una 
cèl·lula d’activisme polític anomenada Plataformes Anticapitalistes. Les 
novel·les d’Ibarz i Castillo rescaten la memòria dels convulsos anys 
setanta, que van trasbalsar les vides de molts activistes desencisats amb el 
«pacte de l’oblit» que va instaurar la nova democràcia confeccionada pels 
antics franquistes i els líders dels partits democràtics. Encara que el 2010 
Valentina és ja un espectre �Crepax la fa morir el 1995�, a la novel·la 
d’Ibarz exerceix de mèdium en convocar tota una colla de fantasmes al 
seu domicili. Fantasmes perquè, en el fons, es tracta de persones de fa 
trenta anys que només existeixen en el record de cada un d’ells. Proba-
blement, el personatge més traumatitzat amb el passat és Isi, descrita 
com «la cara que voldria ser de dona sense història», «la dona que voldria 
ser estàtua». La convocatòria resulta decebedora: l’anunci de la mort de 
Nela, l’amiga activista, crispa els ànims de tothom i els entristeix. La 
narració insinua un suïcidi: probablement estava malalta i va deixar de 
prendre la medicació. El suïcidi és el final tràgic de molts personatges 
compromesos a les novel·les que fan un balanç sobre la Transició. En clar 
contrast amb el personatge de Nela, hi ha Rat, que encarna «The man 
who sold the world», la cançó de David Bowie de 1970 sobre dos amics 
que es retroben al cap del temps. Per a Rat, la revolució vertadera consis-
teix a fer diners. Representa, així, l’emblema del pur arribista ambiciós i 
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corrupte: ha estafat vuitanta milions d’euros a hisenda aprofitant-se del 
càrrec de director general d’un ministeri del govern socialista, suposem, 
perquè es refereix als anys vuitanta. Per tant, el seu personatge és 
l’exemple més clar del militant d’esquerres venut. El sobrenom que li 
endossen és un apòcope de ratpenat, vampir que xucla la sang dels altres, 
com en una de les vinyetes satíriques que Quim Monzó publica a Canigó 
el 1978. A poc a poc, els amics se’n van anant. La novel·la de Mercè Ibarz 
no és, en realitat, una història sobre els ideals traïts o una crònica sobre 
l’evolució d’una colla d’amics que eren joves als anys setanta; més aviat, 
l’autora reflexiona sobre el passat i la impossibilitat de recuperar-lo; és 
més: sobre la necessitat de teixir la història «amb fils d’oblit». No parlis de 
mi quan me’n vagi, títol d’una cançó interpretada per molts artistes com 
Dean Martin o Ella Fitzgerald, és prou explícit respecte al tema tractat: 
no remoure les aigües estancades del temps, no agitar vells fantasmes, 
deixar tancada la memòria al bagul de l’amnèsia o en unes tires de còmic 
esgrogueïdes. La novel·la d’Edgar Cantero, al seu torn, no incorpora un 
personatge específic d’un altre còmic, però sí que reprodueix la típica 
parella que protagonitza nombroses sèries de televisió i de còmics 
�Batman i Robin, Starsky i Hutch, the A-Team�. En efecte, els herois 
de Vallvi són Edgar (Cantero) i la Punker. El referent més directe 
d’aquest duo són Terry Phoo i Whitey Action, els protagonistes de la 
tira còmica de Jamie Hewlett titulada Get the Freebies.  

A més de personatges concrets, es pot considerar una altra influèn-
cia del còmic la presència en la narrativa d’éssers inanimats personificats. 
A la novel·la L’instint (1993), Sergi Pàmies dóna vida a una sèrie 
d’objectes: una maleta, un ciri, un somni, una píndola anticonceptiva. Es 
tracta d’un recurs típic del còmic i dels dibuixos animats, concretament 
els films de Walt Disney i Tex Avery. L’atracció pels personatges no 
humans prové de la seua infantesa; segons conta el mateix autor, a l’escola 
va escriure una redacció, «Sóc un rellotge», que va rebre un 10 de nota 
(PIÑOL: 1992, 38). L’heroïna del conte «Com dues gotes d’aigua», del 
llibre Si menges una llimona sense fer ganyotes (2006), és una gota, com 
qualsevol historieta de la factoria Pixar (PIÑOL: 2006, 31). En un pla 
més metafòric, la gota esdevé símbol de la fugacitat de la vida. En el conte 
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«Caixa oberta», de T’hauria de caure la cara de vergonya (1986), Pàmies 
humanitza un aparell elèctric: el caixer automàtic on el protagonista va a 
treure diners, que es rebel·la com els artefactes tecnològics del conte «La 
rebel·lió de les coses» �Invasió subtil i altres contes (1978)� de Pere 
Calders i «Thomson, Braun, Corberó, Philishave» �Olivetti, Moulinex, 
Chaffoteaux et Maury (1980)� de Quim Monzó. Aquests relats mos-
tren una societat altament tecnificada que ha substituït el tracte humà pel 
contacte amb les màquines; una societat, doncs, progressivament deshu-
manitzada on l’invent ridiculitza i humilia l’inventor. Personificat en una 
mena de veu de la consciència, el caixer renya el client per l’operació que 
vol realitzar i la quantitat de diners que demana; fins i tot li retreu 
l’horari intempestiu a què acudeix al banc. L’usuari discuteix amb la 
màquina, que no es creu els motius que li dóna per justificar l’operació 
bancària. La revolta de les màquines és un dels temes predilectes de la 
ciència-ficció, amb androides i cíborgs que, com Frankenstein, ataquen 
els seus creadors per alliberar-se de l’opressió que exerceixen sobre ells i, 
com a venjança, esclavitzar-los. En essència, es tracta del fill que es 
rebel·la contra el pare, tal com conta l’antic mite grec de Cronos. 

Així mateix, hi ha contes protagonitzats per animals, personificats 
en moltes sèries d’animació i que, en realitat, constitueixen una sàtira dels 
humans que, a la inversa, resulten bestialitzats. L’animalització, en els 
dibuixos animats, permet la distància i la ridiculització necessàries per a 
fer una crítica a l’espècie humana i la seua conducta estúpida, irracional i 
absurda. En el cas de Pàmies, hi ha un conte completament protagonit-
zat per animals que utilitza aquest recurs satíric propi de les sèries 
d’animació i que, en realitat, són humans amb pell de llop, gos, ase o 
porc. Es tracta d’«Un any de gos equival a set anys de persona» �La 
bicicleta estàtica (2010)� i satiritza les discussions de parella en la figura 
de dues parelles: gos i gossa d’una banda, i porc i truja, de l’altra. Quim 
Monzó va incloure un relat sobre la sèrie animada Tom i Jerry en El 
perquè de tot plegat (1993), titulat «La fauna». Si els contes de fades es 
multipliquen en una munió de versions que utilitzen diferents formats, 
introdueixen elements de la societat contemporània per modernitzar la 
història o bé modifiquen la ideologia del model original, en el cas de «La 
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fauna», Monzó parodia el final obert d’aquests dibuixos animats, la 
serialitat en principi infinita de la narració, segons la qual el gat mai no 
podrà caçar el ratolí. L’escriptor, en aquest cas, modifica la focalització, 
que recau sobre el gat i el sofriment que pateix per la humiliació constant 
a què el sotmet el ratolí. En la versió transgressora de Monzó �que 
s’uneix a les nombroses paròdies i imitacions d’aquesta parella 
d’antagonistes en altres telesèries animades�, finalment el gat captura el 
seu enemic i, lliurat a un plaer sàdic, el tortura i l’assassina mentre el 
narrador en dóna tota mena de detalls escabrosos. En general, els remakes 
de Monzó, a l’estil de Robert Coover, un dels seus autors predilectes, 
posen en relleu el caràcter fossilitzat d’una tradició literària constantment 
repetida i planteja noves perspectives per retornar-hi l’originalitat. Al 
capdavall, les reescriptures monzonianes palesen la voluntat d’innovació 
característica de la seua obra. Més que una crítica a la paraliteratura o la 
cultura de masses, el que hi ha és el pur plaer de refer arguments cone-
guts.  

 
4. CONCLUSIONS 

 Al llarg de l’article he intentat mostrar la importància del còmic 
per a l’estudi de les repercussions que la cultura de masses ha tingut en 
l’alta cultura i, concretament, una de les seues manifestacions més 
prestigioses: la literatura. El còmic, juntament amb la resta de gèneres de 
masses, serveix a Quim Monzó per superar el resistencialisme de la 
postguerra, però també implica seguir una línia distinta del realisme i 
distanciar-se del cànon de l’alta cultura, dos atributs que caracteritzen 
igualment l’obra de Sergi Pàmies i Edgar Cantero. Es tracta d’assumir els 
referents de la cultura popular i explotar-ne els recursos per obrir nous 
camins expressius. D’aquesta manera, el còmic s’uneix a la resta de 
discursos audiovisuals per formar un conjunt heterogeni, però molt 
connectat de propostes estètiques que els autors més arriscats o experi-
mentals aprofiten en novel·les i contes. En aquest sentit, he apuntat 
alguns dels trets del còmic que aquests escriptors, al meu parer, han 
imitat: la serialitat, que permet trencar l’estructura clàssica de la narració 
realista; les onomatopeies, que es vinculen amb la dicció oral i col·loquial 
que caracteritza la narrativa contemporània; l’humor, assolit mitjançant 
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tècniques com la literalització de la metàfora i la truculència exagerada de 
les accions; finalment, la presència d’arquetips com una sàtira de la 
uniformització que provoca la societat de consum, la mateixa presència 
de protagonistes procedents de les historietes gràfiques i la personificació 
d’objectes inanimats i d’animals, que incorpora un ingredient de fantasia 
a unes narracions que s’allunyen, així, del model narratiu realista. 

L’obra d’escriptors com Monzó, Pàmies o Cantero se situa en una 
posició distant tant de la tradició culta com de la literatura comercial o 
paraliteratura i potser han creat una nova tendència que la crítica espa-
nyola ha anomenat afterpop en referència a certes novel·les publicades en 
castellà. L’estudi de la influència del còmic en la literatura planteja el 
tema complex de les relacions que els llenguatges audiovisuals i les noves 
tecnologies estableixen amb la literatura legitimada i s’engloba en un altre 
tema més ampli sobre la repercussió de la cultura de masses en la pro-
ducció cultural canònica. De fet, manca encara un estudi global de la 
influència que la cultura massiva ha exercit sobre la literatura catalana 
dels anys setanta ençà per avaluar, no sols qüestions relatives al llenguatge 
literari, sinó sobretot la manera com l’obertura als gèneres de masses ha 
modificat el cànon o quin paper han tingut en l’evolució de la literatura 
catalana. Aquest article només s’ha proposat demostrar que, en efecte, 
aquesta influència existeix i quines tècniques manlleva la narrativa a un 
gènere de masses específic, el còmic, per enriquir el discurs literari 
contemporani. 
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ENTREVISTA A EDGAR CANTERO 
Antoni Maestre Brotons 

Universitat d’Alacant 
 

dgar Cantero (Barcelona, 1981) debuta el 2007 amb la 
publicació de la novel·la Dormir amb Winona Ryder, que obté 
el Premi Joan Crexells de 2008. Després arriben Baileys n’coke 
(2008) i Dies delenda (2008). Lolita Bosch va incloure un 

conte de Cantero en Veus (2010), la seua antologia de joves narradors 
catalans. El perfil creatiu de l’escriptor, que dibuixa còmics per a la revista 
satírica El Jueves, s’assembla al de Quim Monzó, que va ser dissenyador 
gràfic en els anys setanta. Igual que ell, fa dècades que Monzó aposta per 
ampliar els límits de la literatura per incorporar-hi els nous gèneres, 
predominantment audiovisuals, que han anat sorgint durant l’últim segle. 
D’aquesta manera, Cantero es distancia de la figura d’escriptor convenci-
onal i declara desconèixer bona part de la literatura canònica, a excepció 
de Jorge L. Borges i William Burroughs. Per a comprendre el seu univers 
literari, més aviat cal ser versat en les sèries de televisió policíaques com 
The Wire i Treme �ambdues de David Simon�, els còmics de Jamie 
Hewlett i Bill Watterson, els thrillers, els videojocs i la música postpunk. 
Literatura de crispetes, pulp o estètica trash són diferents etiquetes amb 
què la crítica ha definit la seua ficció. Si en Dormir amb Winona Ryder el 
cinema tenia un paper destacat, el còmic i els fanzines cobren una relle-
vància especial en la seua darrera novel·la, Vallvi (2011). Aquesta obra 
autoficcional planteja la incursió del mateix autor �protagonista de la 
seua història� en un barri de Vallvidrera situat al marge de la llei, 
controlat per la màfia i ocupat per tota mena de tribus urbanes. Amb una 
estructura de thriller, l’obra conté ingredients de pel·lícula de sèrie B, de 
còmic, de ciència-ficció, amb una estètica molt pròxima a la del Quentin 
Tarantino de Kill Bill, que revisa la cultura pop des d’una perspectiva 
irònica. En qualsevol cas, l’obra de Cantero és una mostra excel·lent de 
l’impacte que la cultura de la imatge ha tingut en un camp creatiu tan 
antic i prestigiós com és el de la literatura escrita. 
 

E 
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NOVEL·LES 
Dormir amb Winona Ryder (Proa, 2007) (Premi Joan Crexells 2008) 
Baileys n’coke (Universitat de Barcelona, 2008) (Premi Valldaura «Me-

morial Pere Calders» 2008) 
Dies delenda (Tarafa, 2008) 
Vallvi (Proa, 2011) 
 
PÀGINA WEB DE L’AUTOR 
Punk Ahoy! http://punkahoy.blogspot.com.es/ 
 

El còmic (en) català té bona salut? 
Suposo; des que vaig deixar de comprar L’Avui dels Súpers no el 

segueixo gaire.  
La millor ficció es fa ara a les sèries de televisió? 
No ho sé. No en segueixo moltes, però sí crec que s’ha revaloritzat 

el mitjà. 
En alguna altra entrevista, has afirmat que al principi havies 

ideat Vallvi en forma de fanzine, però que finalment et va sortir una 

novel·la. Quins ingredients convertien la història en una novel·la més 
que un fanzine o còmic? 

Estic força segur que mai no he dit tal cosa. Si ha sortit així en al-
gun lloc, és incorrecte. Vallvi era una novel·la de bon començament; mai 
no em vaig plantejar que fos un còmic.  

Sí que he dit alguna vegada que escric novel·les perquè no tinc 
prou talent o paciència per dibuixar-les. Però aquesta opció ja ni me la 
plantejo; des del moment que se m’acut qualsevol idea de més d’una 
pàgina, sé que prendrà forma de text. No dono per més. 

En diverses entrevistes afirmes que no coneixes gaire la tradició 
literària diguem-ne culta. En canvi, t’agrada més el pulp, òbviament el 

còmic, els escriptors beat i, en general, un tipus de literatura gens 

canònica o considerada per l’acadèmia. Trobes la literatura convenci-
onal molt allunyada dels gustos dels lectors i espectadors contempo-
ranis, que són bàsicament audiovisuals? 
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No m’agrada parlar per altres lectors. Personalment, la ficció que 
es fa a Catalunya i Espanya, que valora molt l’ambició literària i molt poc 
l’entreteniment, no m’atrau. Em sembla feta per i per a escriptors. 
M’agrada més el plantejament de la indústria cinematogràfica o el de la 
televisiva, que separen menys entre el que es fa en nom de l’art i el que es 
fa per al públic. 

La narrativa que flirteja amb les noves tecnologies i els gèneres 
(audio)visuals és el futur de la literatura o simplement una alternativa 
actual a la tradició de novel·la clàssica? 

És el futur inevitable, penso. Fa anys que vivim immersos en imat-
ge i so; portem unes quantes generacions criades en aquest entorn; això 
s’ha de filtrar a la literatura. El que em sorprèn és que es vegi com una 
raresa, que es destaqui una novel·la perquè parla de cinema o de tele. Si la 
literatura no anés tan endarrerida respecte del món real, la majoria de 
llibres consentirien els referents pop a hores d’ara. 

L’Edgar Cantero protagonista de Vallvi no sembla trobar-se 

gaire còmode en el paper d’escriptor: l’entrevista que li fan a la ràdio 
el posa nerviós per les preguntes tòpiques de la presentadora i els 
comentaris del crític que l’acompanya, trufats de referències a la 
teoria literària. Al final de la novel·la, declara que abandona 
l’escriptura per tornar al còmic. Igual que el seu alter ego de ficció, a 
Edgar Cantero li costa trobar el seu lloc a la literatura?  

Ara una mica menys que fa set anys, per exemple. He descobert al-
tres mons literaris. Però a les entrevistes dubto que m’hi acostumi. 

Quim Monzó i Sergi Pàmies han escrit contes i articles que sa-
tiritzen l’esnobisme del món literari i una concepció de la creació 
literària ortodoxa i desfasada que rebutja la cultura audiovisual o els 
gèneres de masses. Monzó fins i tot va dibuixar vinyetes de sàtira 
política a la revista Canigó durant la Transició. Sergi Pàmies afirma 

que el futbol li serveix com a font d’inspiració al costat d’altres refe-
rents no literaris. Coneixes l’obra d’aquests autors? 

No. 
Has llegit alguna obra del que s’ha anomenat generació afterpop 

o Nocilla? Si és així, et sents més a prop d’aquests escriptors que dels 
més convencionals? 
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Recordo haver-ne llegit un. I no, no vaig sentir que tinguéssim 
molt en comú. 

Quan afirmes que només escrius per entretenir-te o per divertir 
els teus amics, en el fons expresses la voluntat de separar-te del perfil 
d’escriptor esnob i acadèmic? 

No, no crec que me’n separi gaire. Un escriptor acadèmic també 
escriu per als seus amics, que són altres escriptors acadèmics (d’aquí allò 
que he dit abans de la literatura «per i per a escriptors»). El que volia dir 
és que escric el que m’agradaria llegir; no penso en l’art ni la posteritat. 
Ni tampoc penso, de l’altra banda, a atraure un públic massiu (que és, de 
fet, l’apropament tradicional de la televisió). Senzillament, agafo els meus 
amics com a referència, penso «això ens divertiria/ens agradaria», i ho 
faig. I com que no som aus rares, imagino que agrada a més gent. No a 
tothom, però amb uns quants n’hi ha prou. 

Creus que caldria més gosadia en les propostes literàries actu-
als, més experimentació, més joc amb les noves formes de narrar 
audiovisuals? 

No sé. No vull ficar-m’hi, en el que fan els altres. Crec que deixar 
de produir llibres i pel·lis sobre la punyetera guerra civil estaria bé. Però 
ei, és una opinió. 

Els Merry Men que apareixen a Vallvi s’assemblen als perso-

natges de Jamie Hewlett: són agressius, irreverents i bandarres, és a 
dir, els perfectes antiherois. T’atreuen més aquest tipus de personat-
ges que els superherois salvadors de la pàtria? 

No m’agrada la paraula antiheroi; la trobo gastada. De qualsevol 
variació de Gilgamesh o de Superman en diem antiheroi; si un heroi és 
covard, és antiheroi; si un heroi és esquifit, és antiheroi. A més, fa temps 
que vam perdre la ingenuïtat de crear herois purs; no tenim referència. 

Dit això, hi ha un tipus de personatge que m’encanta: algú que té 
un gran talent, i l’explota exclusivament per al seu benefici personal. Com 
ara els Merry Men: som guapos, som llestos, som diabòlics, i ho fem 
servir per robar a un senyor de la droga i petar-nos la pasta a Eivissa. 
Doncs sí. Em sembla una actitud modèlica, i els admiro. 
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A la novel·la inclous un còmic dels Merry Men no relacionat di-
rectament amb la trama, sinó més aviat per mostrar com són i com 
actuen. T’has plantejat dibuixar més còmics protagonitzats per 
aquesta colla? 

El còmic que surt a Vallvi no és obra meva; és d’en Jordi March, un 
company de la revista El Jueves. Va ser idea seva, també. A mi 
m’encantaria dibuixar, si no còmics, sí il·lustracions relacionades amb 
l’univers de Vallvi. Vaig fer la portada, alguns cromos i molts esborranys, 
però novament, em falta talent. 

Vallvi expressa una certa crítica a la Barcelona dels barris cool 

com Gràcia o la que s’ha venut al turisme, i també a la destrucció de 
l’entorn natural. El barri de Vallvidrera que retrates s’assembla a 
aquests territoris postapocalíptics d’algunes històries de ciència-ficció 
que reflecteixen el fracàs de la civilització. Què creus que hi ha de cert 
en aquestes fantasies? Arribarem algun dia a la situació que narres?   

A veure, vaig per parts: No crec que la Vallvidera de Vallvi sigui 
un presagi. El problema de la destrucció de Collserola, però, sí que és 
real, i ho denuncio a través d’alguns personatges, com la Geno: Barcelona 
i Sant Cugat estan expandint-se fins al límit de les seves possibilitats, i no 
podem permetre que es mengin el bosc que les separa; el necessitem. 

 Però això em porta a un altre tema: a la novel·la, Vallvidrera és 
envaïda per un tipus de població jove i improductiva que només pensa a 
passar-ho bé. El que m’agrada remarcar (i es fa a la novel·la, però no gaire 
explícitament) és que aquesta conducta dels vallvis, tot i que suïcida, és 
sostenible. Ells, amb el seu ús purament lúdic del sexe i la seva alta 
mortalitat per causa de les drogues, causen un impacte molt lleu a 
Collserola. Actuen com una mena de fre a la població de Barcelona: si els 
barcelonins que pugen a Vallvidrera ho fan divertir-se i morir, la població 
s’atura allà; la ciutat no pot expandir-se en aquella direcció. I això és 
positiu per a tota la comarca. Sembla grotesc dit així, però una de les 
coses que volia expressar amb Vallvi és que el model de vida dels vallvis, 
hedonista i autodestructiu, em sembla més o menys raonable. Al final de 
la novel·la, diria que és fins i tot bucòlic.  
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LA MADURESA DE L’AUTOCONSCIÈNCIA. 
DE WINSOR MCCAY A GRANT MORRISON: VARIACIONS DEL 

METACÒMIC 
Francisco J. Ortiz 

Universitat d’Alacant 
 

–No, no existes más que como ente de ficción; no 
eres, pobre Augusto, más que un producto de mi 
fantasía y de las de aquellos de mis lectores que 
lean el relato que de tus fingidas venturas y 
malandanzas he escrito yo; tú no eres más que un 
personaje de novela, o de nivola, o como quieras 
llamarle. Ya sabes, pues, tu secreto. 

Miguel de UNAMUNO, Niebla 

 
un temps ençà, al gros del còmic (quasi la totalitat del 
que s’edita si ens circumscrivim únicament al que apareix 
en els mitjans de comunicació no especialitzats), se li ha 
endossat l’etiqueta de novel·la gràfica en un intent poc 

dissimulat d’atorgar-li un cert caràcter de noblesa, una cosa que general-
ment se li ha negat moltes vegades per part d’aquestos mateixos lectors 
que ara s’esforcen per dignificar el mitjà per, de pas, dignificar-se en tant 
que consumidors. 

No entrarem ací en el debat terminològic,60 generalment poc fruc-
tífer, i ens limitarem a destacar que aquesta campanya per la dignificació 
de la historieta passa per subratllar, en un gran nombre de les obres que 
conformen el corpus, diversos trets característics de la molt més que 
respectable tradició literària, alguns presents des dels mateixos orígens. 
Aplicats a la indústria de la narrativa gràfica, és el cas d’una major 
extensió respecte d’altres formats d’edició més lleugers (com la tira 
còmica i la pàgina dominical en premsa, la revista d’historietes, qualsevol 

                                                
60 En les línies que segueixen farem servir els mots còmic, historieta i tebeo com a 
sinònims referits de manera general al nostre objecte d’estudi i reduirem l’ús del terme 
novel·la gràfica a alguns títols molt concrets que ens semblen que ho són sense 
apel·lacions. Per a aprofundir en la qüestió de la nomenclatura, consulteu García 
(2010). 

D’ 
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tipus de quadernet o el comic book, habitual en el mercat mainstream 
nord-americà), uns continguts adequats per a un lector adult, l’exposició 
autobiogràfica61 i l’aspecte que centrarà l’atenció del present article: la 
metaficció. L’autor de còmics i teòric Scott McCloud resumeix aquesta 
qüestió en la primera de les seues dotze revolucions aplicables a la historie-
ta, una tesi precisament anomenada «El còmic com a literatura»: «Que 
los cómics pueden producir un corpus digno de estudio, y representar 
fielmente la vida, época y perspectivas de su autor» (MCCLOUD: 2001, 
14). 

El terme metaficció referit a la ficció autoreflexiva és encunyat per 
l’escriptor William Gass el 1970 per a referir-se a textos de Jorge Luis 
Borges, John Barth i Flann O’Brien. És, doncs, conseqüència directa de la 
postmodernitat, al mateix temps que tret definitori de la seua literatura, i 
pot definir-se breument i funcionalment amb aquestes paraules de 
Stanley H. Fogel, un dels primers teòrics del concepte: «una exploración 
de la ficción a través de la ficción misma» (SOBEJANO-MORÁN: 2003, 
15). 

L’aplicació d’aquesta teoria en un mitjà com el còmic, que uneix 
paraula i imatge, presenta un nombre ingent de possibilitats, des de la 
seua manifestació en el contingut, és a dir, la peripècia argumental (a 
l’estil de l’anomenada metanovel·la, de Cervantes ençà), fins a la manipu-
lació del continent (l’experimentació formal, lògicament, molt diferent en 
el camp de la narrativa), passant per la fusió de l’una i l’altra. Aquestes 
possibilitats es tornen quasi infinites si entenem la idea de 
l’autoreferència en el sentit més feble, amb la qual cosa incloem també en 
el present assaig un parell d’autors contemporanis de rellevància indiscu-
tible que, sense violentar en cap moment les convencions de la seua 
gramàtica, han convertit el còmic en protagonista absolut de les seues 
obres.62 Parlem, per tant, si se’ns permet el neologisme, de metacòmic.63 

                                                
61 Respecte d’aquesta temàtica en particular, és recomanable Fernández (2010). 
62 Admetem ací el prefix meta- amb la mateixa llibertat amb què s’apliquen les etiquetes 
de metacinema o metapel·lícula a tots aquells films l’argument dels quals reflecteix algun 
aspecte del seté art. Els casos són innombrables, des de Sunset Boulevard de Billy Wilder 
(1950) fins a Hugo de Martin Scorsese (2011), passant per 8½ de Federico Fellini 
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Fig. 1: Scott McCloud explora en la seua obra les múltiples possibilitats expressives del 
còmic (Entender el cómic). © Astiberri 2005 
 

                                                                                                              

(1963), La nuit américaine de François Truffaut (1973) o Ed Wood de Tim Burton 
(1994), encara que no revelen en cap moment la seua natura d’ens de ficció. Sí que ho 
fan, per exemple, la tramoia visible al final de l’episodi «I Wurdalak» d’I Tre volti della 
paura de Mario Bava (1963), el cel·luloide cremant en Persona d’Ingmar Bergman 
(1966), el desenllaç d’Arrebato de Iván Zulueta (1980) o la seqüència rebobinada pels 
mateixos personatges de Funny Games de Michael Haneke (1997), quatre casos, 
aquests últims, de metacinema pur. 
63 Terme emprat prèviament per altres teòrics de l’àmbit, com ara, per exemple, Varillas 
Fernández (2005). 



ÍTACA 

188 

1. ELS ORÍGENS SECRETS DEL METACÒMIC 
Per més que puga estranyar a alguns, la reflexió autoreferencial no 

és un fenomen recent en la història del còmic. Així ho destaca un recent 
estudi dedicat a l’anàlisi d’alguns títols emblemàtics de la premsa nord-
americana de principi del segle passat, és a dir, dels orígens del còmic tal 
com se l’entén hui dia: 
 

Sorprende comprobar cómo en los inicios de la creación de un lenguaje éste 
puede alcanzar la madurez de la autoconciencia. A priori cabría pensar que la 
reflexión sobre la esencia y los componentes que conforman una obra de arte 
debieran aparecer en una etapa posterior tras haber experimentado los límites 
formales de esa forma expresiva. (TRABADO: 2012, 141) 

 
En efecte, i com demostren algunes de les obres que centren 

l’atenció de l’esmentat assaig, per poc que es furgue en els albors del nové 
art es poden trobar autors preocupats per aquesta qüestió autoreferencial 
i historietes que, des de la mateixa execució, reflexionen sobre el mitjà 
mateix. És el cas de: Winsor McCay i Dream of the Rarebit Fiend (1904), 
més, fins i tot, que el seu cèlebre Little Nemo in Slumberland (2000 
[1905-1914]); George Herriman i Krazy Kat (2006-2009 [1913]); 
Frank King i Gasoline Alley (1918); o, puntualment, el posterior Will 
Eisner i el seu fonamental The Spirit (1940). 

Molt al contrari, foren aquestes obres primerenques, segurament 
des de la gosadia que confereix la joventut i sense el pes de cap cànon 
preestablit que imposara la seua herència, les que més (i moltes vegades, 
millor) s’exposaren sense gens de pudor a l’hora de mostrar al públic les 
bambolines ocultes del seu art. Així, aquests autors, molt especialment 
McCay i Herriman, optaren per desenvolupar el seu interés autoreferen-
cial des de la manifestació més arriscada: el metallenguatge pur. 
D’aquesta manera, el relat d’aquests incunables violentava constantment 
les convencions de la historieta acabades de nàixer, trencant la composi-
ció de pàgina i trencant de pas amb l’anomenada, per extensió de la 
terminologia dramatúrgica, quarta paret que separa l’autor del seu públic. 
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2. ELS PIONERS: MCCAY I HERRIMAN AL PAÍS DELS CÒMICS 
Si s’admet la convenció que Will Eisner és el pare de la novel·la 

gràfica i Osamu Tezuka el del manga, no hauria de posar-se en dubte que 
Winsor McCay és el pare del còmic entés com a (nové) art i Little Nemo 
in Slumberland, l’expressió diàfana de la seua capacitat per a narrar una 
història mitjançant uns recursos que, en teoria, encara es trobaven en 
període de gestació. Com destaca José Manuel Trabado,64 és Dream of the 
Rarebit Fiend l’obra en què McCay manifesta per primera vegada (recor-
dem que debuta en la premsa un any abans que l’anterior) i de manera 
més continuada el seu interés per la metaficció, però l’abast de Little 
Nemo i (per a què negar-ho?) la seua major disponibilitat per al lector 
espanyol ens porta a centrar-nos en aquesta última, sense cap dubte un 
dels primers clàssics indiscutibles del còmic. 

El protagonista d’aquestes històries d’una pàgina dominical, publi-
cades en el New York Herald, el petit Nemo del títol, és un xiquet que nit 
rere nit viatja en somnis a un univers meravellós per a acabar, al final, 
despertant inevitablement en l’última vinyeta. Fins a l’arribada del 
despertament, McCay opta per mostrar al lector un món oníric amb tot 
luxe de detalls mitjançant una plasmació pròxima a l’estètica modernista, 
amb influència dels gravats de Giovanni Battista Piranesi; en canvi, la 
major part de vegades, escamoteja la vida del seu protagonista en el món 
físic. 

Que ja des del segon lliurament la disposició de les vinyetes en ca-
da planxa i la grandària d’aquestes estigueren condicionades pel desenvo-
lupament de la història i per les dimensions de les figures que hi interac-
tuaven, vaticinava el que acabà ocorrent en l’entrega de l’1 de desembre de 
1907 (McCay: 2000 [1905-1914], 120): la presa d’(auto)consciència 
com a objecte ficcional. En l’esmentada historieta, Nemo i els seus amics, 
desesperadament famolencs, acaben menjant-se les lletres que donen 
forma al títol que encapçala la pàgina, a pesar de la preocupació del 
protagonista davant d’un possible enuig per part de l’artista. 

                                                
64 «Dentro de la obra de McCay, la serie que más profundiza en la veta metalingüística 
es, por supuesto, Dream of the Rarebit Fiend» (TRABADO: 2012, 142). 
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Fig. 2: L’origen de l’autoconsciència del còmic (Little Nemo in Slumberland, 01/12/1907 
[detall]). © Taschen 2000 

 
A partir d’aleshores, els exercicis de metallenguatge se succeïren de 

forma més o menys regular en les pàgines de Little Nemo. Destaquem un 
parell d’exemples més: d’una banda, un poc menys d’un any més tard, en 
la pàgina del 8 de novembre de 1908 (MCCAY: 2000 [1905-1914], 169), 
el xicotet protagonista s’adona que a McCay se li ha oblidat dibuixar la 
part inferior de la vinyeta (és a dir, el sòl que trepitja el personatge, la 
base del món oníric que habita mentre dorm) i el seu atropellat descens 
acaba amb el xiquet despertant-se en el sòl del seu dormitori després de 
caure del llit; d’una altra, en el lliurament publicat el 2 de maig de 1909 
(MCCAY: 2000 [1905-1914], 194), Nemo observa atemorit com, 
inexplicablement, el món que l’envolta va transformant-se al seu pas (en 
realitat, no és sinó que l’estil amb què McCay dibuixa aquesta historieta 
es va simplificant, primerament en l’escenari, després en els personatges, 
incloent-hi el protagonista, fins a aconseguir un traç esquemàtic propi 
d’una mà infantil). L’autor revela així el simulacre que suposa tota creació 
artística: una impostura només creïble per als ens irreals que hi 
(co)existeixen i, momentàniament durant l’exposició a l’obra, per al 
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públic que suspén el seu estat d’incredulitat i és capaç de submergir-se en 
la ficció per a viure l’experiència que li proposa l’autor. 

Aquesta aposta per l’autoconsciència, explorada per aquest pioner 
autèntic de tantes coses com fou McCay, aconseguí el seu zenit en la 
figura de George Herriman i el seu indispensable Krazy Kat. Però una 
anàlisi exhaustiva de les cabrioles metalingüístiques presents en aquest 
clàssic del còmic excediria amb molt l’espai de què disposa la present 
publicació. Per tant, animem el lector a completar aquesta tasca, tan 
ingent com plaent, i li remetem, com a eina en què agafar suport, a 
l’esmentat estudi de Trabado, del qual extraem aquest fragment revela-
dor: 
 

Existe en estas tiras [Krazy Kat] una reflexión sobre la confusión que existe en-
tre la realidad y su representación, máxime cuando en un mundo dibujado crear 
otro dibujo supone dinamitar las diferencias entre la realidad del personaje y los 
dibujos que él crea. (TRABADO: 2012, 82) 

 
Per la nostra part, ens limitarem a assenyalar que es tracta d’un 

còmic que no pot transferir-se a un altre mitjà que no siga la historieta i 
la translació de la qual a un altre idioma resulta problemàtica per la gran 
quantitat de jocs lingüístics que es perden en la traducció. No en va s’ha 
comparat Herriman amb James Joyce i s’ha dit d’aquesta obra mestra que 
és el primer còmic de naturalesa veritablement poètica de la història. 
 
3. (AUTO)EXERCICIS D’ESTIL  

A aquests noms se’ls ha sumat, en temps més recent, el d’un altre 
autor que ha fet de l’estudi de les possibilitats del llenguatge del còmic el 
centre neuràlgic de bona part de la seua obra: en els fonamentals Unders-
tanding Comics. The Invisible Art (2005a [1993]) i en la seqüela Reinven-
ting Comics (2005b [2000]), el citat Scott McCloud s’ha acostat al món 
del còmic (més com a llenguatge en el primer, més com a objecte artístic i 
industrial en el segon) amb una voluntat d’anàlisi seriosa i exhaustiva 
com només s’havia vist en el fundacional Comics and Sequential Art (2007 
[1985]) del mestre Will Eisner. Però per primera vegada aquest acosta-
ment es du a terme des del mateix mitjà, és a dir: els de McCloud són dos 
còmics sobre còmics, sengles novel·les gràfiques en què l’autor exerceix de 
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protagonista a manera de mestre de cerimònies en un viatge virtual pels 
universos infinits de la historieta. 

Pel que fa al tema que ens ocupa, la primera de les dues obres ens 
sembla fonamental: publicada en espanyol amb el títol de Cómo se hace 
un cómic en primera instància i amb el més fidel de Entender el cómic. El 
arte invisible després, les seues pàgines revelen al creador de Zot! com un 
autor brillant a l’hora d’explicar com funciona el llenguatge de la historie-
ta mitjançant l’ús de les eines pròpies de l’àmbit: al llarg de nou capítols, 
McCloud proposa una definició del mot còmic a partir de la donada 
prèviament per Eisner (art seqüencial), desgrana la història del nové art 
des dels nostres avantpassats (amb algunes pintures de les cultures 
egípcia i precolombina) fins a l’actualitat, analitza els diversos recursos 
expressius de què se serveix la historieta per a construir el seu relat i, 
finalment, explica la plasmació del pas del temps en un art aparentment 
estàtic i immediat. I tot això valent-se amb una brillantor sorprenent dels 
mateixos instruments el funcionament dels quals es disposa a desvelar. 

Menys popular que l’obra de l’anterior, però precisament per això 
molt reivindicable donat el seu gran interés, és el llibre 99 Ways To Tell a 
Story: Exercises in Style (2007 [2005]) de Matt Madden: autor vinculat al 
món de la historieta tant en el seu entorn professional (és professor de 
còmic a la School of Visual Arts65 i a la New School de Nova York) com 
en el personal (és casat amb la guionista i dibuixant de còmics Jessica 
Abel), crea ací, en paraules del mateix Scott McCloud (MADDEN: 2007 
[2005], contrasolapa), una «pura diversión formalista, cortesía de una de 
las mentes más inventivas del cómic norteamericano. Una utilización 
inteligente y divertida de los muchos matices que tiene un cómic». 
Inspirant-se en els Exercises in Style de Raymond Queneau, Madden 
presenta noranta-nou historietes de tan sols una pàgina amb altres tantes 
versions de la mateixa anècdota banal: el protagonista, que no és un altre 
que un transsumpte de l’autor, està treballant davant de la pantalla de 

                                                
65 Organisme per al qual Will Eisner treballà com a professor d’Art Seqüencial durant 
quinze anys i de les classes del qual i de la seua preparació extragué el material per a una 
sèrie d’assajos publicats en la revista The Spirit que, recopilats posteriorment, donaren 
lloc a l’esmentat El cómic y el arte secuencial, títol pioner en el estudi del mitjà. 
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l’ordinador, però s’alça de la cadira i es dirigeix, com descobrirem després, 
a la cuina; a mitjan camí, una veu (després sabrem que és la de la seua 
esposa Jessica) li pregunta l’hora i ell li respon, i quan tot seguit arriba al 
frigorífic i l’obri, s’adona que ha oblidat què hi havia anat a buscar. A 
partir d’aquest fet indubtablement trivial, Madden ens ofereix quasi un 
centenar de variacions en què se succeeixen diversos estils de traç, per-
spectives, textos, figures... i fins i tot llenguatges, en la mesura que la 
topografia o la publicitat (per citar només dos dels codis utilitzats ací) no 
poden ni han de considerar-se subgèneres de la historieta: 
 

El lector encontrará aquí distintos puntos de vista, diversos estilos de dibujo, 
homenajes y parodias, además de interpretaciones que pueden llevar a contrade-
cir el concepto generalizado de lo que es narrativo. Por ejemplo, ¿puede un mapa 
contar una historia? ¿Y una página llena de anuncios? No quiero decir que estas 
preguntas tengan una respuesta clara, sólo apuntar lo emocionante que resulta el 
pensar en la multitud de formas en que puede contarse una historia, la manera 
en que interactúan dibujo y texto, y en que esas historietas están relacionadas 
con otros medios visuales y narrativos. (MADDEN: 2007 [2005], 12) 

 
L’autor titula «Modelo» la primera de les historietes i, a partir 

d’ací, construeix la resta de variacions: la 2, «Monólogo», substitueix 
l’estil directe per l’indirecte en convertir el protagonista en un bust 
parlant que relata la situació de què el lector ha sigut testimoni immedia-
tament abans; la 3, «Subjetivo», està narrada des del punt de vista del 
personatge principal i no per un narrador omniscient; la 4, «Desde 
arriba», suposa una altra alteració de la perspectiva, aquesta vegada 
convertint l’esposa (fins al moment personatge secundari i invisible) en 
protagonista de la història; i, així, fins a arribar a les històries 98 i 99, 
«Sin Jessica» i «Sin Matt» respectivament, en què se’ns conta la mateixa 
història original prescindint dels seus dos únics personatges. D’aquesta 
manera, 99 ejercicios de estilo conclou brillantment i inquietantment amb 
la desaparició de l’autor. 

Però entre les unes i les altres, i encara que no totes les propostes 
brillen a la mateixa altura, Madden ens regala diversos homenatges, 
alguns bellíssims, a autors i estils claus de la història del nové art: dels 
pioners Rodolphe Töppfer, Richard F. Outcault i els citats McCay i 
Herriman a Jack Kirby i el mateix Scott McCloud, passant per la línia 
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clara d’Hergé, la truculència camp de la desapareguda editorial EC 
Comics i les fotonovel·les. Amb tot, és de justícia destacar l’exercici 10, 
«¿Cómo se hace?», en la qual l’autor revela cada un dels passos que 
conformen el procés de creació del còmic al mateix temps que va desgra-
nant el relat; una història destacable no sols per la seua indubtable 
brillantor, sinó perquè, juntament amb d’altres d’índole semblant, són les 
que justifiquen el concurs de Madden i els seus exercicis d’estil en un 
estudi sobre el metallenguatge com aquest. 

 

 
 

Fig. 3: El procés de creació desvelat al lector (99 ejercicios de estilo, 10: «¿Cómo se 
hace?»). © Sins Entido 2007 

 
Sens dubte, McCloud i Madden són els autors el treball dels quals 

resulta més revelador quant a la naturalesa de l’àmbit, ja que les novel·les 
gràfiques que porten la seua firma desborden les fronteres de la ficció per 
a erigir-se en veritables assajos construïts mitjançant vinyetes. Però en la 
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parcel·la dels còmics metalingüístics tractats en aquest apartat cal citar 
altres artistes, com els francesos Jean Giraud Moebius i Marc-Antoine 
Mathieu: del primer no volem deixar passar l’ocasió per a recomanar 
Inside Moebius (2009-2011 [2000-2010]), una de les últimes (i més 
agosarades) obres, en què l’autor es troba amb els seus personatges més 
emblemàtics i autoconscients de ser-ho, com és el cas d’Arzak, el tinent 
Blueberry o el Major Grubert de Le Garage Hermétique de Jerry Corne-
lius. Quant a Mathieu, és de justícia cridar l’atenció sobre la sèrie prota-
gonitzada per Julius Corentin Acquefacques, inèdita fins a la data en el 
mercat editorial espanyol, probablement perquè no disposem d’una 
indústria ferma que sostinga la manufacturació d’àlbums en què 
s’experimenta amb el llenguatge del còmic mitjançant encunyats, vinyetes 
retallades i la resta de recursos tècnics que fan de cada lliurament quasi 
un llibre pop-up. 

Si atenem a la historieta espanyola contemporània, mereix atenció 
un treball tan ambiciós com Sin título (2008-2011) de Rayco Pulido 
(2011), que en principi es podria haver limitat a ser una novel·la gràfica 
de contingut social sobre la problemàtica de la immigració, però que es 
transforma immediatament en una reflexió sobre el procés creador quan 
es descobreix que el qui semblava destinat a ser el protagonista de la 
història, un dels guàrdies civils encarregats de vigilar el flux d’immigrants 
que arriben a Espanya amuntegats en pasteres, no és sinó el personatge 
central de Pie de trinchera, un còmic dins del còmic. Un treball veritable-
ment audaç que mescla, amb encert, il·lustració i fotografia sense que 
grinyole el resultat final. 
 
4. LA VIDA EN VINYETES 

Enfront de la gosadia d’aquests i altres autors de discurs metalin-
güístic pròpiament dit, uns altres més recents s’han limitat a fer del còmic 
un objecte de reflexió al qual acostar-se des de paràmetres únicament 
temàtics, mai formals. És a dir: han substituït el metallenguatge per un 
relat que només pot considerar-se metanarratiu si, com assenyalàrem al 
principi, s’admet aquest vocable en la seua versió més lliure. Aquest és el 
cas de molts d’aquells escriptors que han fet del gènere autobiogràfic el 
que articula bona part de la seua producció i, per tant, es mostren a ells 
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mateixos com a autors de còmic plasmant els goigs i les amargors del seu 
art i de la indústria en què estan immersos. 

Per descomptat, un llistat exhaustiu de les obres que reflecteixen 
aquesta temàtica en algun dels episodis que arrepleguen fóra inacabable,66 
però sí que hauríem de destacar, per la importància que adquireix en el 
relat la condició professional de l’artista, alguns casos concrets, comen-
çant per tres autors de gran calat: l’inevitable Will Eisner i les seues 
històries autobiogràfiques arreplegades en el volum La vida en viñetas 
(Norma, 2009),67 molt especialment «El soñador» i «El día en que me 
convertí en un profesional»; Art Spiegelman i el seu celebrat Maus 
(Mondadori, 2007), relat biogràfic del pare de l’autor, supervivent de 
l’holocaust, però també autoretrat del mateix Spiegelman en una obra 
que inclou incorporat el seu making of, així com la seua antologia 
d’historietes breus Breakdowns (Mondadori, 2009), significativament 
subtitulada «Retrato del artista como un joven [...]» a la manera de Joyce; 
i Carlos Giménez i la seua sèrie d’àlbums Los profesionales (recopilada en 
DeBolsillo, 2011), en què l’autor revela els amagatalls d’un capítol 
important de la indústria del còmic patri basant-se en la seua pròpia 
experiència i en la d’alguns dels seus col·legues (com Josep Maria Beà, 

                                                
66 A pesar d’açò, no resistim la temptació de recomanar, encara que siga a peu de pàgina, 
l’obra autobiogràfica (o, almenys, autobiogràfica en bona part) d’autors com ara, en 
estricte ordre alfabètic: Felipe Almendros, Jonathan Ames, Aurélia Aurita, Hideo 
Azuma, David B., Parsua Bashi, Edmond Baudoin, Alison Bechdel, Gabrielle Bell, 
Ramón Boldú, Émile Bravo, Jeffrey Brown, Ed Brubaker, Nacho Casanova, Robert 
Crumb, J.M. DeMatteis, Rachel Deville, Miguel Fuster, Miguel Gallardo, Gipi, Pascal 
Girard, Sarah Glidden, Phoebe Gloeckner, Dominique Goblet, Justin Green, David 
Heatley, Hiromi Hiraguchi, Olivier Ka, Miriam Katin, Peter Kuper, Liniers, Willy 
Linthout, Ulli Lust, Lars Martinson, Fabrice Neaud, Joe Ollmann, Bruce Paley, 
Harvey Pekar, Rosalind B. Penfold, John Porcellino, Rubén del Rincón, Alex Robin-
son, Paco Roca, Joe Sacco, Juanjo Sáez, Aitor Saraiba, Marjane Satrapi, Riad Sattouf, 
David Small, Craig Thompson, Adrian Tomine, Vázquez o Karlien de Villiers. 
67 Com que les obres citades en aquest apartat només es comenten a manera d’inventari 
sense entrar en detalls, no apareixen en l’apartat bibliogràfic, encara que sí que indiquem 
en el cos de l’article l’editorial i l’any d’edició en espanyol més recent.  
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Luis García o Pepe González)68 durant la seua faena per a l’agència 
Selecciones Ilustradas de Josep Toutain en la dècada dels 60. 

 

 
 

Fig. 4: L’artista davant de la seua creació: l’ombra de Maus és allargada (Breakdowns). © 
Random House Mondadori 2009 

 
Sense arribar al nivell d’excel·lència dels anteriors, també mereixen 

atenció títols com Diario de un álbum (Planeta, 2001) de Dupuy i 
Berberian, els dos lliuraments de Diarios de Festival (Dentro, 2006 i 
2008) d’Ángel de la Calle, El destino del artista d’Eddie Campbell (Asti-
berri, 2010), Los ignorantes d’Étienne Davodeau (La Cúpula, 2012),69 
Otra puta novela gráfica de Jorge de Juan (La Cúpula, 2012) o Portugal de 
Cyril Pedrosa (Norma, 2012). I ja dins de les fronteres del manga, un 
univers molt més ric i complex que l’estereotip que del còmic nipó 

                                                
68 A aquest últim autor, ja traspassat i popular pel seu treball amb el personatge de 
Vampirella per al mercat anglosaxó, Giménez li dedica la sèrie biogràfica iniciada 
recentment i, per tant, encara inacabada Pepe (Panini, 2012). 
69 En la mesura en què, a pesar de ser un retrat de l’amistat que uneix el viticultor 
Richard Leroy i l’autor i de presentar l’intercanvi d’experiències i anècdotes entre els 
dos, alguns dels episodis estan relacionats amb la indústria del còmic: la labor de 
l’editorial, la visita a festivals especialitzats, les relacions amistoses amb altres autors, etc. 
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ofereixen els mass media, cal recordar dos títols tan recomanables com el 
monumental Una vida errante (Astiberri, 2009) de Yoshihiro Tatsumi i 
Un zoo en invierno (Ponent Mon, 2010) de Jiro Taniguchi.70 Respecte 
d’açò, també mereixen menció a banda algunes de les històries arreplega-
des en l’antologia AutobioGraphix (Glénat, 2006), que recopila historie-
tes breus de Frank Miller, Sergio Aragonés, Will Eisner, Jason Lutes, 
Paul Chadwick, William Stout, Bill Morrison, Linda Medley, Diana 
Schutz i Arnold Pander, Matt Wagner, Eddie Campbell, Fabio Moon i 
Gabriel Bá, Stan Sakai, Metaphrog, Richard Doutt & Farel Dalrymple i 
Paul Hornschemeier. 

Fora del camp autobiogràfic, cal assenyalar el subgènere poc transi-
tat del còmic biogràfic sobre personalitats alienes al nové art, del qual 
volem deixar constància d’un parell de títols destacats. Per a començar, El 
invierno del dibujante (Astiberri, 2010) de Paco Roca, reconstrucció d’un 
fet històric succeït a finals dels anys 50 durant l’època d’esplendor de 
l’anomenada «Factoría Bruguera»: l’abandó de l’editorial per part dels 
autors Cifré, Conti, Escobar, Giner i Peñarroya, que acabaren fundant la 
revista Tío Vivo. També mereix llegir-se Las aventuras de Hergé (Norma, 
2011), en què Bocquet, Fromental i Stanislas ens ofereixen una biografia 
en vinyetes de Georges Rémi, més conegut pel sobrenom d’Hergé, amb el 
gran encert d’imitar l’estil de línia clara que precisament faria cèlebre 
després a l’autor de Tintín. 

Enfront de tots aquests autors, que opten per prendre un camí si 
es vol més convencional (encara que això no vaja mai en detriment de la 
qualitat i l’interés del seu treball, en algunes ocasions inqüestionable), en 
les línies que segueixen s’ha optat per centrar la nostra atenció en tres 
casos molt particulars: d’una banda, un parell d’autors que han fet de la 
historieta l’objecte central del seu relat, però en el qual, lluny d’optar per 
mostrar-se a ells mateixos o a algun col·lega cèlebre en tant que artistes 
amb les seues penes, han decidit retratar el món del còmic des d’un 
acostament purament (o quasi) ficcional, més enllà d’alguns elements 

                                                
70 La creació i publicació d’un còmic també suposa el nucli d’una altra sèrie manga, 
encara que recree els esdeveniments en clau de ficció: la recent Bakuman, de Tsugumi 
Ohba i Takeshi Obata. 
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autobiogràfics que s’hagen colat, conscientment o no, en la trama; d’una 
altra, un escriptor que aconseguí introduir la seua proposta quasi experi-
mental, que passava, aquesta sí, per un acostament metalingüístic stricto 
sensu en el si de la indústria nord-americana del còmic de ficció comerci-
al. Aquests tres autors són el canadenc Seth, el neozelandés Dylan 
Horrocks i el britànic Grant Morrison. 
 
5. SETH: EL MAJOR AUTOR DE CÒMICS DEL MÓN 

El canadenc Gregory Gallant, més conegut pel seu àlies artístic, 
Seth, ha transcendit les fronteres del seu país per a convertir-se en un dels 
autors més rellevants i reverenciats del panorama independent internaci-
onal. No en va, i a l’hora de resumir amb la seua característica perspicàcia 
en tan sols sis autors i una única vinyeta l’augment de la diversitat de 
gèneres en l’evolució experimentada pel còmic en la dècada que va de 
1984 a 1994,71 Scott McCloud (2005b [2000], 17, vinyeta 4a) recorda 
citar Seth i el seu títol més celebrat, La vida es buena si no te rindes (2009 
[1996]),72 que torna a esmentar diverses vegades en pàgines posteriors, 
fins arribar a referir-se explícitament al debat que des de sempre ha 
acompanyat aquesta obra: «La vida es buena si no te rindes, de Seth, se 
consideró autobiográfica, aunque era ficción» (MCCLOUD: 2005b 
[2000], 44). També es referix a aquesta naturalesa mutant el crític Bart 
Beaty en la seua ressenya per al volum col·lectiu 1001 cómics que hay que 
leer antes de morir, definint-la amb un aparent oxímoron, «La autobiogra-
fía ficticia de Seth» (GRAVETT: 2012, 650), per, a continuació, explicar 
així la raó del malentés habitual: «Aunque la historia describe a Seth, a 
sus amigos íntimos y a su colega dibujante Chester Brown tal como son 

                                                
71 La resta d’autors i obres que tingueren l’honor de ser seleccionats per a aquest 
menester foren Jeff Smith (Bone), Reed Waller (Omaha), Joe Sacco (obra no identifica-
da), David Lapham (Stray Bullets) i Linda Medley (Castle Waiting).  
72 It’s a Good Life, If You Don’t Weaken fou editada en castellà primerament com a La 
vida está bien si no te rindes i després com a La vida es buena si no te rindes; també se l’ha 
titulat La vida es bella, si no desfalleces (GRAVETT: 2012, 650). El títol que fem servir en 
el present treball és el més acceptat comunament i, per aquest motiu, ha sigut elegit a 
l’hora d’unificar les referències a l’esmentada obra amb l’objectiu d’evitar confusions. 
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en realidad, el nudo de la trama, que incluye un idilio romántico, es 
ficticio» (GRAVETT: 2012, 650). 

En efecte, una lectura superficial d’aquesta obra, serialitzada en el 
seu dia en els números 4 a 9 de la revista Palookaville i recopilada després 
en un sol volum, donarà a entendre que ens trobem davant d’un relat 
autobiogràfic comme il faut: per a començar, el protagonista de la història 
s’anomena com l’autor i el paregut físic entre ambdós és inqüestionable. 
Per si açò fóra poc, el personatge de Chet, que exerceix de rèplica en els 
abundants diàlegs amb el protagonista que s’estenen al llarg del relat, no 
és un altre que Chester Brown, autor de còmics canadencs igual que 
Seth. Cal tenir en compte que ens trobem davant de tres autors (el tercer 
en discòrdia és el nord-americà Joe Matt, que acabà mudant-se a Toron-
to), amics en la vida real, que han acabat retratant el seu vincle d’amistat 
en les seues respectives novel·les gràfiques, les quals, per tant i en algunes 
ocasions, semblen formar part d’una obra total a sis mans en què els 
camins d’aquests autors/personatges s’entrecreuen constantment, de 
manera que es crea així un curiós microcosmos de ficció interrelacionat 
que no es redueix a l’obra d’un només d’ells. Així, Brown fa aparéixer 
l’autor de La vida es buena si no te rindes cap al final de The Playboy: A 
Comic Book (2008 [1992]), que a més dedica explícitament «a Seth por 
su ejemplo como artista» (BROWN: 2008 [1992], 4), de la mateixa 
manera que dedica més tard Paying for It (2011), obra en què apareixen 
reflectits els tres, a Joe Matt: «Es un buen amigo y un personaje en las 
páginas siguientes» (BROWN: 2011, III). Per la seua banda, Matt dedica 
el seu The Poor Bastard (2008 [2002]) a tots dos i també els retrata en 
diverses escenes amb converses a tres bandes.73 

Però, si segons les obres esmentades, Chester Brown i Joe Matt 
semblen obsessionats pel sexe (real o somiat, gratuït o de pagament), a 
Seth només pareix obsessionar-lo una cosa: les il·lustracions. I, per 
extensió, els còmics. Així, doncs, no cal estranyar-se que, encara que 
Fantagraphics no compte amb ell en el seu catàleg (el canadenc publica 
en la nacional Drawn and Quarterly), aquesta emblemàtica editorial 

                                                
73 En la dedicatòria de La vida es buena si no te rindes, a més d’altres coneguts, Seth 
també esmenta els seus dos col·legues. 
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independent de Seattle haja comptat amb il·lustracions seues per a les 
cobertes de la revista The Comics Journal o de publicacions especials com 
Top 100 Comics of the Century.74 De fet, una obra com La vida es buena si 
no te rindes es construeix tota al voltant de la recerca que el protagonista 
du a terme d’un dibuixant oblidat i, com ell, canadenc: Jack Kalloway, 
àlies Kalo, descobert atzarosament per Seth gràcies a l’(únic) acudit gràfic 
que aquell publicà en la pàgina 37 del número de The New Yorker 
corresponent a l’abril de 1951. La dita pàgina es reprodueix, juntament 
amb altres deu mostres rescatades de l’obra gràfica d’aquest artista, així 
com una foto seua a la ciutat de Nova York a final dels anys 40 o princi-
pis dels 50, com a apèndix al final del llibre. 

Ara bé: la hipòtesi que defén la condició autobiogràfica de La vida 
es buena si no te rindes s’afona quan es busca Jack Kalloway en l’índex 
d’autors de la indispensable The Complete Cartoons of The New Yorker 
(MANKOFF: 2004) per a comprovar que no apareix enlloc. I és que, com 
més tard ha confessat el mateix Seth, Kalo no és sinó una invenció seua; 
un engany que l’autor de Ventiladores Clyde (Sins Entido, 2003) ordeix 
amb malícia en proporcionar dades biogràfiques del personatge molt 
concretes75 o en establir un paral·lelisme entre aquest i un col·laborador 
de The New Yorker sí real.76 
 

                                                
74 En el cas del número 197 de The Comics Journal, Seth s’hi autoretrata caminant pel 
carrer feliçment absort en la lectura d’un tebeo i totalment alié a la multitud que 
l’envolta; en canvi, per a la coberta de Top 100 Comics of the Century opta per un retrat 
coral d’un gran nombre de personatges populars de la historieta, de Yellow Kid de 
Richard F. Outcault a Jimmy Corrigan de Chris Ware, passant per diversos personat-
ges de DC i Marvel, l’icònic Alfred E. Neuman del magazine humorístic Mad, Robert 
Crumb, Buddy Bradley de Peter Bagge (Hate), Enid de Daniel Clowes (Ghost World) o 
Hopey Glass de Jaime Hernandez (Locas) (MERINO: 2003, 168-169). 
75 «Según el Registro, nació en Goderich, Ontario, el 23 de mayo de 1914 y murió el 6 
de noviembre de 1979 en Strathroy, Ontario, con sesenta y cinco años» (SETH: 2009 
[1996], 70). 
76 «El otro dibujante canadiense del New Yorker que conozco es Richard Taylor» 
(SETH: 2009 [1996], 52). 



ÍTACA 

202 

 
 

Fig. 5: La gran impostura: la pàgina de The New Yorker amb la qual començà tot... (La 
vida es buena si no te rindes). © Sins Entido 2009 
 

Aquesta condició fictícia del personatge és una de les característi-
ques principals que fan de La vida es buena si no te rindes una obra de 
gran calat: atés que la recerca de Kalo per part de Seth és, en gran mane-
ra, la recerca de si mateix, les concomitàncies que sorgeixen entre tots dos 
(són compatriotes, coincidiren durant uns quants anys com a ciutadans 
d’una mateixa població quan Seth a penes era un xiquet, el seu estil gràfic 
guarda certes semblances, etc.), no són fruit de l’atzar, sinó que formen 
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part d’un pla premeditat per part de l’autor per a reflectir la psicologia del 
seu transsumpte ficcional, al qual mostra com un individu presa d’una 
depressió crònica de què és conscient i que assumeix amb resignació i que 
és capaç de jutjar constantment i amb gran duresa no sols els seus 
consemblants, sinó també a si mateix. 

Amb tot, si La vida es buena si no te rindes pot considerar-se una 
mena de metacòmic es deu no sols a la presència de Kalo i de The New 
Yorker, «una de las revistas literarias más sofisticadas de América» 
(SETH: 2009 [1996], 37), sinó que el seu discurs remet constantment a 
la tradició editorial de què forma part: ja des de la mateixa coberta, el 
disseny i la tipografia no dissimulen el seu deute amb la portada de 
Hauntings. Tales of the Supernatural (1968), antologia de relats de terror 
editada per Henry Mazzeo i amb il·lustracions del cèlebre Edward 
Gorey.77 A continuació, i quasi com una declaració d’intencions, la 
història pròpiament dita arranca amb el següent monòleg interior del seu 
protagonista: 
 

Los dibujos siempre han sido una parte importante de mi vida. Me han afectado 
profundamente desde que era muy niño. No me refiero a los de Disney o los de 
la Warner o esas cosas. Hablo de tiras diarias, de chistes gráficos, de historietas. 
Ocupan una GRAN parte de mi mente. Parece como si siempre estuviera rela-
cionando todo lo que me pasa en la vida con alguna historieta antigua o así. Si 
quieres que te diga la verdad, pienso demasiado en este tipo de cosas. (SETH: 
2009 [1996], 1-2) 

 
Efectivament, Seth (el personatge, i sens dubte que també l’autor 

en certa manera) articula la seua existència a partir de la seua relació amb 
els còmics; no sols dedica a ells la seua vida professional, sinó que basa 
completament la seua filosofia vital, l'evitacionisme, en una tira de Peanuts 
de Charles Schulz: 
 

Mi actitud ante la vida debe más a «Carlitos». Bueno, dentro de lo que te puede 
influir una historieta, claro. Lo cierto es que podría resumir mi vida en una sola 

                                                
77 Una troballa que devem al web especialitzat Entrecomics 
(http://www.entrecomics.com/?p=81161&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm
_campaign=parecidos-razonables-seth-vs-edward-gorey, 26/X/2012). 
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tira de «Carlitos». Linus habla con Carlitos, y cito: «No me gusta afrontar los 
problemas. Creo que la mejor forma de resolver un problema es evitándolo. Esa 
es mi filosofía...». Y termina diciendo: «No existe problema, por grave que sea, 
del que no pueda huir». Fin de la cita. Así soy yo, en blanco y negro. Un fiel se-
guidor del Evitacionismo, sin duda. Pero, no quiero que parezca que saqué eso 
de la tira... en todo caso, me reconocí en ella. Es una filosofía lamentable, pero 
cargo con ella. (SETH: 2009 [1996], 95) 

 
A pesar de la seua postura evitacionista, una vegada s’interessa per 

l’acudit gràfic de Kalo (en la mesura que s’hi reconeix) en descobrir-lo en 
un exemplar de The New Yorker, el protagonista és incapaç de passar per 
alt la troballa i decideix iniciar una recerca que ocuparà la resta del relat, 
fet que obliga el lector a submergir-se amb ell en un univers on, com en el 
de Hicksville (2010 [1998]) de Dylan Horrocks, se suggereix que tot el 
món sembla viure per i per als còmics.78 En relació amb aquesta recerca, 
cal assenyalar que en el seu desenvolupament i desenllaç es pot veure un 
clar paral·lelisme amb la investigació que centrava la pel·lícula Citizen 
Kane (1941),79 si substituïm la imitació ficcional del magnat de la premsa 
William Randolph Hearst pel dibuixant rescatat de l’oblit per Seth, que 
trasllada així la proposta al seu propi terreny: el còmic. 

La influència del film seminal d’Orson Welles està també present 
en la construcció i l’estructura d’altres dues obres de Seth: Wimbledon 
Green (2011 [2006]) i George Sprott (1894-1975) (Random House 
Mondadori, 2009), ja que en els dos es retrata els respectius personatges 
a partir d’una reconstrucció caleidoscòpica fruit de les declaracions de 

                                                
78 A Strathroy, poble al sud-oest d’Ontàrio on Seth visqué mentre cursava de primer a 
cinqué curs, dos adolescents fan burla d’ell i de la seua vestimenta (tant l’autor com el 
personatge sempre vesteixen de vestit i van coberts amb un barret que fa joc) quan 
simulen que el confonen successivament amb Dick Tracy i Clark Kent. El primer és el 
popular detectiu de mandíbula quadrada de la tira de premsa homònima de Chester 
Gould; el segon és l’alter ego civil de Superman, el superheroi més famós de tots els 
temps, creat per Jerry Siegel i Joe Shuster i publicat per DC Comics (SETH: 2009, 94). 
79 Cèlebre pel·lícula d’Orson Welles, considerada per molts com la millor de la història 
del cinema, a la qual Seth fa referència explícita quan comenta que la seua mare i el seu 
germà disposen a casa d’una còpia en vídeo. De ser açò un apunt autobiogràfic, l’autor 
hauria tingut l’oportunitat de veure-la allí en més d’una ocasió (SETH: 2009 [1996], 
132-133). 
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diverses persones que els conegueren personalment o que, almenys, en 
tingueren notícia. Però, si en aquesta última, el protagonista impossible 
és un antic explorador de l’Àrtic reconvertit en estrela d’una televisió 
provincial, en Wimbledon Green sí que entrem de ple en la temàtica que 
ens ocupa. 

En la primera pàgina del còmic i en la que és, per tant, la seua pri-
mera aparició, el personatge titular de l’obra es referix a si mateix amb 
aquestes paraules: «¿Sabe usted con quién está tratando? ¡Soy Wimble-
don Green! ¡El mayor coleccionista de cómics del mundo!» (SETH: 2011 
[2006], 14). Però en les pàgines precedents Seth ja s’ha encarregat de 
posar al lector sobre avís que, encara que torna a centrar la seua atenció 
en el món de la historieta, aquesta vegada estem davant d’una obra de 
ficció confessa i no una impostura com La vida es buena si no te rindes: i 
no sols perquè les fotografies dels autors (ficticis) Lester Moore i Hal 
Drake reproduïdes al començament siguen il·lustracions i no fotos amb 
un model fingint ser qui no és, sinó també perquè el mateix Seth explica 
en el pròleg l’origen de Wimbledon Green com un personatge fictici..., 
encara que no es resisteix a voler mantenir un tant la màgia de la fabula-
ció fins al punt de recomanar que «igual es preferible que lean esto como 
epílogo en vez de como introducción» (SETH: 2011 [2006], 11). Segons 
sembla, el germen de l’obra rau en l’interés que despertava en l’autor una 
fórmula comuna en alguns còmics dels seus col·legues Daniel Clowes, 
David Heatley i Chris Ware (a qui està dedicat el present llibre):80 «un 
planteamiento con el que cuentas una historia larga mediante diferentes 
historias cortas inconexas. La acumulación es lo que proporciona la 
imagen general» (SETH: 2011 [2006], 11). De nou, l’interés pel mitjà, en 
aquest cas per les seues possibilitats expressives en concret, està en 
l’origen de tot. Però encara hi ha més: 
 

Durante esa época también estaba leyendo un maravilloso libro sobre bibliófilos 
titulado A Gentle Madness, de Nicholas A. Basbanes. El comportamiento obse-

                                                
80 Chris Ware, figura capital del còmic independent contemporani i un dels autors més 
experimentals i atrevits del mitjà, també compta amb un personatge col·leccionista de 
còmics: Rusty Brown, obsessionat des de xiquet pels còmics de superherois en general i 
pel personatge de Supergirl, la cosina de Superman, en particular. 
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sivo y excéntrico de esos coleccionistas de libros me pareció un material estu-
pendo para crear personajes, y no me costó mucho esfuerzo transferirlos del 
mundo de las primeras ediciones al mundo del comic-book. (Seth: 2011 [2006], 
11) 

 
Per descomptat, arribat a aquest punt, a cap lector de La vida es 

buena si no te rindes podria sorprendre gens ni mica aquesta última 
confessió. De fet, a Seth no li resulta massa alié aqueix mateix «compor-
tamiento obsesivo y excéntrico» pel que fa a la seua condició de 
col·leccionista d’historietes. 

Aquesta, en definició del mateix Seth, «amable chanza del mundi-
llo del cómic» (SETH: 2011 [2006], 11) és, en efecte, una obra paròdica, 
encara que només en les pretensions més superficials: deixant de banda 
que la seua lectura deixa en el lector un gran solatge d’amargor i malen-
conia, Wimbledon Green presenta no pocs punts d’interés, sobretot pel 
que fa a l’objecte d’estudi del present article. Per a començar, i com déiem 
abans, que s’estructure al voltant de les opinions que del personatge 
principal manifesten altres de caràcter secundari, d’una banda, possibilita 
mostrar tota una retafila d’arquetips propis d’aquest món del còmic a què 
es referia l’autor: una comèdia humana constituïda per autors, editors i 
lectors, venedors i col·leccionistes, historiadors i afeccionats; i d’una altra, 
suggereix a Seth experimentar amb la composició de les pàgines i la 
superposició de gèneres i formats (més que d’estil gràfic, que, com 
veurem, es manifesta més o menys uniformement). 
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Fig. 6: La gran impostura (i 2): la fotografia dedicada de Hal Drake, l’autor de The Green 
Ghost. (Wimbledon Green). © Sins Entido 2011 
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Per tant, Seth acaba oferint al lector històries dins de la història 
central a l’estil dels clàssics medievals Il Decameron, cognominato Prencipe 
Galeotto de Boccaccio i The Canterbury Tales de Chaucer. És el cas de la 
humorística «Una aventura de “Fan-Boy Green”», que conclou amb el 
mateix recurs que utilitza Matt Madden en el seu exercici d'estil 27, 
precisament la seua «Historieta de humor», o la més extensa «The 
Green Ghost», una mena de thriller en dues parts en què, amb brillantor, 
Seth trasllada l’univers dels col·leccionistes de còmics a un entorn més 
propi de les novel·les i pel·lícules d’espionatge a l’estil d’Ian Fleming, el 
pare de James Bond: en aquestes pàgines no falten agents secrets, perse-
cucions trepidants, sabotatges aeris, aliats exòtics, voltes secretes, espies 
amb noms clau, com Sr. Grapa o Sr. Tinta, i fins a un roín d’upa, el 
col·leccionista (i presumpte lladre de còmics) Jonah, que físicament ens 
sembla un doble del mateix Seth. En la transposició genèrica hi ha bona 
part de la càrrega paròdica de la proposta, però no tota: no en va la 
història es titula «The Green Ghost» («El fantasma verd»), per a després 
descobrir que el veritable protagonista no és l’heroi superheroic de 
reminiscències pulp creat per Hal Drake, sinó Wimbledon Green, i la 
justificació del títol prové que el macguffin81 d’aquesta història és el mític 
primer número de The Green Ghost, que finalment no tingué continuïtat 
i que, per tant, es convertí en una peça preada de col·leccionista. 
D’aquesta manera, Seth anteposa la ficció a qualsevol altra consideració i, 
així, li concedeix l’honor de reservar-se el títol per a ell. 

Però si hi ha una història independent que mereix ser tractada amb 
més deteniment, aquesta és «Fine and Dandy»: subtitulada «Una 
conferencia breve de Wimbledon Green», es tracta de huit pàgines en 
què el protagonista de l’obra ens conta la història de la creació més 
popular de Lester Moore, una sèrie de 36 números publicats entre 1946 i 
1951 protagonitzada pels dos vagabunds del títol, «no muy distintos de 

                                                
81 Terme molt apropiat per al cas pel seu origen cinematogràfic, que se sol atribuir al 
director Alfred Hitchcock i que es pot definir com una excusa que es fa servir per a 
impulsar l’inici i desnvolupament de la trama, però que, finalment, es demostra com un 
element sense rellevància vertadera o, fins i tot, buit de contingut (TRUFFAUT: 1995 
[1966], 115-118). 
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Laurel y Hardy», i que el seu autor «concibió como un estudio de 
contrastes» (SETH: 2011 [2006], 93). Aquesta història és una transposi-
ció al llenguatge del còmic d’un discurs més propi d’un altre codi (com a 
conferència, hauria de ser un text de naturalesa oral: un acte públic en 
directe o la gravació d’aquest mitjançant un artefacte tècnic) duta a terme 
fins a les seues últimes conseqüències: la capçalera, com ocorria amb 
«The Green Ghost», és idèntica a la de l’objecte que tracta i, fins i tot, 
conclou de la mateixa manera que aquest: «El último número acababa 
como casi todos los números de la serie. Con una viñeta de esos dos 
queridos vagabundos alejándose en silencio por el camino infinito» 
(SETH: 2011 [2006], 99). No cal dir que aquest serà també el final de 
Wimbledon Green, en el qual el protagonista, durant un passeig nocturn 
pels carrers de la gran ciutat, rememora diversos episodis de la seua 
infància a la cerca, si se’ns permet recórrer de nou al símil de Citizen 
Kane, del seu Rosebud particular. 

Juntament amb aquestes historietes autoconclusives, el discurs 
central d’aquesta novel·la gràfica és, com assenyalàvem, les declaracions 
de diversos personatges relacionats amb el món del còmic (editors, 
venedors de botigues especialitzades, treballadors d’empreses de subhas-
tes, col·leccionistes rivals, el mateix Wimbledon Green) sobre la persona-
litat del protagonista desaparegut, que també podria ser o no el misteriós 
Don Green ja envellit o algú alié al món del còmic, com el col·leccionista de 
monedes H. Arbor Grove, a qui es defineix com un home capaç de saber 
la data de publicació d’un comic book observant la posició de les grapes o 
quina editorial l’imprimí olorant el paper i la tinta, així com de valorar el 
seu preu en el mercat a cent metres de distància. Es tracta d’una successió 
d’entrevistes en què els diferents personatges trenquen la convenció de la 
quarta paret i parlen directament a un lector que es veu obligat, així, a 
usurpar el paper de l’entrevistador/investigador que representaven per 
igual el periodista del film de Welles i el protagonista de La vida es buena 
si no te rindes. 

Finalment, cal destacar la uniformitat de l’estil caricaturesc que 
l’autor imprimeix a l’obra, siga quin siga l’episodi que es relate en el 
moment; una decisió que, encara que l’autor atribueix, almenys en aquest 
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cas, a la seua escassa ambició formal,82 sembla pensat per a unificar el 
discurs com un de sol i donar a entendre, per consegüent, que en la vida 
tot, tant la realitat (entesa com el pla superficial del relat: la realitat de 
Wimbledon Green i els seus semblants) com la ficció que s’hi contempla 
(les peripècies del fantasma verd o les desventures de Fine i Dandi) ve a 
ser el mateix còmic.83 
 
6. DYLAN HORROCKS: COMICVILLE 

Amb Hicksville, novel·la gràfica publicada per primera vegada el 
1998 i reeditada el 2010 amb una nova i petita historieta com a introduc-
ció, el neozelandés Dylan Horrocks, un fanàtic irredempt dels còmics 
com Seth,84 s’atreví a materialitzar el que aquell a penes suggerí en La 
vida es buena si no te rindes: la possibilitat d’un microcosmos (allí 
Strathroy, ací la localitat que dóna títol al llibre) on «a todo el mundo le 
gustan los tebeos» (HORROCKS: 2010 [1998], contracoberta). 

La relació entre aquestes dues obres no és gratuïta, al marge que les 
dues estiguen publicades per Drawn and Quarterly, que els seus autors 
s’autoimposen incloure al final sengles glossaris que aclarisquen moltes de 
les referències del relat de cara als lectors no iniciats i que en les seues 
pàgines els dos es confessen seguidors per igual de Peanuts i Tintín de 
molt jovenets. Hicksville deu molt al relat falsament autobiogràfic de Seth 
en la mesura que la trama també se centra en la investigació que envolta 
un autor de còmics, aquesta vegada viu i en actiu, per part del personatge 

                                                
82 «Todo el libro está dibujado siguiendo el principio de “así ya está bastante bien”» 
(SETH: 2011 [2006], 11). 
83 Val la pena destacar l’esplèndida edició de l’obra, en format petit amb les tapes en 
imitació de tela, amb lletres i figures daurades en relleu i puntes a les vores a manera dels 
quaderns i amb guardes on es reprodueixen unes pàgines de les dues obres de ficció (en 
aquest cas, doblement de ficció) més importants dels relat: The Green Ghost i Fine and 
Dandy. 
84 Per a conéixer les lectures que abonaren l’afició de Horrocks, vegeu l’entrevista inclosa 
en l’entrada «Conversaciones perdidas: Dylan Horrocks» del blog Yo también compito. 
(http://yotambiencompito.blogspot.com.es/2012/09/para-mi-la-lectura-de-hicksville-
fue.html, 7/IX/2012). 
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que podríem considerar com a principal (encara que finalment la trama 
adquirisca forma de relat coral). 

Horrocks conta la peripècia de Leonard Batts, un periodista i crític 
de còmics que afirma ser de Los Ángeles (més tard es descobrirà que, 
com Seth, Kalo i, fins i tot, H. Arbor Grove, un dels possibles àlies de 
Wimbledon Green, és canadenc) i que exerceix de col·laborador de la 
revista especialitzada Comics World a més de ser autor de The King, una 
biografia de Jack Kirby.85 El seu nou projecte, un treball sobre Dick 
Burger, l’última estrela del còmic mundial (i, de pas, també dels blockbus-
ters de Hollywood) gràcies al seu superheroi Captain Tomorrow, el porta 
a viatjar fins al lloc on aquell nasqué i visqué fins al seu trasllat definitiu 
als Estats Units: la petita localitat australiana de Hicksville, un lloc d’allò 
més pintoresc on ningú pren café i tots consumeixen te, però açò no és el 
més estrany que hi descobrirem. 

I és que a Hicksville tots els ciutadans, amb l’excepció d’una xica 
que respon al nom de Grace (primera pobletana a qui Leonard coneix 
poc abans d’arribar al poble), són lectors de còmics; més encara, tots 
coneixen molts detalls de la història del mitjà i debaten sovint sobre 
l’assumpte, fins al punt d’exercir de crítics amateurs i arribar al punt que 
dos adults es barallen per defendre qui és millor dibuixant, si Edgar P. 
Jacobs (autor de Les aventures de Blake et Mortimer) o Sergio Aragonés 
(col·laborador de Mad i dibuixant de Groo). Per si açò fóra poc, la teteria 
(que no cafeteria) més popular del poble s’anomena The Rarebit Fiend 
(en clar homenatge a la primera obra destacable de Winsor McCay) i la 
festa anual del poble rep el nom Hogan’s Alley, com la tira de premsa de 
Richard F. Outcault, de la qual sorgí el seu popular The Yellow Kid, que 
consisteix en un gran esdeveniment en què els ciutadans es disfressen dels 
seus personatges de còmic predilectes. 86 

                                                
85 Per si algú s’ho pregunta, i encara que Jack Kirby siga un personatge històric, ni 
Leonard Batts ni Comics World existeixen en realitat i, per tant, encara menys la 
biografia dedicada al conegut com a Rei dels còmics. 
86 No és difícil reconéixer personatges tan diversos com (i citem només alguns per ordre 
d’aparició) Charlie Brown, Spiderman, Spirit, Batgirl, Shang-Chi, l’Ombra, el sergent 
Rock, Superman, Tintín, el capità Haddock, Thor o Popeye. 
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Açò, que podria haver-se quedat en una lectura paròdica del tema, 
com ho seria, per exemple, la historieta «The Green Ghost» si no 
estiguera inclosa en una obra de les característiques de Wimbledon Green, 
va molt més enllà gràcies a la perícia narrativa de Horrocks, que, des del 
primer moment, fusiona nivells de lectura diferents: per a començar, en el 
cos central del relat apareix un còmic d’època protagonitzat pel capità 
James Cook, el descobridor anglés de Nova Zelanda; un còmic que 
l’autor ja s’ha encarregat d’avançar pàgines arrere quan l’introdueix en un 
primer nivell de la narració, en què ell mateix s’autoretrata a la seua casa 
del Regne Unit rebent per correu unes mostres del còmic que, segons 
sembla, són enviades pel seu autor, un misteriós habitant de Hicksville 
que respon al nom d’Augustus E. Estem. Ens trobem al davant, doncs, 
d’una variant molt sui generis de la popular tècnica del manuscrit trobat, 
habitual en la tradició literària gràcies a títols com el Quijote de Cide 
Hamete Benengeli en versió de Miguel de Cervantes (sic), San Manuel 
Bueno, mártir de Miguel de Unamuno o, ja fora de les nostres fronteres, 
alguns relats de H. P. Lovecraft, Il nome della rosa d’Umberto Eco o, per 
descomptat, el conte Manuscript Found in a Bottle d’Edgar Allan Poe i la 
novel·la Manuscrit trouvé à Saragosse de Jan Potocki. 

Tot seguit, i en el pla de lectura corresponent al personatge de Le-
onard Batts i el seu periple a Hicksville, Horrocks introdueix no sols 
pàgines d’aquesta mateixa historieta ambientada en el segle XVIII, sinó 
també passatges del còmic Capità Tomorrow: Renaixement (el que 
convertí Burger en un autor de primera fila) i un parell d’exemplars 
complets de Pickle, la sèrie de quadernets autobiogràfics i humorístics de 
Sam Zabel, un altre autor de còmics local, encara que de molt menys èxit 
que Burger, i que publica Hicksville Press, la petita editorial independent 
que gestiona la senyora Hicks (de nom gens casual: Hicksville podria 
traduir-se com ‘el poble de Hicks’) en la part posterior de la llibreria i 
biblioteca d’intercanvis de la localitat, negoci propietat d’aquesta «anciana 
adorable en plan tía May» (HORROCKS: 2010 [1998], 95). 87 

                                                
87 El personatge de Leonard descriu la senyora Hicks comparant-la amb May Parker, la 
tia de Peter Parker, alter ego civil de Spiderman. De nou, com en La vida es buena si no 
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Fig. 7: Un estupefacte Leonard descobreix un dels tresors que amaga la biblioteca de 
Hicksville: diverses còpies en perfecte estat d’Action Comics num. 1 (juny 1938), la 
primera aparició de Superman (Hicksville). © Astiberri 2010 

 
Per descomptat, hi ha més citacions: en la pàgina 60, en un inter-

ludi oníric en què Leonard està somiant, Horrocks aposta per una audaç 
disposició de vinyetes a l’estil dels pioners McCay i Herriman, i en la 
pàgina següent el personatge cau del llit i es desperta de la mateixa 

                                                                                                              

te rindes de Seth, molts elements de la vida real semblen tenir la seua correspondència en 
la ficció dels còmics. 
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manera que ocorria amb el petit Nemo (per si queda algun dubte, un 
quadre a la paret del dormitori s’encarrega de recordar-nos l’obra mestra 
de McCay). A més, cada capítol està encapçalat per una coberta de comic 
book (fictícia) i una citació textual d’una personalitat (real) del món del 
còmic: Jack Kirby, Stan Lee, Will Eisner, Al Capp, Osamu Tezuka, 
Martin Goodman, Joe Simon, Steve Englehart, Kirk Alyn,88 George 
Herriman i Milton Caniff. 

D’altra banda, i com ja féu Seth a Wimbledon Green, Horrocks 
també aposta per l’acumulació de formats: els còmics dins del còmic, el 
monòleg interior, la reproducció de cartes manuscrites i mapes, etc. 
Recursos tots aquests als quals cal afegir alguns canvis lleus en el traç dels 
personatges i dels ambients, fet que configura un relat el desenllaç del 
qual explica per què els habitants de Hicksville odien tant Dick Burger i 
quin és el fosc secret que oculta el far de la localitat, dos elements que ens 
guardarem molt de desvelar ací, però que en certa manera estableixen un 
vincle entre aquesta obra de Dylan Horrocks i un altre còmic igual de 
recomanable, encara que molt diferent, ja que pertany al gènere fantàstic i 
forma part del mainstream: The Sandman, la premiada sèrie escrita per 
Neil Gaiman i dibuixada per una llarga nòmina d’artistes. 

Com es pot veure, aquesta proposta de Horrocks (dedicada, per 
cert, al teòric Paul Gravett, ja citat en aquest article) no està gaire lluny 
de l’univers de Seth, però, si el canadenc ha sigut fidel al seu univers, 
Horrocks es deixà temptar (com els seus personatges Dick Burger i Sam 
Zabel) pels cants de sirena de la gran indústria (és a dir, DC Comics), la 
mateixa indústria que s’aprofitava del talent dels autors veterans,89 i acabà 
traint-se a si mateix: 

                                                
88 Com el mateix Horrocks s’encarrega d’aclarir en el glossari final, es tracta d’un actor 
que ha passat a la posteritat per haver encarnat Superman en les primeres aparicions en 
el cinema amb una imatge real: concretament, en els serials Superman (1948) i Atom 
Man vs. Superman (1950). El 1951, el més popular George Reeves arreplegà el testimo-
ni en Superman and the Mole-Men. 
89 Per autor veterà cal entendre per igual artistes reals, com Jack Kirby (que en els anys 
80 protagonitzà un conflicte amb Marvel Comics quan l'empresa es negà a tornar-li els 
seus originals), i personatges de ficció, com Lou Goldman i Mort Molson, tots ells 
d’importància fonamental en Hicksville. 
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Tras la publicación de Hicksville, empecé a recibir ofertas de trabajo por parte de 
las grandes editoriales de cómic norteamericanas. Pagaban muy bien y trabajé 
con gente agradable... pero las historias no surgían con facilidad. Por primera 
vez en mi vida, estaba creando tebeos que no podía respetar. A medida que pasó 
el tiempo, se me fue haciendo cada vez más difícil escribir y dibujar mis propios 
tebeos. Pronto, ya sólo ver un cómic bastaba para llenarme de desasosiego. Dejé 
de encontrarle sentido... (HORROCKS: 2010 [1998], VIII) 

 
Efectivament i a pesar de tota una legió d’admiradors, la proposta 

de Hicksville no tingué una continuïtat regular, si bé Horrocks tornà a 
l’univers de la seua aplaudida novel·la gràfica en algunes de les històries 
incloses en la sèrie Atlas (2001), tres números publicats per Drawn and 
Quarterly a Canadà, però que encara no han vist la llum al nostre país. 
 
7. GRANT MORRISON: L’AMO DELS ESPILLS 

1986 fou l’any en què veieren la llum dues obres destinades a can-
viar la història del còmic nord-americà per sempre: Watchmen i Batman: 
The Dark Knight Returns.90 La primera, amb guió d’Alan Moore i 
dibuixos de Dave Gibbons, i la segona, escrita i il·lustrada per Frank 
Miller, es revelaren com dos relats crepusculars capaços de posar en 
dubte un bon nombre dels supòsits que havien sostingut el gènere de 
superherois des que l’aparició dels personatges de Superman i Batman a 
finals de la dècada dels 30 constituïra el punt de partida. 

L’èxit, no sols de crítica, sinó també de públic (molt important, en 
la mesura que possibilità molt del que vingué després), d’aquestes dues 
propostes de DC Comics convencé la directora d’aleshores de l’editorial, 
Jenette Kahn, de la necessitat de reclutar alguns dels guionistes britànics 
que havien cridat l’atenció de la crítica i els lectors del Regne Unit en les 
pàgines de la mítica revista 2000 AD o amb la seua labor per a la divisió 

                                                
90 Totes dues obres foren publicades de manera seriada originalment, però recopilades 
després en àlbums unitaris, moltes vegades en format de luxe i amb l’etiqueta novel·la 
gràfica ben visible (aquest és un argument més dels que fan trontollar l’estabilitat 
d'aquest concepte). Tant l’una com l’altra poden trobar-se fàcilment en el mercat en 
espanyol en diverses edicions, l’última amb dos títols diferents: Batman: El regreso del 
Señor de la Noche i Batman: El regreso del Caballero Oscuro. 
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anglesa del rival, Marvel Comics. El fitxatge estrela fou, sens dubte, 
l’esmentat Alan Moore, però gràcies a aquesta iniciativa (que, entre 
d’altres conseqüències, acabà el 1993 amb la creació del segell Vertigo per 
a lectors adults) també començaren a publicar a l’altre costat de l’Atlàntic 
autors com Jamie Delano, Peter Milligan, Gaiman o el que estava cridat a 
redefinir alguns superherois tan icònics com Superman i Batman i, amb 
això, a revolucionar un tant l’adotzenat panorama del còmic mainstream: 
Grant Morrison. 

Si convoquem en aquest treball a aquest guionista escocés nascut el 
1960, és gràcies al seu primer treball per a DC Comics: Animal Man 
(2011 [1988-1990]). Atés que es tractava d’una nova sèrie protagonitza-
da per un personatge pràcticament oblidat des de feia dècades, i amb la 
intenció de repetir la jugada guanyadora del Swamp Thing, posat al dia 
per Moore, l’editorial donà a Morrison carta blanca per a desenvolupar 
lliurement les seues obsessions. El públic, tota una legió de lectors 
cansats del més del mateix i agradablement sorpresos per una cosa que els 
semblava nova, prompte descobriren que una d’aquelles obsessions era la 
metaficció, però això encara tardà uns quants mesos a arribar. Encara que 
finalment s’encarregà d’escriure els primers 26 números de la col·lecció,91 
Morrison s’havia plantejat Animal Man com una minisèrie de tan sols 
quatre en què oferiria, disfressat de relat superheroic, un pamflet militant 
a favor de la causa ecologista i els drets dels animals, fent servir per a això 
la figura del personatge central com una mena de personificació de la 
consciència del regne animal, a l’estil del que Swamp Thing era per a la 
flora del planeta Terra. 

Foren els lectors els que, amb el suport que brindaren a la seua 
proposta, obligaren Morrison a esforçar-se per superar un bloqueig 
creatiu que n’amenaçava la continuïtat; una cosa que l’autor aconseguí 
gràcies a «El Evangelio del Coyote», cinqué número de la col·lecció i 
encara hui una de les històries favorites d’entre les escrites per Morrison, 
tant per als seus seguidors com per a ell mateix. Amb aquest homenatge 

                                                
91 Una col·lecció que arribà als 89 lliuraments mensuals, entre el setembre de 1988 i el 
novembre de 1995, i en què la labor de Morrison fou continuada successivament pels 
guionistes Peter Milligan, Tom Veitch, Jamie Delano i Jerry Prosser. 



Revista de Filologia 

217 

als cinètics cartoons de la Warner,92 per primera vegada en la col·lecció i 
amb la complicitat dels dibuixants Chas Truog i Brian Bolland (aquest 
exclusivament com a autor de les cobertes), Morrison revelava sense 
embuts el caràcter ficcional del relat amb l’execució d’una cabriola 
metalingüística que donà molt més de si en lliuraments posteriors. 

Després d’altres dos números més de caràcter independent (un de 
relacionat amb la macrosaga DC del moment i l’altre, un preciós home-
natge a Watchmen protagonitzat per un enemic de tercera categoria), en 
el huité còmic d’Animal Man Morrison féu debutar el malvat Evan 
McCulloch, àlies l’Amo dels Espills (apel·latiu que, per al cas, li venia ni 
que pintat al mateix escriptor, a més de ser els dos escocesos), i sembrava 
unes llavors que acabaren florint del tot en el número 26 i últim de la 
seua etapa. D’aquesta manera, els autors construïren una història de llarg 
recorregut durant dènou episodis en què el guionista redefineix, no sols el 
personatge d’Animal Man dins de l’univers de ficció a què pertany, sinó 
també la figura del superheroi en general com a icona cultural del nostre 
temps. En aquest relat, que podríem titular Deus ex machina, rescatant el 
lema que encapçala l’últim capítol, Morrison desconstrueix la icona del 
superheroi: el relega a un paper secundari de vegades, el multiplica en 
altres, el du a través del temps i l’espai i el sotmet a un descens als inferns 
tan metafòric com (quasi) literal, fins a conduir-lo per fi a la trobada amb 
el seu creador, que no és un altre que el mateix Grant Morrison. Ell 
mateix ho explica així: 
 

Para mí, la clave radicaba en llevar «el realismo» al siguiente nivel. ¿Cuál era la 
realidad tangible y demostrada de los superhéroes del cómic? ¿Qué era en reali-
dad un superhéroe? ¿Cuál era el intercambio, la relación, entre nuestro mundo 
real y sus universos de papel? ¿Qué ocurría cuando nos pasábamos la vida con 
los superhéroes en nuestras manos y en nuestras cabezas? 
Si realmente fuesen reales, ¿qué aspecto tendrían? 
La respuesta resultó ser tan sencilla como obvia. [...] 
Mis experimentos en Animal Man fueron descritos por los críticos como «meta-
ficción», o ficción sobre la ficción, y puede que para algunos lectores esa fuese 

                                                
92 Warner Bros. Entertainment és un gran empori audiovisual del qual, no ho oblidem, 
DC Comics és empresa subsidiària des de 1976. 
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una forma fácil de entenderlo, aunque, personalmente, sentía que tenía entre las 
manos algo mucho más concreto, menos abstracto o teórico. [...] 
En Animal Man, con la ayuda del ilustrador Chaz [sic] Truog, creé una versión 
en papel de mí mismo que podía integrarse en el universo de dos dimensiones de 
DC. Envié a mi avatar dentro de las páginas del cómic para que el personaje de 
Animal Man, al conocerle, confirmara sus sospechas de que la historia de su vi-
da había sido escrita por un demiurgo gnóstico supremo. También expliqué a 
mi personaje que quienes escribían su vida necesitaban incluir el dramatismo, la 
conmoción y la violencia para hacerla interesante. Esta idea implicaba que quizá 
nuestras propias vidas estuviesen «escritas» para entretener o instruir a un pú-
blico situado en perpendicular a nosotros al que nunca podríamos conocer, que 
interactuaba con nosotros por medio de mecanismos casi incognoscibles, pero 
que podrían intuirse en la relación entre el mundo del cómic y el mundo de su 
creador y su público. 
Intenté condensar la dolorosa autoconciencia adolescente que se había apodera-
do de los cómics de superhéroes en un único personaje: cuando Buddy Baker, el 
álter ego de Animal Man, sintió la extraña presencia del lector, volvió la cabeza 
para mirarle y le gritó: «¡Puedo verte!». Estábamos ante el superhéroe espiado 
que por fin se enfrentaba al lector voyeur. Quería que los superhéroes nos mira-
sen a la cara. (MORRISON: 2012 [2011], 259-261). 

 
Aquestes paraules de Morrison poden aplicar-se, amb les lògiques 

modificacions, a obres literàries de renom: és el cas del Quijote i la 
presència en les seues pàgines del mateix Miguel de Cervantes; l’episodi 
de Hamlet en què els còmics ambulants representen una reveladora 
funció teatral per als reis de Dinamarca a petició del príncep i escrita per 
ell mateix; la part final de Niebla (1991[1914]), en què Augusto Pérez, 
personatge, i Miguel de Unamuno, autor, es troben cara a cara;93 o, ja en 
el segle XX, el relat de Julio Cortázar «Continuidad de los parques» 
(primer del llibre Final del juego), amb la seua característica estructura 
circular. I és que, com aquestes i altres obres, Animal Man és un relat que 
fa gala de diversos nivells de lectura, replet per a l’ocasió de referències a 
Albert Einstein i Alice’s Adventures in Wonderland, l’edat d’or dels 
còmics de superherois, les drogues al·lucinògenes i la cultura xamànica, a 

                                                
93 Es declara, així, hereva d’una tradició de la qual passa a formar part. En aquest sentit, 
es poden trobar referències explícites a les obres esmentades de Cervantes i Shakespeare 
en les pàgines d’aquesta nivola de Unamuno; es tracta d’una jugada semblant a 
l’executada per autors com Seth o Dylan Horrocks en les obres ací comentades. 
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més del discurs ecologista d’un Morrison que en aquell moment s’acabava 
de convertir al veganisme més radical i combatiu. 

 

 
 

Fig. 8: El trencament de la quarta paret més audaç del còmic de superherois de tots els 
temps (Animal Man). © Planeta de Agostini 2011 
 

Per descomptat, i com ja hem vist, aquesta lectura metaficcional no 
era una cosa nova en el mitjà: ja estava present en algunes de les pàgines 
que a principis del segle passat elaboraren pioners com Winsor McCay o 
George Herriman. El més sorprenent de l’assumpte és que, al contrari 
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del que li succeí a Dylan Horrocks, Grant Morrison sí que sabé adaptar-
se al gran mercat del còmic comercial. I no sols això: amb Animal Man i, 
en menor grau, amb la seua posterior etapa al capdavant de The Doom 
Patrol (Planeta DeAgostini, 2005-2007), aconseguí dinamitar el còmic 
de superherois quan posà en dubte tant el seu costat més naïf, ple 
d’ingenuïtats i llocs comuns, com els seus aspectes més foscament i 
moralment qüestionables, però sempre des de dins de la indústria i, fins i 
tot, des de dins de les coordenades del gènere. Així, el seu talent comen-
çava a despuntar en un parell de sèries en format comic book que es venien 
juntament amb la resta de capçaleres mensuals de DC protagonitzades 
pels personatges de la companyia; articles culturals i productes de 
consum aparentment inofensius, però que amagaven en el seu interior un 
explosiu amb temporitzador que acabà esclatant en les pàgines d’una 
obra posterior de l’autor considerada com el súmmum de la seua postura 
sobre la ficció popular del segle XX: The Invisibles (Planeta DeAgostini, 
2005-2009). Però, com se sol dir, aquesta ja és una altra (meta)història. 
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15 ANYS DE CÒMIC-VINYETES A LA UNIVERSITAT D’ALACANT:  
UNICÒMIC COM A MODEL ACADÈMIC DE DIDÀCTICA I PROMOCIÓ DE 
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Joan Miquel Rovira Collado  

Coordinador tècnic d’Unicòmic 
José Rovira Collado  

Coordinador acadèmic d’Unicòmic i professor de la Universitat d’Alacant 
 

1. QUE 15 AÑOS NO ES NADA... 
odríem aprofitar el tango de Carlos Gardel o també la cone-
guda cançó de Joan Manuel Serrat dient que, «Ara que fa 15 
anys», encetem un repàs de les jornades sobre còmic que se 
celebren a la Universitat d’Alacant. Aquestes jornades van 

nàixer al març del 1999 durant el govern dels professors Andrés Pedreño 
com a Rector, Antonio Ramos com a Vicerector d’Extensió Universitària 
i Antonio Mula com a secretari de cultura, entre els dies 25, 26 i 27, i van 
rebre el nom d’Unicòmic, amb una primera i genial il·lustració de Sergio 
Bleda com a imatge promocional:  
 

 
 

Fig. 1: Il·lustració de Sergio Bleda per a la primera edició d’Unicòmic. 

P 
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Són, en aquests moments, les jornades que s’han celebrat de mane-
ra continuada durant més temps a la nostra Universitat. Existeixen 
d’altres jornades de major tradició i, possiblement, de major repercussió 
acadèmica, però les nostres jornades encara no han faltat a una data des 
de la primera edició. Què fa, però, que una universitat es decidisca a 
organitzar unes jornades de còmic? Com veurem en l’article, potser ara és 
més fàcil elaborar un discurs quant a la importància del còmic i la histori-
eta en el món acadèmic, la seua rellevància per a la història, la literatura, 
la didàctica, etc. Tanmateix, fa 15 anys, sobretot a Espanya, era difícil 
veure estudis, articles i referències acadèmiques entorn del còmic. Unicò-
mic va nàixer del desig d’uns joves aficionats que volien aprofundir en el 
còmic i que van trobar a la Universitat d’Alacant (UA) la manera de 
bolcar les seues inquietuds. Molts dels fundadors d’aqueixes jornades 
s’han convertit, a hores d’ara, en especialistes del món de la historieta, que 
ha passat de ser una mera afició a un àmbit d’estudi dins de les seues 
vides professionals.  

La idea va sorgir de la força de dues associacions molt actives a la 
UA, que es van unir per a proposar unes primeres jornades: d’una banda, 
Universitaris Progressistes, associació dedicada a la representació estudian-
til però també a la dinamització social i cultural de la Universitat; i d’una 
altra, el Club Star Trek d’Alacant, entitat pensada principalment al 
voltant d’aquesta mítica sèrie, però preocupada, en general, per la cultura 
alternativa, la ciència ficció i les seues maneres d’expressió en la literatura, 
el cinema i, per descomptat, el còmic. Des del primer any, foren el 
Vicerectorat d’Extensió Universitària i el Consell d’Alumnes de la UA 
els que acolliren amb entusiasme la proposta i es convertiren en els grans 
patrocinadors del projecte, suport que encara perdura.  

Més enllà dels models internacionals com la Comicon a Califòrnia 
o les trobades d’Angulema (França) o Lucca (Itàlia), vam partir de 
l’anàlisi dels diversos esdeveniments relacionats amb el còmic que se 
celebraven a Espanya, aproximació a partir de la qual poguérem observar 
l’existència de dos models principals de trobada:  

 

1. El model del Saló Internacional del Còmic de Barcelona o 
Expocómic a Madrid, que consisteix en esdeveniments organitzats 
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per una empresa professional i fonamentats al voltant d’una fira 
comercial on tendes i editorials exposen i venen els seus productes i 
novetats. Malgrat comptar amb actes paral·lels (debats, exposici-
ons, signatures d’autors...), aquests queden supeditats a la fira com 
a principal esdeveniment. 

2. El Salón del Cómic de Avilés (Gijón), que es fonamenta 
sobre jornades organitzades normalment per aficionats (o, al-
menys, amb una gran implicació d’aquests) en les quals no existeix 
aqueixa fira comercial i les trobades d’autors i lectors són la norma. 
Aquest model ha proliferat en els últims anys per tota la geografia 
estatal (cadascú en el seu àmbit) gràcies a les facilitats donades per 
molts autors per a comptar amb la seua presència, ja que l’ambient 
i l’atmosfera que es crea sol ser més atractiva i distesa que la fira 
purament comercial.  

 

Fou en aquest segon model en el qual ens inspiràrem a l’hora 
d’organitzar la primera edició d’Unicòmic. No obstant això, a poc a poc 
hem configurat el nostre propi estil de jornades, per la qual cosa hem 
estat reconeguts com una trobada original i especial dins del panorama 
de l’Estat Espanyol. Així, se’ns ha elogiat constantment la circumstància 
que fóra una universitat la que acollira i impulsara la celebració d’unes 
jornades sobre còmic perquè es creu fermament que això contribueix a 
dignificar acadèmicament aquesta via d’expressió cultural. D’aquesta 
manera, s’han configurat unes jornades úniques en què la reflexió i 
l’estudi del còmic com a element literari, cultural, històric i educatiu, 
acompanyen la trobada amb diversos autors i les seues experiències.  

Com hem esmentat, les jornades han anat creixent i els estudiants 
que les van propiciar han canviat: ara per ara, són treballadors adults que 
segueixen gaudint amb les vinyetes i molts d’ells recorren camins vincu-
lats a la gestió cultural, l’ensenyament o la investigació, fet que es nota en 
la confecció d’aquest model únic en què la reflexió acadèmica n’és part 
fonamental. Encara que això, no ens enganyem, és tant un desig de molts 
dels seus components com una necessitat econòmica, ja que no es poden 
convidar gaires autors. El primer any va nàixer amb uns autors tan joves 
com els seus organitzadors; de fet, ara mateix és interessant pensar que 
aqueixa quantitat d’autors, editors i professionals vinculats al món de la 
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historieta que va acudir-hi aquell primer any, suposà una primera experi-
ència encara sense la presència d’autors estrangers. És difícil d’entendre 
en l’actualitat com costava tancar unes jornades d’aquest tipus sense 
internet, sense mòbils i, sobretot, sense l’experiència i el nom que les 
jornades s’han llaurat amb el pas dels anys. Ja el segon any, però, comptà-
rem amb la presència d’autors estrangers (Gary Frank i Scott Lobdell), 
tot i que era difícil trobar una institució patrocinadora que ens permetera 
telefonar a l’estranger. En aquest sentit, un dels primers i més especials 
agraïments el devem a l’ajuda (i a l’habitual presència) d’un dels nostres 
padrins: Jorge Iván Argiz, organitzador del Salón del Cómic de Avilés, ha 
estat sempre un d’aqueixos referents que et dóna tant bones propostes 
per al programa original com telèfons d’urgència per a les baixes d’última 
hora, i que ha fet possibles aquestes jornades durant molts anys. 

En aquesta adolescència en la qual es troben les nostres jornades de 
15 anys, podem veure-hi com han madurat i com han crescut tot ajudant 
al reconeixement acadèmic de la historieta. Així, per exemple, des 
d’Unicòmic ha nascut el CLUECA (Club de Lectura Universitari de Còmic 
i Àlbum Il·lustrat), que cada any va agafant forma a la nostra universitat 
per a poder mantenir un treball constant i continuat al voltant de la 
reflexió, l’estudi i la difusió del còmic; d’açò, però, en parlarem més avant. 
 
2. CÒMIC I LITERATURA  

El còmic, la unió de text escrit i il·lustració, apropa el lector a infi-
nites situacions que sempre podrem usar amb fins pedagògics. A pesar 
que ja no es discuteixen aquestes possibilitats, sovint qualsevol còmic ha 
estat menyspreat o considerat com a subliteratura enfocada a un públic 
infantil i solament útil per als inicis de l’alfabetització. El professor López 
Tames (1990, 334) ens en diu: «A través del cómic se lleva información a 
gentes que antes no tuvieron acceso a medio alguno. Quizá continúe la 
tradición del folletín, pero ahora para niños y semianalfabetos». Encara 
que aquesta primera citació semble un poc crítica i reductiva, el mateix 
autor després lloa les característiques dels ninotaires i reconeix que la 
historieta pot servir per a qualsevol lector.  

Hem de recordar que, dins del còmic actual, hi trobem grans obres 
que han estat reconegudes i premiades per les seues característiques 
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literàries, que han saltat dels prestatges dedicats a xiquets per a acompa-
nyar-nos a prestatges d’adults, generalitzant-se el format de novel·la 
gràfica com a obra de qualitat amb una edició curosa i dedicada a un 
públic madur. Podem citar, per exemple, Maus Relat d’un supervivent 
d’Art Spiegelman, publicada a Nova York entre el 1986 i el 1991, i 
guanyadora, entre d’altres, del premi Pulitzer del 1992 (es tracta, de fet, 
de l’única obra no periodística que l’ha guanyat). Aquesta obra és la 
referència principal de la novel·la gràfica contemporània quant a la via 
d’històries independents i autobiogràfiques. Si parlem, però, de la 
novel·la gràfica més comercial i ambientada en el món de la fantasia o de 
l’entorn superheroic, foren Frank Miller i Alan Moore els grans referents 
sense oblidar-nos (especialment parlant dels vincles entre literatura i 
còmic), de Neil Gaiman. En l’àmbit literari, la crítica es va rendir als peus 
d’aquest últim, com n’és mostra el fet que la seua coneguda sèrie 
Sandman va obtenir, entre d’altres, tres vegades el premi Eisner a la millor 
sèrie regular i quatre al de millor guionista, però, encara més, pel fet que 
un còmic guanyara per primera vegada un certamen literari com ara el 
World Fantasy Award del 1991 a la millor història curta de ficció per la 
història «Dream Country: A Midsummer Night’s Dream» (Sandman 
núm. 19), la qual cosa va causar la ira d’altres autors que van presentar-hi 
obres estrictament literàries i va obligar a canviar les bases del premi per a 
evitar que això tornara a ocórrer.94  

Per al món de la historieta, podem trobar múltiples definicions 
com ara «Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia 
deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una 
respuesta estética en el lector» (MCCLOUD: 2005) o «Viñetas que se 
articulan, pero no necesariamente, en bandas horizontales y después en 
planchas; en algunos casos la plancha contiene una sola viñeta» 
(BARBIERI: 1993). Per això, des d’Unicòmic preferim parlar d’un art 

                                                
94  La història «Dream Country: A Midsummer Night’s Dream» tracta de com 
Shakespeare prepara una representació de la seua nova obra per a un públic una mica 
especial; així, la comèdia té lloc en una campinya davant Morfeu, rei del Somni i 
protagonista de la sèrie a qui Shakespeare ha escrit la comèdia en pagament per un 
pacte. Aquesta història fou brillantment il·lustrada per Charles Vess. 
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independent, el nové art, l’art seqüencial segons Will Eisner o l’art invisible 
per a Scott McCloud. Acadèmicament, cal aprofitar també el concepte 
de narració gràfica (EISNER: 2000), ja que hi conflueixen text (no impres-
cindible) i il·lustracions, i s’hi narra una història. Així mateix, tampoc 
hem d’oblidar, en àmbit espanyol, les anàlisis fetes des del camp de la 
semiòtica (GASCA & Gubern: 2001).  

Una de les primeres conclusions que podem traure de l’experiència 
de les jornades, sobretot a partir dels últims anys amb la incorporació 
dels professors José Rovira Collado i Pilar Pomares Puig, pertanyents a 
l’àrea de didàctica de la llengua i de la literatura del Departament 
d’Innovació i Formació Didàctica de la Universitat d’Alacant, són les 
múltiples semblances que el còmic comparteix amb una part de la 
literatura infantil i, més concretament, amb l’àlbum il·lustrat. Cesáreo 
Martín, representant de l’editorial Kalandraka i participant en les últimes 
edicions, sempre les defineix com a cosins, ja que, encara que el còmic és 
un art autònom amb múltiples públics i amb temàtiques, formats i 
personatges dedicats a cada edat, la rellevància de la il·lustració és central 
en ambdós. És així que, de fet, des del 2010 està en funcionament 
CLUECA (Club de Lectura Universitari de Còmic i Àlbum Il·lustrat) amb 
la intenció d’afavorir el contacte entre els aficionats al llarg de tot el curs 
acadèmic i d’oferir altres activitats que no cabrien en l’atapeït programa 
de les jornades. En aquest sentit, val a dir que, durant els anys 2011 i 
2012, el tema tractat en aquest club de lectura han estat les Lecturas 
Educativas Interculturales y Solidarias (LEEIS). 

Dins del món del còmic, moltes vegades la major rellevància se 
l’enduen els il·lustradors o dibuixants i es creen llargues cues per a 
aconseguir un original, mentre que els grans mestres de l’escriptura 
solament es limiten a signar exemplars. Aquesta experiència l’hem 
viscuda en múltiples edicions i també continus debats sobre si la 
il·lustració és còmic o és tota una altra cosa, per tant, complementant 
també el debat sobre si el còmic és literatura. El que sí que és obvi és que 
ambdós són aptes per a l’ensenyament de la llengua i també de la literatu-
ra i és així que l’aspecte que més volem destacar en l’explotació didàctica 
d’ambdós arts són els múltiples avantatges que ofereixen per al desenvo-
lupament de la competència lectora: tant en el còmic com en l’àlbum, text 
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i il·lustració formen part d’una mateixa obra de narració gràfica, ja que 
ambdós conten històries a través de diverses imatges-seqüències.  

També n’hi ha, però, de diferències, la principal de les quals és el 
públic pel fet que l’àlbum està més enfocat a un públic infantil i el còmic 
té propostes per a qualsevol edat, però això no invalida que tots dos 
siguen camins idonis per al desenvolupament lector. Els autors, ja siguen 
guionistes-escriptors o dibuixants-il·lustradors, moltes vegades participen 
en ambdós gèneres. Si amb l’àlbum, el xiquet comença a relacionar 
imatges amb paraules i a seguir una història a poc a poc, aqueix procés 
d’adquisició d’un nou codi podem usar-lo amb els còmics per a l’estudi de 
qualsevol llengua estrangera. Trobem exemples en moltíssims manuals 
d’anglés o espanyol com a L2, en els quals moltes unitats són introduïdes 
per vinyetes que, fins i tot, de vegades arriben a repetir personatges i crear 
una trama que ens acompanya al llarg de tot el curs. Així, cal destacar-hi 
propostes molt elaborades com ara l’estupenda Japonès en vinyetes de 
Marc Bernabé (2006), que ens permet accedir a una llengua tan distinta 
de la nostra a través d’historietes.  

Diu també el tòpic que el còmic és un camí segur cap al llibre i és 
indiscutible que, en la majoria dels casos, el lector de còmics també 
gaudeix de la literatura. Álvaro Pons (Universitat de València), autor del 
blog de la Cárcel de Papel95 i un dels màxims especialistes en còmic al 
nostre país, sempre ens recorda que en la seua infància es deia «On hui hi 
ha un còmic, demà hi haurà un llibre». I sí, és cert aquest pas, però hem 
de canviar la citació i mantenir la lectura del còmic en qualsevol edat. 
Dins de l’estructura del còmic, podem destacar-hi diversos elements que 
ajuden a la comprensió del text i al desenvolupament de la trama d’una 
història:  

• Parlem de vector de lectura a organització de les vinyetes en una 
plana per a poder seguir la direcció de tal lectura. Tradicionalment, 
molts còmics han seguit la forma occidental d’esquerra a dreta i de 
dalt a baix, que és la mateixa del text escrit. Així mateix, podem 
trobar d’altres vectors, com el propi del manga, en què es llig de 
dreta a esquerra i tot el volum s’articula d’aqueixa manera o, fins i 

                                                
95 http://lacarceldepapel.com. 
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tot, d’altres formats que no segueixen un ordre establit sinó que 
barregen vinyetes amb pàgines completes. 
• En parlar del llenguatge icònic, ens referim a tots els elements 
que enriqueixen la comunicació en els còmics. Basta citar les metà-
fores visuals, l’ús generalitzat d’onomatopeies o les línies cinètiques 
per a mostrar elements que facilitaran la comprensió lectora.  
• La posició i forma dels globus, més les expressions facials dels 
personatges, ens poden donar una informació que en el llenguatge 
escrit és gairebé impossible transmetre. També trobem les didascà-
lies o cartutxos que complementen la informació de la vinyeta, ge-
neralment amb informació contextual. Val a dir que el llenguatge 
dels globus és principalment oral, ja que ve acompanyat de tot 
d’elements de llenguatge no verbal per a poder reproduir al màxim 
situacions reals de comunicació.  
• Dins de les historietes, també s’hi pot analitzar el format, les uni-
tats estructurals o narratives (com les d’espai-temps o ritme i mun-
tatge) per a aprofundir en les característiques de l’obra i explotar-
ne suficientment les possibilitats didàctiques en nivells diversos.  
• Fins i tot, podem arribar a anàlisis més profundes de la comuni-
cació com estudis des de la pragmàtica per a comprovar com es 
planteja el principi de cooperació de Grice (YUS RAMOS: 1995) o 
la rellevància en els còmics. 
Comptat i debatut, pensem que el còmic s’adapta als temes actuals 

i és a través d’exemples com aquests amb els quals es pot valorar la 
qualitat de la narració gràfica i aprofitar-ne les possibilitats per a repre-
sentar infinites situacions i històries. Aprendre a llegir còmics és també 
aprendre a llegir. Com ens diu Manuel Vázquez Montalbán (1985) en 
parlar de Rambla arriba, Rambla abajo, obra de Carlos Giménez: 

 
Las gentes de mi edad hemos aprendido a leer varias veces, tantas como para 
comprender que siempre se está aprendiendo a leer, a poco que comprendas la 
inmensa pluralidad de sistemas de escritura y el código inicialmente secreto que 
plantean los auténticos creadores. Incluso dentro de una misma tipología de es-
critura, puede no servir el alfabeto aprendido. 
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3. ALGUNS CONVIDATS 
És difícil destacar una sèrie d’autors entre la gran quantitat dels 

que han assistit al llarg de 15 anys, però sí que podem dir que hem tingut 
una gran sort aconseguint que assistiren a les nostres jornades des de 
joves promeses com el valencià Paco Roca, convertit posteriorment en tot 
un referent, a alguns dels grans noms en l’àmbit de l’Estat Espanyol o, 
fins i tot, de fora. Durant uns quants anys, alguns dels primers membres 
de l’organització es van establir a Londres per motius laborals i des d’allí 
podien accedir a les novetats i als nous autors abans que ningú. Gràcies 
als seus contactes, vam aconseguir convidar joves autors que, en aquells 
moments, no eren tan coneguts a l’Estat, però que després esdevindrien 
estreles. 

A l’hora d’esmentar alguns dels autors convidats, podríem deixar-
nos guiar pels gustos personals, i potser moltes de les persones que han 
assistit a les nostres jornades o els successius membres de l’organització 
no hi estarien d’acord, però estem segurs que, si hem d’esmentar-ne un 
per la seua transcedència internacional, aquest fóra Chris Claremont, 
assistent a les jornades del 2009 i conegut especialment com a guionista 
principal dels X-Men. Igualment, podem enorgullir-nos d’haver comptat 
amb la presència de qui és segurament el més gran autor del còmic 
espanyol i un dels principals en àmbit europeu: Carlos Giménez, el qual 
ja ens va regalar la seua entranyable presència en la nostra segona edició i 
que va repetir dos anys després. Així, vam poder conéixer de primera mà 
detalls sobre les seues obres clàssiques com España Una, Grande y Libre 
(1976), Los profesionales (des del 1982) o, per descomptat, Paracuellos 
(1977-2003), còmic autobiogràfic i alhora ple de descripcions de les 
vivències dels xiquets acollits en els Centres d’Auxili Social durant la 
dictadura franquista. 

Considerem que mereix la pena destacar que, des del 2002, ence-
tem un nou apartat que, des d’aleshores, ha estat pràcticament fix a les 
nostres jornades, i que és la presencia d’autors hispanoamericans, proce-
dents la majoria de l’Argentina, on la historieta és un referent cultural 
popular i d’on provenen alguns dels autors més significatius del segle XX. 
Gràcies al Centre d’Estudis Iberoamericans Mario Benedetti de la UA, 
hem rebut autors de la talla d’Horacio Altuna, Juan Giménez, Carlos 
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Trillo, Cacho Madrafina, Francisco Solano López, Laura Vázquez, 
Federico Rübenacker, Eduardo Risso o Enrique Breccia, entre altres. 
D’entre tots ells, ens agradaria destacar el cas de Francisco Solano López, 
autor del dibuix de la primera edició d’El Eternauta, l’obra més emblemà-
tica de la historieta argentina, publicada entre el 1957 i el 1959 en la 
revista Hora Cero Semanal. A dia de hui, aquest còmic, que narra una 
invasió extraterrestre que serveix de metàfora sobre els mecanismes del 
poder i amb la qual el seu creador, Héctor Germán Oesterheld, vaticina 
la cruenta repressió exercida per la dictadura militar argentina i segueix 
sorprenent els lectors a la manera d’una autèntica novel·la dibuixada. De 
fet, el seu guionista Héctor Germán Oesterheld volgué convertir la 
seqüència historietística en text narratiu, però mai va poder fer-ho. El 
que sí va fer, però, és tornar sobre el guió original més d’una dècada 
després perquè Alberto Breccia, pare d’Enrique, en fera una versió que va 
acollir en principi la revista Gente. Ja en els setantes, al mig dels fragors 
terribles de la confrontació armada que havia derivat de la lluita política, 
Oesterheld va reprendre les aventures de Juan Salvo i escrigué El Eter-
nauta 2, novament amb Solano López, per a la revista Skorpio. La publi-
cació d’aquests episodis pràcticament va coincidir amb el segrest i la 
tràgica desaparició d’Oesterheld a les mans dels repressors de la dictadura 
en l’any 1977, juntament amb les seues filles. Hem volgut estendre’ns 
amb aquesta obra perquè suposà, sens dubte, un dels moments de 
trobada acadèmica més important de les jornades quan Solano López 
anunciava (transcripció de la conferència), entre d’altres coses, que: 

 
Sobre el filo de mi recuperación, caí en la tentación de aceptar la invitación de 
una universidad española a participar en unas charlas sobre la historieta argenti-
na y El Eternauta, organizadas por el Instituto de Estudios Iberoamericanos 
Mario Benedetti de esta casa. Uno de los participantes ha tomado a El Eternauta 
como tema de su tesis doctoral en Filología, por lo que dialogué especialmente 
con él y le proporcione material de apoyo antes de viajar hasta Alicante. 

  
L’estudiós a qui feia referència Solano López és Armando Sogorb 

Rogell, membre fundador d’Unicòmic i promotor de totes les visites 
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d’autors argentins.96 Com a última referència a El Eternauta, val a dir que, 
en l’edició del 2012 de les jornades, vam tenir-hi el privilegi d’estrenar a 
Alacant el documental del director alacantí Adán Aliaga, La mujer de ‘El 
Eternauta’, que narra la historia d’Elsa Sánchez, companya d’Oesterheld 
al llarg de molts anys.  

En un altre ordre de coses, cal dir que el Premi Nacional de Còmic 
també ha estat un concepte força unit a les jornades. En l’any 2007, el 
Ministeri de Cultura va establir aquest premi amb l’objectiu de distingir 
obres d’alta qualitat d’autors espanyols (en qualsevol de les llengües de 
l’Estat) d’acord amb el juí d’especialistes,97 i hem d’assenyalar que en 
Unicòmic hem comptat amb la participació de molts d’ells, com ara per a 
la taula redona del 2010 pensada per a reflexionar sobre la la convenièn-
cia o no de premiar obres de cada any o fer premis honorífics a la carrera 
d’autors clàssics i d’altres temes. Encara així, vam considerar que, per 
mitjà d’aquest premi, el còmic ha donat un pas més en el món de les arts 
tot ocupant el seu espai en els plans de lectura, factor que pot servir-nos 
per a definir un cànon artístic, tema sobre el qual tornarem.  

En una línia semblant, l’autor de còmic i àlbum il·lustrat Miguel 
Calatayud, premi nacional de literatura infantil i juvenil i premi nacional 
d’il·lustració, ens ha acompanyat en diverses edicions, com, per exemple, 
en l’edició del 2011 per a la presentació de Kembo, de l’editorial Kalan-
draka, dins de les activitats del CLUECA. Així mateix, també en l’any 
2011 es va proposar un curs en la Universitat d’Estiu Rafael Altamira 
titulat Les possibilitats didàctiques del còmic, amb una taula redona que 
aspirava a convidar tots els premiats fins al moment i que comptava amb 
la col·laboració de la Direcció General del Llibre del Ministeri de Cultu-
ra. Per desgràcia, aquest curs es va suspendre per falta d’alumnat inscrit.  
 

                                                
96 La investigació encara està en curs de realització. 
97 Fins al moment, han estat premiats: Francesc Capdevilla ‘Max’ per Hechos, dichos, 
ocurrencias y andanzas de Bardín el superrealista (2007); Paco Roca per Arrugas (2008); 
Felipe Hernández Cava i Bartolomé Seguí per Las serpientes ciegas (2009); Kim i 
Antonio Altarriba per El Arte de Volar (2010); Santiago Valenzuela per Plaza Elíptica 
(2011); i, fa molt poc, Alfonso Zapico per Dublinés (2012). 
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4. LA PERSPECTIVA ACADÈMICA 
 
4.1 ACTIVITAT D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

En primer lloc, hem de recordar que aquestes jornades tenen un 
marcat caràcter d’extensió universitària per a connectar els interessos de 
la societat amb activitats pròpies del món acadèmic. Hem d’agrair, 
sobretot, als professors Antonio Mula Franco, Ramón F. Llorens i 
Carles Cortés que, des del seu càrrec de director del Secretariat de 
Cultura o d’Extensió Universitària, sempre han protegit les activitats 
proposades. Gràcies a aquesta faena, també hem estat convidats a parti-
cipar en altres espais com ara al Salò del Còmic de Barcelona (2001) o al 
III Encuentro con el Cómic a Àvila (2009) amb el muntatge d’un stand 
informatiu; així mateix, sempre s’ha participat en les activitats de Kul-
turCAM, una trobada de tendències culturals alternatives d’Alacant. 
Finalment, la creació del CLUECA, obert a totes les persones de la UA i 
de fora, continua aquesta intenció de vincular-se amb la societat.  
 
4.2 POSSIBILITATS DIDÀCTIQUES  

La incorporació de professorat universitari a l’organització va pro-
piciar, com ja hem dit, un interés per l’anàlisi pedagògica, de manera que 
s’han presentat en els últims anys múltiples propostes. Considerem 
necessari continuar i promoure els estudis especialitzats al voltant de la 
narració gràfica, no solament per a reconéixer-ne les possibilitats didàcti-
ques sinó també per a realitzar anàlisis literàries i artístiques. Com ens 
recorden Teresa Colomer i Montserrat Fons (2010, 5) en el recent 
número especial de la revista Articles: 

 
Pel que fa al còmic, fa temps que pressiona per entrar al món acadèmic. Ho ha 
tingut molt difícil, perquè l’escola ha mirat sempre amb desconfiança una narra-
tiva amb poc text que semblava que només havia de servir per desviar els lectors 
del veritable esforç de l’aprenentatge de la lectura. La seva presència a les biblio-
teques de centre continua sent gairebé testimonial i l’ús escolar que se’n fa, so-
vint es limita, o bé a analitzar algunes nocions bàsiques de les seves convencions, 
o bé a considerar- lo un recurs didàctic. 
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En un mateix sentit, Pilar Pomares Puig (2011, 14), psicopedago-
ga i coordinadora del CLUECA, apunta el següent:  

 
Las posibilidades de utilización del cómic en el aula son inmensas y dependen 
tanto del interés que los profesores tengan por hacer uso de un lenguaje icono-
gráfico, como de la motivación previa del alumnado. Son muchas las capacida-
des que podemos desarrollar a través de él como, por ejemplo, la capacidad ana-
lítica, la relación entre texto e icono, las características propias de la narrativa vi-
sual (códigos y convenciones), y una amplia tolerancia ante las distintas situaci-
ones que nos ofrece el cómic. Elisabeth K. Baur enumera los contenidos que el 
alumno debe llegar a reconocer a través del cómic, como la estructura determi-
nada, la posibilidad de creación, la relación entre texto, escritor, ilustración, di-
bujante y la importancia del cómic como producto de mercado. 

 
4.3 INVESTIGACIONS I REFLEXIONS ENTORN DEL CÒMIC  

Ja des del segon any (març del 2000), vam tenir la nostra primera 
conferència amb una clara intenció acadèmica: «Historia y cómic: el 
contexto de la obra de Carlos Giménez». Introduïda per Emilio Soler, 
professor de la Universitat d’Alacant, aquesta xarrada ens va servir per a 
situar-nos en context amb la presència de l’autor mateix, un dels més 
importants a l’Estat Espanyol.  

A partir d’aquell any, es van anar ampliant les xarrades de caire 
més acadèmic. Així, l’any 2001 es va organitzar «El cómic en la Transici-
ón» amb Antonio Fraguas «Forges» i la conferència sobre «El proceso 
creativo de un cómic» amb Josep Maria Beà, Jesús Merino i Toni Guiral. 
El 2002 es tornaren a tractar temes semblants per mitjà de la xarrada 
«Historia y cómic: los cómics de la Transición», en aquesta ocasió amb 
Francesca Lladó, professora de la Universitat de les Illes Balears, i Joan 
Navarro, editor de l’antiga Glénat Espanya i ara d’EDT. A més a més, 
aquell any vam tenir l’ocasió de comptar novament amb la presència de 
Carlos Giménez, juntament amb els també autors Enrique Ventura i 
Adolfo Usero, en una taula redona titulada «Los profesionales», en 
relació a l’obra de Giménez en què es relaten les ventures i desventures 
d’un grup de ninotaires en els anys seixantes. 

Com a nota d’interés per al tema d’aquest dossier, l’any 2003 es va 
organitzar la primera taula redona sobre «Literatura y cómic», en què 
participaren autors fonamentals com ara Esteban Maroto, Adolfo Usero 
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per segona vegada, i l’alacantí Pablo Auladell, els quals van parlar de la 
seua participació en diverses adaptacions d’obres literàries al còmic. Així 
mateix, aquell any es va organitzar la presentació de l’obra Clásicos de 
Jauja. Historia del cómic valenciano amb Pedro Porcel. Un any més tard, 
dedicàrem atenció a la narrativa en el còmic The Tale of One Bad Rat 
amb la companyia de l’autor Bryan Talbot, a qui complementà, com ja 
hem descrit suara, Solano López. Per a l’any 2006, cal destacar-hi les 
conferències «Los cómics y el cómic durante la Guerra Civil Española», 
impartida per Antonio Martín, el qual, juntament amb el ja al·ludit 
Àlvaro Pons, és un dels padrins de les jornades, i «El cómic: de escom-
bros a Patrimonio Cultural» a càrrec del teòric Luis Gasca. A més a més, 
recordem la taula redona (hi participaren Enrique J. Corominas, Félix 
Vega i Sergio Bleda) sobre «Ilustración y cómic», en què es tractà, entre 
d’altres temes, la relació del còmic amb la literatura i la il·lustració, i que 
va ser el punt de partida del club de lectura CLUECA.  

L’any 2007, el plat fort fou una interessant conferència titulada 
«Lost In Translation. Traduciendo a Mister Moore», que comptà amb la 
presència de Raúl Sastre, traductor habitual de còmics i, especialment, 
clar està, d’Alan Moore, tant pel que fa als seus còmics com a les seues 
novel·les. A l’any següent, es va inaugurar un nou espai que, posterior-
ment, ha quedat fix fins a l’actualitat titulat Reflexions sobre el còmic, en 
què professors universitaris de tot l’Estat Espanyol, alumnes de doctorat, 
investigadors independents i diversos estudiosos, han contribuït. Aquell 
any es va organitzar una altra xarrada sobre Carlos Giménez i la seua 
crònica de la memòria de la Guerra Civil en l’obra 36-39 Malos tiempos 
(2007-2008), per a la qual cosa Antonio Martín, l’editor, va explicar-ne el 
context i les motivacions. 
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Fig. 2: Il·lustració de María José Armero Tomás per a l’edició d’Unicòmic de l’any 2007. 
 

Com hem assenyalat en el paràgraf anterior, les reflexions permete-
ren articular un espai de caire acadèmic més ampli i és per això que tot 
seguit fem repàs de les aportacions que hi tingueren lloc del 2008 mateix 
en avant. Pel que fa a aquest any de partida, vam gaudir de conferències 
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com: la «Novela gràfica como expresión de la literatura» a càrrec 
d’Eduardo San José Vázquez (Universidad de Oviedo); «El cómic 
hispanoamericano y la literatura: dos caminos que se cruzan» d’Armando 
Sogorb Rogel; «Cultura underground en el cómic» per Daniel Simón Pla; 
«Introducción: cómic y educación» per Ramón F. Llorens (professor de 
didàctica de la llengua i la literatura de la UA); «Cómics y traducciones 
en la enseñanza del español como lengua estranjera» per Celia Caballero 
Díaz (professora de secundària i lectora a Itàlia); «Del álbum ilustrado al 
cómic» a càrrec de Pilar Pomares Puig (psicopedagoga i professora de la 
UA); «La figura de la mujer en el cómic» per Joan Miquel Rovira Colla-
do; i «Cómics y literatura en enseñanza primaria» de José Rovira Colla-
do.98 Un any després, hi tingueren lloc les següents conferències: «Video-
juegos y cómic» de Ramón Orts i Antonio Díez; «Cuando los mundos 
chocan: cómic y publicidad» de Jaume Ros Selva (Departament de 
Comunicació i Psicologia Social de la UA); «Buenos Aires en El Eternau-
ta» d’Armando Sogorb Rogel; «Pedagogia y cómic» de Pilar Pomares 
Puig (UA); «Mitologia y cómic» per José Rovira Collado; i «Ciudad y 
cómic» per Joan Miquel Rovira Collado. Així mateix, vam comptar amb 
la participació d’Álvaro Pons (Universitat de Valencia), que impartí la 
xarrada «Cómic en las nuevas tecnologías», i de la professora Noelia 
Ibarra Rius (Universitat de València), que realitzà la conferència «Litera-
tura infantil, intercultura y cómic», ambdós convidats habituals que han 
donat freqüentment suport investigador a les jornades. L’any 2010 es va 
incorporar a les jornades el professor Eduard Baile (Departament de 
Filologia Catalana de la UA), que ha estat un dels més actius organitza-
dors els últims anys tot col·laborant en la coordinació acadèmica des del 
2011. En aquest cas, les conferències van ser: «El cómic en internet: 
blogosfera friki» per Antonio Díez; «Reformulació del tòpic tradicionals 
del terror: de la Marvel dels 70 a Swamp Thing d’Alan Moore» per 
Eduard Baile (UA); «La immigración en el cómic contemporáneo» a 
càrrec de Noelia Ibarra Rius (UV); «Del cómic en el anuncio (y vicever-

                                                
98 Aquesta última es pot escoltar al Podcast «Historietas Podcast» de Guillermo 
Velasco en  http://historietas.wordpress.com/2008/04/08/hp022-comics-didacticos-
1/. 
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sa)» de Jaume Ros Selva (UA); «Cine y cómic» per Javier García-Conde 
Maestre; «Bruselas 2009: una iniciativa para la difusión cultural del 
cómic» d’Ana Benítez Ramos (becaria d’investigació de la Universitat de 
Granada); «Orígenes del cómic. Antecedentes históricos del cómic» per 
Pilar Pomares Puig (UA); «Desarrollo de la comprensión lectora con 
cómics: el cómic como libro de texto» per José Rovira Collado; «Gauc-
hos en la historieta argentina» per Joan Miquel Rovira Collado; i «La 
recuperación del patrimonio cultural de la historieta», conferència 
principal a càrrec d’Antonio Martín. El 2011, a causa de la quantitat de 
propostes tant d’Alacant com de tot l’Estat Espanyol, les sessions de 
reflexions variades entorn al còmic es van ampliar: «L’homosexualitat en 
els còmics de superherois» per Eduard Baile (UA); «Evolución de la 
figura del héroe» per Luis F. Güemes; «Historia y cómic: las possibilida-
des didácticas de Astèrix» per Ramón Sánchez Verdú; «Cómics intercul-
turales» per Noelia Ibarra Rius (UV); i les dues xarrades principals a 
càrrec d’Antonio Martín, que foren «(Apuntes para una historia de los 
tebeos) Cómic USA, 1900-2000» i «El cómic para niñas, la historieta de 
género, Esther de Pura Campos entre dos frentes», la qual serví com a 
introducció de l’autora mateix, medalla d’or 2009 al mèrit en el treball 
Artístic. Aquest any també s’instaurà una novetat consistent a dedicar 
totes les reflexions a un sol autor (Alan Moore en aquest cas), format que 
va tenir una gran valoració per part dels assistents: «Paseo por la obra de 
Alan Moore» per Álvaro Pons (UV); «Swamp Thing i Alan Moore» per 
Eduard Baile (UA); «Conferencia sobre Watchmen» per J.J. Vargas 
(autor d’Alan Moore: la autopsia del héroe); i «Alan Moore en el cine» per 
Javier García-Conde. A més a més, aquestes xarrades es van completar 
amb d’altres activitats com ara presentacions i projeccions: «El super-
hombre de masas» per Jaume Ros Selva (UA); «Make Mine Black and 
Proud: cuestiones raciales en los cómics Marvel del siglo XX» de Daniel 
Simón; «Hacia un canon del cómic en español» de José Rovira Collado 
(UA); i «Presentación del CLUECA 2011-LEEIS: Lecturas Educativas, 
Interculturales y Solidarias» a càrrec de Pilar Pomares Puig (UA). 
Aquest últim any 2012, les intervencions de temes variats foren: «La 
figura del superheroi en alguns textos literaris» per Eduard Baile (UA); 



ÍTACA 

240 

«Aplicaciones web de creación de cómics para el desarrollo creativo de 
los alumnos de primaria y secundaria» de Ramón Sánchez Verdú; 
«Cómic y competencias en Educación Primaria» de Noelia Ibarra Rius 
(UV); «Cómic y competencias en Educación Secundaria» a càrrec de 
Vicent Garcia (UV); «El cómic como proceso de comunicación colecti-
va» a càrrec de Jaume Ros Selva (UA); «Jugando con los códigos del 
cómic-Un viaje por la obra de Marc-Antoine Mathieu» per Lilian 
Fraysse; «Vertigo avant la lettre. Los orígenes no muy secretos de la línea 
adulta de DC Comics» per Francisco J. Ortiz (autor del blog Abandonad 
toda esperanza,99 col·laborador veterà d’Unicòmic i recent incorporació 
com a professor a l’àrea de didàctica de la llengua i la literatura de la UA); 
«Tradiciones precolombinas en cómic. Recorrido didáctico» per José 
Rovira Collado; i, finalment, les dues aportacions fonamentals d’Antonio 
Martín, titulades «Los tebeos de la República» i «Dragon Ball. 20 Años 
en España». Quant a les xarrades monotemàtiques, Alan Moore tornà a 
ser el protagonista: «Teoria de la destrucción del espíritu humano en 
Alan Moore y George Orwell» per Luis F. Güemes; «La ucronía en la 
novela gráfica de Alan Moore y la crítica social» per Dolores Ruiz; «Dr. 
Manhattan y la Guerra de les Galaxias. Una revisión de Watchmen en 
clave contrafactual» de Daniel Gómez Salamanca (Universitat Ramon 
Llull).  

Al marge d’aquestes reflexions al voltant del còmic, cal destacar 
molts altres aspectes que tingueren lloc en aquestes darreres edicions. 
Així, el 2009 es va presentar l’obra Soy mi sueño del guionista i novel·lista 
Felipe Hernández Cava i il·lustrada per Pablo Auladell. Un any després, 
isqué a la llum pública CLUECA (Club de Lectura Universitari de Còmic i 
Àlbum Il·lustrat), es presentà l’obra Kembo amb Miguel Calatayud i 
Carlos Pérez, i, així mateix, el projecte Miguel Hernández. Proyecto de 
Cómic-Homenaje en el año del centenario del dibuixant Guillermo Velas-
co, a més de celebrar-se la ja citada taula redona sobre el Premi Nacional 
de Còmic amb la presència de Paco Roca, guanyador en l’edició del 2008 

                                                
99 http://abandonadtodaesperanza.com. 
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per l’obra Arrugas, i de Felipe Hernández Cava i Bartolomé Seguí, 
guanyadors en l’edició del 2009 per Las serpientes ciegas. 

 

 
 
 

Fig. 3: Il·lustració de David Lafuente per a l’edició d’Unicòmic de l’any 2008. 
 
L’any 2011 es va tornar, per segona vegada, a parar atenció als 

premis nacionals del còmic: Paco Roca repetí assistència i, de més a més, 
ens acompanyà Antonio Altarriba, premi en el 2010 per El arte de volar, 
obra que compta amb Kim com dibuixant. Aprofitant l’avinentesa, és 
aleshores quan es decidí atorgar el primer Premi ‘Unicòmic’ a la divulgació 
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i difusió del còmic, que va recaure en Antonio Martín i Álvaro Pons, els 
nostres dos principals padrins. En l’últim any, l’alacantí Pablo Auladell 
ens comentà l’àlbum il·lustrat Rasmus y el Vagabundo d’Astrid Lindgren 
(Ed. Kalandraka), la seua última obra. Pel que fa a CLUECA, el 2012 
se’n van continuar les línies de treball principal de manera que un conjunt 
d’alumnes de Magisteri de Educació Primària aprofitaren les jornades per 
a presentar-hi una adaptació pròpia de The Black Cat d’Edgar Allan Poe 
al còmic, amb il·lustracions de Miguel Ávila.  

Finalment, de cara al 2013, s’ha preparat un programa que espe-
rem divers i de qualitat acadèmica gràcies a la coordinació acadèmica de 
José Rovira Collado i Eduard Baile López, a més de la coordinació 
tècnica de Joan Miquel Rovira Collado i Jaime Albero Gabriel.  
 
4.4 LABOR EDITORIAL  

Encara que són unes jornades veteranes, la labor d’investigació i de 
publicació és molt recent, cosa per la qual encara no comptem amb un 
ampli corpus que reculla totes les intervencions. No obstant això, des del 
2009 ja hem observat interés en molts dels participants a aplegar les 
conferències per a fer-ne difusió. En tot cas, sí que tenim diverses publi-
cacions que han sorgit de treballs presentats en aquestes jornades o que 
s’hi vinculen. Així, per exemple, en l’any 2011 apareix l’especial dedicat al 
còmic en Primeras noticias. Revista de Literatura, 258-259, coordinat per 
la professora Noelia Ibarra (2011), amb els articles: «El mito vampírico, 
del cómic a la LIJ» d’Eduard Baile; «A vueltas con las posibilidades 
didácticas del tebeo» de Pilar Pomares Puig; «Canon literario y promo-
ción lectora desde los cómics» de José Rovira Collado; i «La explotación 
institucional del cómic en la educación literaria e intercultural contempo-
ránea» a càrrec de la coordinadora mateixa, que també és autora, en 
col·laboració amb Josep Ballester (BALLESTER / IBARRA: 2009), de 
«Cómic e interculturalidad: ¿Prácticas de lectura periféricas o nuevos 
espacios de la educación literaria?». Els ja esmentats Eduard Baile i José 
Rovira Collado també han participat en diversos congressos i seminaris 
externs a les jornades tot demostrant el creixent interés acadèmic pel 
còmic (n’apuntem alguns resultats en l’apartat bibliogràfic «Algunes 
publicacions de membres d’Unicòmic»). D’idees fallides, cal parlar d’un 
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intent de col·laboració amb el projecte d’homenatge a Miguel Hernández 
en l’any 2010 al costat de Guillermo Velasco, en el qual es volgué realit-
zar un assessorament literari i didàctic; la publicació, però, no va eixir 
avant per motius econòmics. Finalment, val a dir que Unicòmic ha servit 
en l’assessorament de varietat de treballs d’investigació espanyols i 
internacionals, com ara Barra Silva (2011), Ruiz Martinichi (2011) i José 
Addabbo (2012).  
 
5. CLUECA I CÀNON ESCOLAR D’UNICÒMIC 

 
La historieta, si se hace bien, puede ser el libro educativo del futuro. 

(Héctor G. Oesterheld, «Los héroes olvidados», El Monitor de la Educación, 24) 
 
Igual que en la Literatura Infantil i Juvenil (LIJ), la definició d’un 

cànon artístic en el món del còmic és una tasca complicada, però impres-
cindible per a afavorir la promoció lectora mitjançant les vinyetes. Partint 
de l’experiència de la LIJ, des d’Unicòmic s’han creat diversos projectes 
per a treballar el concepte del cànon artístic i escolar. En primer lloc, el ja 
citat CLUECA, en què es relaciona el còmic i l’àlbum il·lustrat i que ens 
permet seguir en contacte durant tot l’any, convidar més especialistes i 
relacionar tot plegat amb cursos de la nostra universitat, principalment 
els depenents de la Facultat d’Educació. La dinàmica d’aquest club de 
lectura ens permet compartir impressions sobre les diverses obres 
tractades i comentar detingudament cada vinyeta, comptant en algunes 
ocasions amb els autors.  

En les nostres jornades, també hi hem parat especial atenció al 
Premi Nacional de Còmic com a suport per a la instauració d’un cànon, 
però l’empenta definitiva ha de venir a partir del curs 2012-2013 gràcies 
al projecte d’investigació Canon escolar de lectura de cómic, precedit per 
algunes temptatives (ROVIRA COLLADO: 2011). Seleccionar un corpus 
d’obres imprescindibles i descriure les característiques que les configuren 
com a clàssics en serà l’objectiu fonamental, no només per a la formació 
del lector literari des de les primeres edats sinó també per a la instrucció 
de docents i professionals en la promoció lectora, docents que hauran de 
tenir a l’abast una sèrie de criteris per a la tria d’ítems davant de la 
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infinitat de propostes que ens ofereix el mercat. Aquesta definició d’un 
cànon propi permetrà reforçar la identitat del còmic i la narració gràfica 
com a art independent i amb uns valors determinats, a més de defensar 
l’àmbit de crítiques que en rebutgen la validesa o la importància. Així, 
hauria de ser un cànon literari i artístic, ja que cal recordar que en el nové 
art conflueixen text escrit i il·lustració. Hi hauríem d’incloure també el 
concepte de cànon escolar (MENDOZA FILLOLA: 2002) perquè 
l’aplicació didàctica del gènere ha de ser un dels objectius principals de 
qualsevol docent interessat en el món del còmic.  

En els precedents establits des de la LIJ, podem citar-hi la propos-
ta de cànon de l’Equipo Peonza (TEJERINA: 2004) titulat Cien libros para 
un siglo (2004), en què es realitza una història literària a través de cent 
títols (dividits per dècades) per a descriure l’evolució literària del segle 
XX. No és estrany que, dins d’aquesta àmplia selecció, hi trobem diversos 
clàssics de la vinyeta com ara Little Nemo in Slumberland (1909) de 
Winsor McCay, Prince Valiant (1937) de Harold Foster, Terry and the 
Pirates (1941) de Milton Caniff i Johnny Hazard (1944) de Frank 
Robbins, grans noms que, des dels EUA, constitueixen els inicis de 
l’àmbit. També s’hi inclou Tintin et le Temple du Soleil (1949) d’Hergé, 
Le Petit Nicolas (1961) de René Goscinny, un dels autors d’Astèrix, i 
Una ballata del mare salato (1967) d’Hugo Pratt, tots tres símbols del 
còmic europeu. Dins del món del còmic, podem destacar-hi en àmbit 
internacional la reflexió sobre el cànon que va proposar The Comics 
Journal (núm. 210) amb «20th-century comics canon» (febrer de 1999), 
en què, per mitjà de huit llistes, es va establir la selecció de les cent obres 
principals del còmic nord-americà. A l’Estat Espanyol, Ignacio Vidal 
Folch i Ramón de España van publicar El canon de los cómics (1996), per 
bé que considerem que la perspectiva d’Unicòmic és distinta. En aquest 
sentit, pensem que no hem de confondre el concepte de cànon artístic 
amb el cànon dins de la línia argumental de cada història, ja que aquest és 
un altre terme que s’usa habitualment en el món dels còmics per a 
diferenciar les diverses etapes d’un personatge o d’una sèrie pel fet que la 
llarga vida de moltes ens du a revisions i a noves versions de les històries 
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dels personatges, les quals, de vegades, s’allunyen del cànon o model 
clàssic.  

El projecte està encara en un primer estadi i creiem que ens ocupa-
rà moltes hores de les reflexions de pròximes edicions. En aquesta línia, 
l’objectiu és presentar un llistat d’obres enfocades als diferents nivells 
educatius, amb l’anàlisi didàctica i artística que servisca per a reconéixer 
les múltiples possibilitats didàctiques del còmic.  
 
6. JORNADES PARAL·LELES  

Moltes vegades se’ns ha preguntat per la relació de les nostres jor-
nades sobre el fenomen molt més massiu del manga o la cultura otaku. 
Cal recordar que, en les nostres primeres jornades en l’any 1999, s’hi va 
dur a terme una primera taula redona titulada «El fenómeno manga en 
España», amb autors de línia japonesa com David Ramírez o Lola 
Palacios, i editors com Lázaro Muñoz o Dani Barbero, i on es va comen-
çar a tractar aquest fenomen que, en l’actualitat, és un referent cultural 
dels joves. Gràcies a crear un espai de reflexió al voltant del còmic japonés 
a Alacant, extern a la nostra organització però, tot i això, amb molts 
nexes en comú, va nàixer posteriorment una associació de les més actives 
i dinàmiques de la ciutat com és a hores d’ara Alicante Otaku, la qual, des 
del 2010 ha treballat en les nostres jornades ocupant-se de les conferènci-
es i projeccions manga i anime. A més a més, aquesta associació ens ha 
demostrat que Alacant estava preparada per a un gran esdeveniment 
comercial mitjançant l’organització del Salón del Manga de Alicante (Feria 
de MangAnime, Videojuegos, Cómic i Rol) des del 2011, amb gran èxit de 
públic i crítica i en el qual, lògicament, col·laborem des del seu inici. 
 
7. UNICÒMIC DAVANT LA CRISI  

La programació de les jornades del 2013 està quasi tancada, davant 
d’una situació de crisi i retallades en què la imaginació i la participació de 
molts docents de la UA serà imprescindible per a reeixir. Considerem, 
però, que l’experiència aconseguida és un valor que hem de mantenir i 
creiem que amb els últims projectes citats podem oferir noves perspecti-
ves d’anàlisi, a més de procurar sempre oferir un cartell d’autors consa-
grats i nous noms del còmic nacional i internacional.  
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A banda del CLUECA i el projecte d’investigació sobre el cànon, 
s’està preparant també el curs Còmic com a element didàctic I. Aplicacions 
en Internet per a la creació de historietes, amb la intenció d’apropar el 
còmic a les escoles. Una altra assignatura pendent és la publicació de les 
actes de cada edició d’Unicòmic o, com a mínim, d’una selecció dels 
treballs més rellevants, per a poder aprofitar totes les aportacions que 
hem citat al llarg del treball. Monogràfics sobre autors centrals com 
Frank Miller o Neil Gaiman, especials sobre el còmic a França i Itàlia i 
aprofitar els nous suports de lectura i Internet per a compartir i crear 
còmics, són solament algunes de les idees que estan damunt de la taula 
amb la intenció de, si més no, oferir quinze edicions més d’Unicòmic com 
a jornades reivindicatives de l’estudi acadèmic del còmic en peu d’igualtat 
amb la literatura.  
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WAGNER A L’OMBRA: REFERÈNCIES I CONTEXT MUSICAL DINS LA 

NARRATIVA D’EDUARD LÓPEZ-CHAVARRI MARCO 
Àngel Lluís Ferrando Morales 

Centre Instructiu Musical Apolo d’Alcoi 
 

A Jordi Castellanos, in memoriam 
 

om és ben sabut per tots, Wagner va ser una icona indiscutible del 
corrent modernista. La seua presència, anàlogament a la seua visió 
de l’obra d’art, va ser total i interdisciplinària. De la seua 
omnipresència se’n va fer ressò no solament la música, sinó també 

el teatre, la filosofia, l’estètica o les arts gràfiques, i lògicament, també la 
literatura. López-Chavarri va ser, en certa manera, un dels afectats 
d’aquesta situació i alhora un dels seus valedors més importants a 
València. Aquesta influència, però, no era valenciana estrictament sinó 
que era producte de la seua vinculació amb els cercles wagnerians catalans 
i de les illes, que després s’ampliaria als de l’ambient madrileny. Cal, 
doncs, situar el compositor de Leipzig en aquest context per a entendre el 
seu caràcter determinant i dotar de contingut les seues aparicions 
literàries.   
 
1. LA FIGURA DE WAGNER EN LA SOCIETAT 

Per fer un apropament a la figura de Wagner dins la societat 
catalana decimonònica i dels primers anys del segle XX cal revisar la 
premsa històrica.100 L’art wagnerià és sobradament caracteritzat en les 
diferents publicacions —de diversa índole i on es pot establir l’evolució 
estètica dels seus col·laboradors—, properes als cercles difusors de l’obra 
wagneriana a Catalunya, on trobem la presència d’escriptors i crítics 
literaris com Jeroni Zanné, Adrià Gual, Joaquim Pena, Lluís Via o 
Miquel Domènech. Inicialment sembla ben adient la definició que en fa 
Gual en la revista Joventut l’any 1901, on apareix el «Pare Wagner» de 
què parlarem després:  
                                                
100 Es farà fonamentalment a partir de les revisions dels articles apareguts en les revistes 
Joventut (1900-1906), L’Avenç (1881-1884; 1889-1893) i Catalònia (1898-1900; 
1906), i donant-li veu, principalment, als autors dels articles. 

C 
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el Pare Wagner va venir a dar la nota colossal que portava la decisió d’un triomf 
del seu segle, la comprobació dels esforsos als segles passats y l’advertiment de 
victorias novas als segles veniders. 
Wagner va concebir l’art escénich com una reunió de quants elements fossin 
precisos pera contemplar la impressió desitjada, arribant en tots els sentits a 
l’alta sugestió de lo anhelat (GUAL: 1901, 290). 
 
Per a Gual, l’art de Wagner és el compendi de l’art passat i de les 

idees del segle XIX, i, alhora, és la base de l’art futur. És per aquesta raó 
que Wagner va aconseguir crear obres globals, en les quals tots els 
elements són estudiats i utilitzats per arribar a la finalitat que es proposa. 
Mitjançant l’equilibri entre la paraula i la música, el geni de Baviera 
transporta l’espectador a emocionar-se tant d’allò evident —i concret— 
com d’allò inexplicable —i universal. Zanné, un any abans a Catalònia, 
ens explica aquesta dualitat assenyalant que «els nombrosíssims aspectes 
de la condició humana ls percebeix el geni tant distints, tant vius, de tant 
relleu, que al passar per ell aquests aspectes es materialitzen, s’ageganten, 
adquireixen una vida immensa i immortal, artística i real al mateix 
temps», i afegir poc desprès que «l’esforç és tant genial que arriba a elevar 
les passions i sentiments a la categoria d’essències pures» (ZANNÉ: 1900, 
41).  

Wagner, doncs, sap captar totes les passions humanes, les 
representa i les eleva a la categoria d’essències pures, sentiments i passions 
universals que han d’arribar a totes les persones que les contemplen. 
Aquest efecte l’aconsegueix perquè la música, concretament la melodia, 
expressa allò que les paraules no poden fer i així les passions i els 
sentiments concrets són traslladats a aquest estadi superior com a 
essències. Aquesta qualitat el separava irremissiblement de l’escola 
italiana imperant, i en aquest sentit trobarem varies aportacions, com ara 
els treballs del wagnerià confés Joaquim Pena. En les seues crítiques 
també apareix clarament destacat el posicionament favorable a les tesis 
exposades per Wagner i, d’altra banda, el convenciment que la música 
wagneriana necessita un viatge iniciàtic per a la valoració com a obra 
culminant de la creació musical. Parsifal va ser, en aquest sentit, l’obra 
emblemàtica de Wagner; i la seua estrena a Barcelona, un autèntic 
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fenomen. Es parlà de parsifalistes —fins aquest punt s’arriba a entendre la 
seua obra més enllà de l’obra d’art!— dins els wagnerians, terme 
segurament creat pel mateix Pena (1901, 618). 

Aquestes postures, evidentment, es troben enfrontades a les 
d’altres com el redactor i director de Joventut, Lluís Via i Pagès, que 
sentencia rotundament: «Pretendre que les obres de Wagner “contenen 
filosofia”, es tan absurd com dir, per exemple, que “el món conté 
filosofia”» (VIA: 1902, 484). Per tant, Via i uns altres valoren l’obra de 
Wagner en clau exclusivament musical, sense cap altra perspectiva que 
no siga estrictament l’artística, i deixen al marge qüestions filosòfiques a 
les quals, a més, se’n sumen les exaltacions religioses. No obstant això, el 
que hom no qüestionà és el caràcter universal i simbòlic de l’obra 
wagneriana: un camí encertat per a poder crear art modern on els 
sentiments i la voluntat és remouen a partir de l’abstracció i la 
universalització dels personatges simbòlics. La simbologia en Wagner es 
troba també en la pròpia música, i segons Miquel Domènech Español —
un dels grans difusors i parsifalistes, si no el més gran dins la societat 
catalana— també «en el modo com Déu se n’ha servit per glorificar la 
Religió» (DOMÈNECH: 1902, 482). 

Pel que fa a Wagner com a icona modernista, cal observar algunes 
qüestions per a situar-se. Una de les característiques d’aquest corrent era 
l’aspiració de crear un art internacional o europeu, la qual cosa s’evidencia 
dins l’obra del gran revolucionari de la música. Aquesta aspiració 
aperturista europea és, sens dubte, anhelada per un sector de la societat 
catalana. Pompeu Gener ho afirmarà rotundament en dir que «Donchs 
aixis ho volem nosaltres per la nostra Catalunya: seguir el moviment 
superior humá de la Europa y figurar en ella. Aquest es nostre ideal dins 
de la Patria» (1901:202). Wagner i la seua música, entre d’altres, són 
utilitzats com a referència del camí que cal seguir, prenent com a base el 
caràcter propi de la nació on s’ha nascut i cercant un enteniment comú 
per a tots els habitants europeus mitjançant llenguatges i experiències, en 
tots el àmbits, compreses i admeses per tots alhora.  

Aquest plantejament d’un comú europeu partint de la cultura 
nacional catalana veu també en l’obra de Wagner un camí vàlid per a 
marcar la diferència dins la concepció espanyola de l’art. D’aquesta 
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manera es prefereix gaudir de les obres wagnerianes i apropar-les als 
catalans, en detriment de l’art que prové d’altres parts de l’Estat espanyol. 
Es deixa de banda, doncs, la idea d’uniformar les cultures peninsulars i es 
reivindiquen les diferències prenent com a exemple el cas alemany. Joan 
Massana ho exemplifica en la revista Joventut quan fa una ressenya de la 
traducció, el 1901, de la Tetralogia al català:  

 
Tanquem el ulls un moment per’assaborir l’ideal d’una germanor entre’l 
pensament wagnerià y la ferrenya parla de nostra patria puig poch ó res pert en 
vestirse ab las galas del nostre idioma una concepció que tant s’avé ab nostre 
modo de pensar y d’ésser [...] El català, com també la nostra música popular, 
s’assemblan més al alemany y són més propias pera rebre tractaments d’altura 
que cap altra de las llenguas meridionals [...] Y finalment, constituhiria la proba 
més gran de la ductibilitat musical del català, y la demostració més seria de la 
possibilitat d’establir un veritable drama musical en nostra terra, ben diferent del 
centre y del sur d’Espanya, hont mai passaran de «zarzuela grande» (MASSANA: 
1901, 769). 
 
Aquest afany per catalanitzar l’obra de Wagner provoca entre 

d’altres coses el naixement de l’Associació Wagneriana de Barcelona, de 
la qual en parlarem aviat. És important per als promotors d’aquesta 
iniciativa fer arribar l’obra wagneriana al gran públic català. Traduint les 
seues obres posen a l’abast de tothom la part filosòfica que atribueixen a 
les creacions de Wagner. Naturalment, no podem dir que tot el 
moviment wagnerià fou unànime per al gros de la societat catalana, i molt 
menys pel que respecta a la seua associació amb l’art català. L’existència 
de detractors, fonamentalment pel que fa a aquest darrer aspecte, ha estat 
sempre latent.101 S’opera contra actituds que intenten modelar i formar 
una societat des d’una visió paternalista. En aquest sentit és rellevant 
llegir, ja el 1892, veus autoritzades que denuncien aquesta pràctica. Joan 
Brossa i Roger des de L’Avenç escriu: 

 

                                                
101 Com és el cas de Josep Pla, que el 1948 escriurà textos de duríssima crítica contra 
Wagner i la seua creació, «un gran músic que en el millor dels casos pot ésser, en 
aquestes latituds, considerat com un enorme enemic» (PLA: 1977, 176).         
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A Barcelona el wagnerisme s’ha agafat com lema d’una bandera qu’a la llarga 
seria perniciós a l’art en general i a la musica catalana en particular. El desitj dels 
que no tenim cap fanatisme particularista és de que se’ns dongui a coneixe les 
obres classiques que puguen educar-nos a tots: al gros public, als critics i als 
periodistes. Però quan aquesta obra de catedra s’agi cumplert, vinguen les obres 
modernes, sense distinció d’escoles ni nacionalitats, puix tenint un gust format, 
ens servirà per norma a fi de judicar sensatament tota classe d’obres. Segurament 
qu’a·les·hores no es necessitarà cap autoritat consagrada per dir al public lo qu’és 
bo; i si per cas la musica de la terra ve amb una innovació revolucionaria, 
benvinguda siga. (1892, 314). 
 
Des de la perspectiva global que ens dóna el temps, és 

vertaderament singular la controvèrsia que hi va arribar a generar una 
forta personalitat com la de Wagner, així com també l’adscripció al 
modernisme i la quantitat ingent de tinta que ha vessat fins al moment. 
Semblava una influència passatgera, fruit d’un moment aperturista de 
Barcelona —i també en menor mesura Madrid—, però l’ombra del 
compositor de Leipzig, la seua estètica i la seua música són llargarudes. 
En aquest context s’han de situar, com s’ha assenyalat, la creació el 1901 
de l’Associació Wagneriana de Barcelona i l’Associació Wagneriana de 
Madrid deu anys després. L’àmbit barceloní sembla que va ser el més 
actiu, encara que trobem també puntualment diferents associacions —de 
desigual entitat— consagrades al nostre protagonista. A més, com ja 
s’intueix, la recepció de les obres de Wagner al si de les entitats 
catalanistes ha estat motiu d’estudi i atenció pel que comporta de model 
alternatiu a l’espanyol, farcit de tòpics en aquell moment històric concret 
(FERRÉ: 1998, 89). Com afirmarà categòricament Muntané «En el 
moment de la seva expansió al nostre país, el wagnerisme era percebut, 
més enllà dels seus valors intrínsecament artístics, com una proposta de 
progrés i de llibertat» (2001, 73).  

Encara que 1913 por considerar-se com el punt culminant de la 
influència de Wagner al si de la societat catalana, d’acord amb les 
directrius de l’esmentada associació i amb motiu de l’homenatge al 
compositor pel seu aniversari, el record i la presència del de Leipzig 
presenta un grau de pervivència notable. Una presència i encís que, lluny 
de cenyir-se a l’àmbit musical, estètic i filosòfic, transcendeix a altres 
manifestacions artístiques (TRENC: 1988) com la pintura, on la imatge 



ÍTACA 

258 

del compositor i les seues creacions és una constant al llarg de 
l’anomenada febre wagneriana (JIMÉNEZ: 2000, 54). El cinquantenari de 
la mateixa Associació (1951) i les posteriors converses mantingudes entre 
les autoritats locals i la direcció del Festival de Bayreuth mantenien la 
figura de Wagner prop de la ciutat (JANÉS: 1986, 107), encara que 
finalment el patronat pro Wagner fou dissolt malgrat l’èxit dels seus 
festivals al Liceu. El centenari de la seua mort va donar un nou impuls a 
la figura del nostre protagonista, com ho farà sens dubte el 2013 amb el 
bicentenari del naixement. L’atracció pel wagnerisme, encara a hores 
d’ara, continua estenent-se i consolidant-se en la nostra societat, i hi 
entronca fonamentalment en tres eixos o idees bàsiques: una nova posada 
en valor de la consciència de país, el retrobament de l’home amb la natura 
i la consagració de la vida per un ideal (MUNTANÉ: 2001, 73). 

L’inici del wagnerisme va ser, no obstant tot l’exposat, complicat. 
Pel que fa als escriptors, músics, crítics i artistes en general, trobem 
igualment defensors aferrissats com a detractors igualment actius. 
Tanmateix, en iniciar-se la darrera dècada dels 90 del segle XIX, tot va 
canviar envers una irrupció de la wagnerolatria, fruit de la qual va nàixer 
l’esmentada Associació de la mà d’un bon grapat d’admiradors 
(MARFANY: 1983, 11). Aquesta idolatria del geni de Baviera no va ser, 
però, determinant per al moviment modernista en el nostre àmbit. 
Autors com Brossa, Cortada i Morera ho van ser, de wagneristes, però 
potser Rusiñol i Maragall —malgrat ser aquest darrer el primer 
traductor de Wagner al català— no ho van ser tant com tradicionalment 
se’ls suposava (QUINTANA: 1994). Camí del noucentisme, autors com 
Eugeni d’Ors, admirador del compositor alemany però amb una visió 
crítica i certament reticent, no era tampoc un model ortodox de wagnerià 
a l´ús (MARFANY: 1983, 14).  

El cas de la recepció madrilenya de Wagner és similar a la catalana 
pel que fa a la preocupació per la difusió de la música del compositor 
entre el públic de la capital. Es tracta de similituds que també afecten a la 
presència d’un grup d’entusiastes admiradors, que alguns anys després 
que a Barcelona (el 1911), decideixen associar-se sota l’epígraf 
d’Asociación Wagneriana de Madrid. Alguns dels seus membres són 
significatius: el Duc d’Alba com a president, Valentín de Arín com a 
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vicepresident, Manuel de Cedra com a secretari i Arturo Saco del Valle, 
Conrado del Campo i José Maria Marañón com a vocals (ORTIZ DE 

URBINA: 2007, 18). Entre d’altres personalitats, en els llistats dels seus 
socis trobem compositors, directors i musicòlegs com Manuel Manrique 
de Lara, Félix Arteta, Miguel Yuste, Bartolomé Pérez Casas, familiars de 
Ruperto Chapí, Antonio Peña y Goñi, Jose Lassalle, Adolfo Salazar; 
metges com Gregorio Marañón, pintors com Agustín Lhardy o crítics 
com Félix i José Borrell (ORTIZ DE URBINA: 2007, 31-40): una 
associació heterogènia que evidencia una recepció determinada, com a cas 
únic, per la seua pluralitat. Ortiz de Urbina afirma categòricament que 
«Nunca antes ni después, en la historia de la música, encontramos un 
compositor con una repercusión cultural de tan marcado carácter 
multidisciplinar» (2003: 479). 

València presenta, per la seua banda, un panorama heterogeni, 
molt personal, peculiar i sui generis en el qual podem enquadrar 
còmodament la personalitat polièdrica d’Eduard López-Chavarri Marco 
(1871-1970). Aquest compositor, pedagog, musicòleg, periodista i crític 
és la persona que més pot ajudar-nos a situar la recepció del moviment 
wagnerista a la capital del Túria. Preocupat per dinamitzar la cultura de 
la seua terra, especialment la musical per la seua formació, aquest 
intel·lectual lluitarà, al llarg de la seua dilatada vida, per una renovació i 
consolidació de la minsa activitat cultural valenciana (SANCHO: 2008, 
159): un panorama musical dominat per l’òpera italiana i la sarsuela, on 
era certament urgent obrir un debat aperturista per fer entrar l’aire 
renovat que representaven els corrents estètics contemporanis europeus, 
on Wagner era —o havia estat fins ben poc— punt de referència 
incontestable.  

Des d’aquesta privilegiada posició, López-Chavarri treballarà per 
acostar al gran públic, a més de l’obra del compositor alemany, les seues 
teories estètiques i filosòfiques. Igualment hi estarà notablement implicat 
el gran tenor wagnerià Francesc Viñas, amic personal del músic valencià. 
Amb tot i això, no pot dir-se que Wagner va triomfar incondicionalment 
a València, ni que hi tingués l’empenta i la incidència de les altres dues 
capitals. Malgrat la fidelitat del públic valencià i la popularitat de Viñas, 
el conservadorisme de l’ambient cultural valencià hi feia ben difícil l’èxit 
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sense reserves (SANCHO: 2008, 161). La crítica, però, va apostar des d’un 
primer moment per aquests nous paràmetres estètics i és en aquest 
context on trobem el nostre protagonista enfeinat entre els seus 
variadíssims i nombrosos afers. A banda de les traduccions de treballs 
monogràfic sobre Wagner dels més variats especialistes, de les abundants 
i agudíssimes crítiques i dels treballs de caire musicològic, López-
Chavarri, com a músic que era, va escriure textos narratius impregnats 
d’un univers musical especial i específic com pocs altres escriptors 
valencians. 
 
2. LA NARRATIVA DE LÓPEZ-CHAVARRI102 

Els primers assajos d’una narrativa en valencià tenen diferent 
fortuna i diferents trets. A un gruixut corrent de caire costumista se li 
oposa un altre, més prim, amb trets modernistes. Un modernisme, però, 
des de València i amb molts matisos. Entre els dos possibles vessants 
d’aquesta incipient narrativa valenciana, López-Chavarri se situa més a 
prop d’un corrent modernista que d’una estètica costumista (IBORRA: 
1995, 57). Pérez i Moragon parla d’un «modernisme, sí, però des de Las 
Provincias» (1983, 18). Sense cap al·lusió ofensiva, s’hi refereix a una 
societat valenciana que tal vegada no podia oferir «sinó aquesta mena de 
modernisme conservador, que no volia ni podia arribar a les últimes 

                                                
102 La narrativa editada del nostre protagonista, objecte d’aquesta aproximació, és 
constituïda pels reculls de relats curts Armónica, Cuentos lírics, De l’horta i de la 
muntanya, Proses de viatge i, finalment, Estampas del camino y del lar. Per la seua 
correspondència sabem que tenia uns altres projectes editorials que, en principi, no es 
van publicat mai, com ara Gentes y paisajes levantinos (LÓPEZ-CHAVARRI: 1996 I, 37) 
o Tierras levantinas (LÓPEZ-CHAVARRI: 1996 I, 160). Pel que fa als textos procedents 
de la premsa i dels de López-Chavarri originals, no s’ha fet cap tipus d’intervenció. 
Simbor ja ha assenyalat, en els criteris de selecció i d’edició de l’antologia on apareixen 
quatre dels Cuentos lírics, la dificultat que representa en molts d’aquests casos la 
regularització ortogràfica de les narracions primerenques (1986, 29). Siga com vulga, 
s’han consultat i utilitzat per a les citacions sempre les primeres edicions de les obres 
que no compten amb una edició completa posterior (Armónica, Cuentos lírics i Flor de 
taronger) i s’han fet servir les publicades amb posterioritat en el cas de De l’horta i de la 
muntanya i Proses de viatge amb introducció i edició de Francesc Pérez i Moragon 
(1983).  
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conseqüències del seu discurs: conservador i cronològicament retardat» 
(1983, 20). Un modernisme tardà, coetani del noucentisme a Catalunya, 
sense implicació ni suport social. Tots dos corrents tenien punts 
d’intersecció i, bé que a València la majoria de les temptatives es trobaven 
més a prop dels pressupòsits del corrent costumista, potser el nostre 
protagonista va ser un dels pocs exemples d’una bona comunió entre tots 
dos (CALAFAT: 1985, 53).  

Però independentment de la seua adscripció personal al moviment 
modernista, qüestionada i matisada abundantment pels especialistes 
(PÉREZ I MORAGON: 1983; SIMBOR: 1987; IBORRA: 1995), el que 
sembla clar és la presencia de Wagner en la seua producció, al costat 
d’unes altres referències musicals clarament vinculades a la formació 
musical d’en López-Chavarri.103 La seua predilecció pel músic alemany és 
notòria i des de ben prompte afirmarà que per aconseguir reanimar 
l’esperit del teatre valencià era necessari desterrar l’òpera italiana i mirar 
cap a Wagner i el seu drama musical (DÍAZ I GALBIS: 1996, 31). 
L’associacionisme wagnerià també interessa el nostre autor, que es 
relaciona amb els elements essencials de la introducció de Wagner a 
Madrid i les Illes. En el primer cas, Félix Borrell animarà el nostre 
protagonista per fer els seus propis treballs al voltant de Siegfried en 
comptes de traduir els ja existents, concretament en aquest cas, del 
musicòleg i il·lustre wagnerià belga Maurice Kufferath (LÓPEZ-
CHAVARRI: 1996 I, 100). Tots dos el consideren una de les personalitats 
més adients per a fer-se’n càrrec, tant d’una cosa com de l’altra. No 
escatimen paraules d’elogi. El primer animarà López-Chavarri dient-li 
que «los wagnerianos se lo agradeceremos», mentre que el belga 
finalitzarà una de les seues cartes, signada a Brussel·les el 1896, dient-li 

                                                
103 En aquest sentit és important parlar també de les referències i vinculacions musicals 
dins l’obra de Vicente Blasco Ibáñez. Wagner estarà present també en moltes ocasions, 
no sols en el lèxic sinó també pel que afecta a l’estructura i continguts de les narracions. 
Per raons d’espai deixarem de banda aquest aspecte, sens dubte, complementari a l’obra 
del nostre protagonista. Vegeu la tesi doctoral i els articles d’Aída E. Trau i també 
Llobet Lleó, Enrique (2012): Recepción wagneriana en Valencia: 1874-1914 [Tesi 
doctoral en línia]. Universitat de València, p. 722-808. URL: http://roderic.uv.es/ 
handle/10550/23686. 
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clarament que se sentiria honrat i tranquil alhora si la traducció dels seus 
textos foren al seu càrrec: una persona que «connaissez et aimez Wagner. 
C’est l’essentiel» (LÓPEZ-CHAVARRI: 1996 I, 292).  
 
3. REFERÈNCIES I CONTEXT MUSICAL EN DE L’HORTA I DE LA 

MUNTANYA, PROSES DE VIATGE I ESTAMPAS DEL CAMINO Y DEL LAR  
De l’horta i de la muntanya (1916), una mena de «croquis de 

viatge» com assenyala Pérez i Moragon seguint el subtítol original de 
croquis valencians (1983, 28), és un recull de narracions que tenen el 
viatge com a nexe d’unió. Dedicada la seua primera edició a «J. Miquel 
Iborra, el meu company d’excursions», la publicació inicia la prestigiosa 
«Biblioteca València», dirigida per Miquel Durán i Tortajada, que 
preveu publicar «un volum cada dos mesos, esmeradament imprès i 
pulcrament presentat». Segons Iborra (1995, 61), és notòria la superació 
del nostre escriptor des del punt de vista formal, mitjançant una prosa 
nerviosa i treballada, tot establint-hi alguns dels trets característics del 
modernisme —com ara un toc emotiu d’una imaginació que pot arribar a 
la transformació fantàstica o la censura de la vida urbana. Més enllà va 
Calafat en les valoracions quan, tot seguint la recerca d’Iborra —pu-
blicada inicialment en 1975—, ens parla d’un «mitjà de descobrir la 
realitat i identitat d’un país» (1985, 54). Un gènere ja tractat des d’una 
perspectiva modernista per altres escriptors catalans (i que el nostre 
protagonista coneixia molt bé per les cròniques que anava publicant en 
Las Provincias), però que tornava a ser original per transitar un camí poc 
explorat pels autors valencians. «Els escriptors valencians han estat ben 
poc viatgers», sentenciava categòricament Pérez i Moragon en la 
introducció de la seua edició (1983, 21).  

Pel que fa a les referències musicals, concretament, trobem des de 
les cançonetes populars de la primera narració —«cançons de l’horta» les 
anomena l’autor— fins a l’aparició de les bandes de música o el 
tradicional toc de la dolçaina i el tabal. Els exemples musicals de «La 
cançó de l’horta», independentment de la font d’inspiració i de la fidelitat 
a altres cançons preexistents, posen de manifest l’enorme inventiva i el 
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notable poder d’improvisació dels artistes populars.104 Una mena de 
«salutació de la meua terra valenciana» —com diu l’autor— que inicia el 
recull i que continua amb unes altres referències bandístiques que 
n’ocupen la pràctica totalitat del tercer dels relats, «Músics i titeristes». 
Serem observadors privilegiats de les rivalitats ancestrals entre qualsevol 
«Música vella» i «Música nova» que podem trobar en molts dels indrets 
valencians: acurades descripcions d’una època en les funcions musicals de 
les bandes amb «uniforme blau, faixa roja i plomell blanc en dies de 
festa» (1983, 43). El seté dels relats, «La dansa més bella», és un 
homenatge a la música i la dansa tradicionals, a la qual segueix una 
poètica visió musical de la natura amb «fades i gnoms» en «Camí de les 
meravelles» (1983, 71) i «l’espassa de Sigfrid», que apareix en «Terres 
baixes», l’onzé text (1983: 80).  

Un cas ben diferent és la narració que tanca el recull, una mena de 
drama rural anomenat «Flor de Taronger» amb el subtítol de «Fantasia 
de la Marjal Valenciana», que ha estat considerada com una novel·la 
curta.105 Novament fan acte d’aparició les cançons del jovent que es 
comporten de forma semblant a les del primer relat. Es tracta 
d’estructures de versos heptasíl·labs susceptibles de ser cantats amb molta 
facilitat (FERRANDO: 2011, 115-16). Posteriorment hi apareixen la 
trompeta de l’algutzir «So Geroni» (1916, 128), la comitiva de «l’entrà 
de la murta» amb l’acurada descripció instrumental «després venia la 
música, no les músiques d’ara de molt de soroll i poca nota, sinó música 
fina, amb xirimíes, i violins, i bandurries, i flautes, i guitarrons, ¡mai, 
Jesus, quina dolçor!» (1916, 130), les constants aparicions dels 
inseparables dolçainers i tabaleters en tots els moments de la festa, la 

                                                
104 De les sis que apareixen al text, la darrera, «L’assot i la ferraüra / la ferraüra i l’assot, 
/ fan la palla més menuda / si al rossí el porten al trot», es pot documentat en els 
cançoners amb les diferents variacions textuals habituals (SEGUÍ: 1980, 466-467). En 
certa manera, estem davant d’una mena de literaturització dels cants d’arrel popular, 
pràctica que s’observa també en Valor i les seues Rondalles valencianes (FERRANDO: 
2011). 
105 Diversos estudiosos, entre ells Pérez i Moragon, coincideixen en la poca fortuna de la 
inclusió d’aquesta narració —per raons d’estil i contingut— en el recull original. Per 
aquesta raó, l’exclou de la seua edició de 1983. Simbor la qualifica, fins i tot, d’«una 
mena de fulletó pseudocostumista» (1987, 112). 
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«xàquera vella106 o la tocata antiga de la processó» (1916, 139). Fet i fet, 
una narració impregnada d’ambient musical en essència.  
 
 

 
 

Il·lustració 1: inici de La xàquera vella (SEGUÍ: 1980, 514) 
 

Proses de viatge (1929) és un recull de narracions curtes publicat 
per L’Estel a València. Dedicat «als bons amics de Taula»107 és, pel que 
sabrem poc després, una publicació miscel·lània amb textos provinents de 
la premsa escrita —concretament trobarem alguns textos en castellà que 
són reproduïts en Estampas del camino y del lar— i d’altres sembla que 
originals o no inclosos en el recull posterior. No sabem la raó per la qual 
López-Chavarri va tornar a publicar uns el 1947 i d’altres no. Tampoc no 
sabem exactament si van ser traduïts per a l’edició o si van ser concebuts 
en castellà o en valencià originàriament.108 Tant s’hi val: Proses de viatge és 
una publicació en valencià, i aquesta actitud de López-Chavarri no té 
gairebé precedents. Cal valorar-la notablement pel que representa.109 Per 

                                                
106 Aquesta antiga i coneguda dansa és documentada en molts dels cançoners populars 
(SEGUÍ: 1980, 514). Ruiz de Lihory li dedica una extensa entrada en el seu Diccionario 
biográfico y crítico, encara que la versió musical presenta algunes variants respecte de les 
altres aparicions, bastants homogènies (1903, 162-164).  
107 Entenem que per a fer referència a la revista literària i progressista valenciana Taula 
de Lletres Valencianes (1927-1939). L’editor de L’Estel era el també escriptor i creador 
de la revista esmentada, Adolf Pizcueta i Alfonso. Vegeu Simbor (1986, 16) i Pérez i 
Moragon (1983, 16). 
108 Segons Simbor (1987, 110) els textos van ser escrits originàriament en castellà i, per 
tant, es trobem davant d’una traducció del mateix autor. Per a Pérez i Moragon, en 
canvi, cal fer una anàlisi de cada un dels textos per a establir una cronologia vàlida, cosa 
força complicada per l’enorme magnitud de la tasca periodística de López-Chavarri 
(1983, 23). Alguns textos que apareixen en les dues publicacions difereixen lleugera-
ment en el contingut. S’hi observen retalls, algunes esmenes i petits retocs en la versió 
valenciana, fet que valida a priori la teoria de Simbor. 
109 A més, pel que es desprén de l’afectuosa dedicatòria a la seua pròpia dona, Carmen 
Andújar, sembla que és la primera vegada que l’autor té una edició vertaderament 
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una altra banda, l’estil periodístic de López-Chavarri que podem apreciar 
clarament en aquesta publicació, i la seua profitosa evolució «a favor 
d’una concisió més gran, d’una frase més curta i d’una exactitud 
conceptual més afinada», és substancial (PÉREZ I MORAGON: 1983, 25).  
Com han fet palès alguns estudiosos, en aquest recull la presència 
modernista és molt qüestionable i podem parlar amb més propietat d’un 
icònic retorn a la natura «al pas del turista ben informat» (PÉREZ I 

MORAGON: 1983, 27). No obstant això, no deixa de ser interessant per 
al nostre objecte d’estudi; i la presència de l’ambient musical és 
suggeridor. Un cas notable és «La “Capella” de Manacor», text en què 
gairebé tot són referències musicals, així com la presència de «músiques 
militars» (1983, 115) i de la música tradicional al llarg de l’acurada 
descripció que en fa, de «La Festa del Corpus en Pollença». L’estada amb 
els pintors Mir i Rusiñol també hi propicien un vetllada operística  
—però aquesta vegada amb Puccini!— (1983:127) i una nova referència 
al Walhalla germànic (1983, 129), mentre que el pas per terres 
valencianes obliga a una reaparició de la música tradicional amb les 
«xirimies i tabals» (1983, 144). Hi trobem noves pinzellades de la funció 
social de les bandes, les cançonetes tradicionals com «Benimarfull / te 
gran orgull / pel poquet oli que cull; / mes si la collita erra / Benimarfull 
cau en terra» (1983,150) i, finalment, els «cants i balls d’antiquíssima 
data» (1983, 180).  

Estampas del camino y del lar (1947) es va publicar també a 
València. Encara que no es tracta de narrativa en sentit estricte, el recull 
de treballs periodístics en Las Provincias al llarg de cinquanta anys (1897-
1947) també presenta alguns trets musicals, els quals no podem passar 
per alt. Dedicada a la viuda del seu editor Federico Doménech i Muñoz, 
la publicació és prologada pel director del rotatiu valencià Teodor 
Llorente Falcó, fill del notable escriptor. De les dos primerenques 
critiques que hi trobem, la segona és una vertadera anàlisi de la 

                                                                                                              

acurada, amb un bon gramatge de paper, impressió i enquadernacions amb gravats «de 
luxe». En l’exemplar del fons López-Chavarri que es custodia a la Biblioteca Valenciana, 
la dedicatòria a què ens referim diu: «El primer llibre “de luxe” que m’han editat sia per 
la ben aymada Carmen, tot teu, Eduard» 
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wagneriana marxa fúnebre d’El capvespre dels Déus, amb il·lustracions 
musicals temàtiques incloses —i alguns errors en la tipografia—, 
publicada el primer de març de 1898 (1947, 15-18). En aquest article 
s’aprecia ja molta de la llavor de difusió de López-Chavarri respecte de 
Wagner, els seus pressupòsits i el «sistema», com l’anomena el nostre 
crític.110  

Trobem referències musicals recollides en els diferents viatges, 
com ara la vella cançó «Vou verivóu / vou verivóu / sa riera corre / i 
s’aygo no’s mou» d’un mariner a la coberta en «Estampas de Mallorca» 
(1947: 27-28), la descripció de la processó del Corpus a Pollença (1947, 
37-41), el record de Chopin en diverses narracions i, a l’últim de la sèrie 
d’articles mallorquins, el tradicional i documentadíssim Cant de la Sibil·la 
(1947, 48). Dels seus viatges a Londres, farcits de referències musicals, 
també hi trobem constància. Novament bandes de música en la col·lecció 
Estampas del camino (1947, 72), les converses i els pensaments de Falla a 
Granada —amb companyia de Wagner, of course— o el mestre de 
capella Eduard Torres a Sevilla, que dona peu al nostre escriptor per a fer 
una glossa al voltant de l’orgue (1947, 84).111 Menció especial mereix la 
veu de la seua pròpia esposa, la cantant Carmen Andújar, en els viatges 
pel Maestrat (1947, 105), els cants litúrgics, religiosos i de caire popular a 
la Verge de la Vallivana en any de sexenni, o novament Wagner tancant 
la col·lecció «Por tierras de Castilla» amb el suggeridor títol «El Santo 
Grial y la España de Wagner» (1947, 128-131). Molt curiosa resulta la 
referència a l’aristón112 que «toca la jota de “La Bruja” en tiempo de vals-
boston»113  dins «En las regiones del Riff» (1947, 137), l’acurada i 

                                                
110 Precisament per acabar l’article, el nostre protagonista utilitza les paraules del seu 
amic «el eminente critico belga» Maurice Kufferath abans esmentades.  
111 L’orgue serà també una imatge modernista recurrent. Vegeu el conte «El organista» 
de Joan Santamaria dins Joaquim Molas (1995): Antologia de contes catalans I, Edicions 
62, Barcelona. 
112 Instrument mecànic consistent en un disc o cilindre amb la transcripció de la música 
que, mitjançant un manubri, fa sonar les llengüetes metàl·liques o les cordes.  
113 La coneguda sarsuela de Chapí. És tracta d’una variant anglosaxona del vals, més 
lenta i vinculada amb unes altres manifestacions pròpies de la costa est dels Estats Units 
d’Amèrica, en voga durant els anys 20. Els textos d’Eduard López-Chavarri ens aporten 
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completa descripció musical en «La fiesta en el café moro» (1947, 163-
165) o una nova transcripció musical dins «Estampa de músicos y poetas 
populares marroquies» (1947, 174-179). Igualment interessant és 
l’article dedicat al «San Francisco de Asís de la guitarra», denominació 
amb la qual López-Chavarri designa Francesc Tàrrega, l’extraordinari 
guitarrista castellonenc de Vila-real (1947, 184-185).  

Per acabar, en el darrer grup de textos recollits amb el nom 
d’«Estampas de Valencia» presenta treballs d’interés com el titulat «Lope 
de Vega, la música y Valencia» (1947, 192-199), «La alegria de la 
“donsaina” y el “tabalet”» (1947, 202-205), «La “tabalà de Santa Llusia”» 
(1947, 206-207) o «Els milacres», amb referències a la valencianíssima 
festa de Sant Vicent (1947, 214-165): també, com no, amb la dolçaina i 
el tabal com a elements protagonistes dins la narració.  

 
4. REFERÈNCIES I CONTEXT MUSICAL EN ARMÓNICA (1904)114 

Tal com rotundament assenyala Molas, «Per diverses raons, el 
conte o, almenys, el conte entès en un sentit ampli ha assolit a casa nostra 
un conreu excepcional i, en molts moments, ha estat un gènere narratiu 
per excel·lència». Raons polítiques i socials, juntament amb raons de 
tipus lingüístiques i finalment estètiques, van atorgar a aquest gènere la 
qualitat de ser oportú i adient en l’àmbit literari català (MOLAS: 1995, 5). 
Per la seua banda, Jordi Castellanos sosté que «El conte és un dels 
gèneres literaris que va rebre més fortament l’impacte de les novetats 
estètiques del Modernisme» i poc més endavant conclou que «El conte 
literari havia trobat la seua configuració formal en estreta relació amb una 
de les grans novetats del segle XIX, el periodisme, a traves del qual 
arribava al públic» (CASTELLANOS: 1987, 5). Aquest és el cas 
d’Armónica: una mena de relats semblants al conte, ideals per mostrar al 
públic una realitat quotidiana amb una forta dosi poètica i fantàstica, de 

                                                                                                              

molta informació de les diferents modes, instruments, costums i formacions musicals 
del moment. 
114 Com que no presenta cap data concreta, alguns estudiosos l’han referenciada sense 
data. Per les diferents evidències que es mostren en el treball, sembla que la data de 
1904 és la de publicació del petit recull. Totes les referències a l’obra apareixen, dins 
d’aquest treball, amb aquesta data de publicació.  
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la mà d’un home amb trets modernistes —però també costumistes— 
nascut de l’àmbit periodístic. 

Es tracta d’un autèntic llibre de butxaca. Les seues reduïdíssimes 
dimensions fan d’aquesta primera publicació narrativa de López-
Chavarri una petita joia. Encara que no hi figura en cap lloc la data de 
publicació, les il·lustracions —a càrrec de F. Gaztambide— datades el 
1904, les cartes de l’autor i finalment la premsa històrica, corroboren 
aquesta data de publicació. L’establiment de la viuda de Rodríguez Serra, 
al número 10 del madrileny carrer de la Salud, en va ser l’impressor, dins 
la «Biblioteca Mignon», una col·lecció de més de trenta números, dels 
quals l’obra que ara ens ocupa és la 36. El seu preu era de 0’75 pessetes. 
Iniciada la col·lecció el 1899, «con sus diminutos y elegantes volúmenes 
en dieciseisavo alargado» (BOTREL: 2002, 61), va tenir segons sembla un 
notable èxit pel preu econòmic i, alhora, l’acurada edició.115 La premsa, 
pel que fa a aquesta difusió, aportà també el seu granet de sorra. En la 
secció «Boletín bibliográfico» de la Revista Contemporánea del 15 de juny 
de 1904 apareix ressenyat el recull com uns «articulitos musicales o a 
base de música», i aquesta aparició es deu, en bona mesura, a les relacions 
socials amb la capital del nostre protagonista.116 López-Chavarri no era 
un desconegut en els cercles modernistes madrilenys. Havia presentat al 
públic els seus estudis sobre Wagner, havia guanyat un dels certàmens 
convocats pel setmanari Gente Vieja, que dos anys abans proposava una 
enquesta sobre el Modernisme (LITVAK: 1975, 21-27, 1986; CALAFAT: 
1985, 51-53; SIMBOR: 1987, 103), i a més, les seues cròniques i crítiques 
musicals el precedien. Tots aquestos elements van configurar l’estil 
personal de l’autor: «L’entusiasme, sensibilitat i coneixements musicals, 
d’una banda, i la prosa periodística, directa i concisa» (SIMBOR: 1987, 
107).  

                                                
115 No és l’única vegada que publica els seus treballs en aquesta col·lecció. El mateix any 
1904 hi va sorgir una traducció d’una obra de Rusiñol amb el títol Fulls de la vida 
(CALAFAT: 1985, 49) del qual ens informa el mateix autor mitjançant la correspondèn-
cia amb López-Chavarri a finals de 1903 (1996 II, 245). 
116 Revista Contemporánea, 15 de juny de 1904, p. 755. 
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La dedicatòria a Santiago Rusiñol ens mostra directament les 
intencions narratives del nostre protagonista. Armónica està vinculada 
amb els sons harmònics dels instruments de corda, dels quals l’autor ens 
fa aquesta curiosa reflexió: «son pequeñas palpitaciones, algo así como 
sombra de sonidos. Pues bien, cosa parecida son las presentes historias 
musicales, y de ahí la razón de su título» (1904, 4). El primer dels 
harmònics «¡Per l’onor!...» és un relat que transcorre en el context del 
Certamen de Bandes de València i Wagner, com no podia ser d’una altra 
forma, no tarda massa a aparéixer. Tampoc no es fa esperar tot el conjunt 
de tòpics —i crítiques— possibles del món de les bandes ja assenyalats, 
als quals ara s’uneixen rivalitats, enveges, greuges comparatius, 
menyspreus, sorna, tradicions preestablertes (militars i clarinetistes en 
l’elecció dels directors), la descripció irònica de l’actuació en el Certamen, 
el solo comprometedor de «boticha» en Hamlet, etc. D’aquest primer 
relat, l’autor anònim de la ressenya en Revista Contemporánea observa que 
«abundan las notas cómicas bien observadas, porque en música, com en 
el billar, hay que conocer las bandas; y las bandas musicales en 
competencia, silvestres y clamorosas, las conoce perfectamente el Sr. 
López-Chavarri».117 El segon harmònic, «El professor», tot un seguit de 
crítiques a una societat burgesa —falsament diletant—, plena de tòpics, 
amant i seguidora de les modes; famílies acomodades que preparen les 
seues filles per a ser el passatemps de les vetlades familiars i socials... És 
una comèdia amb la crítica social com a referent i farcida de referències 
que ens situen en una època ben determinada.  

El tercer harmònic porta per títol un gràfic: un triangle format 
amb tres estrelles o asteriscs, sense cap paraula. És tracta d’una referència 
directa a la música de Schumann118 i en certa forma, part d’un primer 

                                                
117 Revista Contemporánea, 15 de juny de 1904, p. 755. 
118 Schumann és un dels músics més admirats i coneguts de López-Chavarri, com ho 
palesen, a banda dels gustos personals, la traducció d’obres de l’alemany a càrrec del 
valencià (1996 I, 67, 160; 1996 II, 308). En el seu conegut recull amb Jugend-Album, 
op. 68 (Àlbum de la joventut), de 1848, tres de les 43 peces de la versió definitiva (21, 26 
i 30) són encapçalades per aquest símbol, sense cap títol més. En un primer colp d’ull, 
sembla que podria tractar-se d’un símbol de tipus tipogràfic per separar les diferents 
peces sense títol, utilitzat per nombroses editorials, però l’estudi del manuscrit amb 
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intent de conjugar elements musicals directes amb el text, com 
posteriorment continuarà amb Cuentos lírics de forma més intensa, i que 
trobem, entre d’altres exemples, en Oracions (1895) del mateix Rusiñol 
(CALAFAT: 1985, 53). Es tracta, doncs, d’una altra crítica a la societat 
burgesa amb partitura de vals «a la moda» inclosa. Trobem també noves 
referències 
  
 

 
 
Il·lustració 2: Fragment inicial del vals que apareix en el tercer relat d’Armónica (1904, 
62) 
 
a Wagner: el protagonista s’avorreix amb la música del de Leipzig i 
prefereix la italiana, imperant en l’època.119 

                                                                                                              

anotacions del compositor genera dubtes: es tracta d’un signe intencionat de la mà de 
Schumann (JONAS: 1957). Dins d’aquest marc, doncs, i encara que en sabem molt poc 
fins al moment —i que en essència es tracta d’un concepte relacionat—, s’ha especulat 
en la possibilitat que es tracte d’un símbol que indica una emoció tan poètica i apassio-
nant que no pot expressar-se amb paraules. En qualsevol cas, el més important és l’ús 
que en fan els seus admiradors o el paper que desenvolupa pel que fa a la referència 
directa al compositor alemany i la seua escola. En aquest sentit, és ben interessant el cas 
d’Enrique Granados (1867-1916), que amb un romanticisme tardà, altament expressiu i 
amb clares influències de Chopin, Wagner i el mateix Schumann, utilitza aquest recurs 
per a titular —sense fer-ho, és clar– la quarta de les seues Escenas románticas (1904), 
amb el matis agògic Lento con éxtasis. Curiosament, Granados i López-Chavarri fan 
aquesta mena d’homenatge el mateix any, però la correspondència entre tots dos, bé que 
abundant, no ens aporta més dades sobre aquest aspecte concret (LÓPEZ-CHAVARRI: 
1996 I, 220-229). 
119 Schumann també en parla d’aquesta moda italiana imperant en el prefaci de l’edició 
del Jugend-Album, però justament a l’inrevés, per avisar precisament «de l’avorriment 
que desperta allò que en diuen melodia de l’òpera italiana».   
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El quart, «Carillón», tracta de la poètica i imaginària vida d’un vell 
rellotge. La música el du a recordar els seus bons temps, fins i tot, el 
wagnerià Walhalla... El cinquè i darrer harmònic, «Reconciliación», ens 
narra la tendra història entre Filín i el seu avi. L’avi emprava les estones 
d’oci tocant el cello, i la neta, que avorreix l’instrument que ha turmentat 
la seua infància, l’odia. La mort de l’avi, però, propicia l’encontre 
inesperat amb l’instrument i la seua reconciliació simbòlica que l’autor 
il·lustra amb un text de gran poesia:  

 
Por un expontáneo impulso acercó su rubia cabecita al violoncello y le dió un 
beso. Al rozar los labios con las cuerdas, se produjo una pequeña vibración que 
desprendió de la sonora caja mil tenues armónicos, música suavíssima que se oía 
en el silencio de la sala (1904, 95).  
 
Juan Luis Esterlich, escriptor i amic personal de López-Chavarri, 

fa una laudatio crítica en una carta adreçada al nostre protagonista al 
març de 1904, especialment interessant per la poca informació de la 
recepció d’aquesta publicació que tenim fins al moment. Després de 
variades valoracions, fins i tot pedagògiques i didàctiques no exemptes de 
crítica, conclou afirmant que «El tomo en conjunto resulta muy bien y la 
ortodoxia musical recomendabilísima» (LÓPEZ-CHAVARRI: 1996 I, 
159). 
 
5. REFERÈNCIES I CONTEXT MUSICAL EN CUENTOS LÍRICS  

Precedits per una poesia de Teodor Llorente, un pròleg de 
Santiago Rusiñol i amb il·lustracions de Fernando Marco, el 1907 es 
presentava la publicació Cuentos lírics a València, impresa per F. 
Doménech (entitat situada al carrer del Mar, número 65).120 Del pròleg 
de Rusiñol (a la dona del qual va dedicada l’obra i en el qual es fa una 

                                                
120 És tracta, com podem veure, de l’equip de treball del diari Las Provincias. Federico 
Doménech Cervera va ser editor i propietari del diari fins a la mort, el 1924. Un dels 
exemplars utilitzats per a aquest estudi, amb una enquadernació posterior defectuosa —
en què falta un dels dibuixos de Fernando Marco (precisament el que representa 
Wagner)—, és dedicat «A la Sta. Encarnació Griñó grata cantora de la meua Llegenda 
al Orfeó Catalá». Aquest exemplar és el que es conserva a la Sala de Reserva de la 
Biblioteca Central de la Universitat d’Alacant.  
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primera referència indirecta a Wagner i a l’adscripció al corrent 
modernista del nostre protagonista),121 cal destacar la insistència a fer 
palesa una de les qualitats essencials per al pintor i escriptor barceloní: la 
llengua emprada per López-Chavarri. No dubta a cridar l’atenció sobre la 
rebel·lia —i l’encert quant a la transmissió de les emocions— que 
representa fer prosa «AValencia, ahont no més s’ha escrit en vers, ó en 
broma» i fer-ho com ho fa el nostre protagonista «en serio, en l’hermosa, 
y frescal, y oberta, y franca, y clara llegua llemosina» (1907, XIII). Amb 
aquest pòrtic, Rusiñol apadrinava significativament la temptativa d’una 
narrativa valenciana (IBORRA: 1995, 60). Teodor Llorente va mes enllà i 
suggereix, fins i tot, que el mateix Rusiñol va ser qui va induir el nostre 
escriptor a escriure’n (CALAFAT: 1987, 50).122  

Certament, molt hi devia tenir Rusiñol a veure en el procés si, com 
afirma Castellanos, va ensenyar molts escriptors a «prendre els elements 
costumistes, però no pas per donar-ne la tipicitat, sinó per traduir o 
descobrir-hi una sensibilitat i, amb ella, tot un món de suggestions més o 
menys imprecises i refinades» (CASTELLANOS: 1987, 17). En 
contraposició a Armónica, presentava més narracions amb més trets 
propis del modernisme, i hi destacava un leitmotiv genuí del corrent: la 
insensibilitat de la massa i el seu materialisme prosaic (SIMBOR: 1987 

                                                
121 Diu Rusiñol, en el seu pròleg «Al lector», «Quan al seu poble casi no hi había 
wagneristas, ell n’era un, y ferm, y valent, y aquí caic y allí m’aixeco, anava predicant la 
doctrina com un peregrí del Tannhauser; y quan s’en van apoderar las orgas, ja casi tenía 
ganes de no ser’ne. Quan es va aixecar aquella bandera que vam comensar á dir’ne 
modernisme, ell va ser un dels “abanderados”; y ara que ja fins les planxadores, y els 
barbers, y les castanyeras, tenen tendes modernistes, ha dexat la senyera a casa y no més 
la trau els dies de festa» (LÓPEZ-CHAVARRI: 1907, XII-XIII). 
122 Aquesta afirmació necessàriament ha de tenir-se en consideració. En primer lloc per 
l’estreta relació entre els tres autors, López-Chavarri, Rusiñol i Llorente; i en segon lloc, 
per les paraules del mateix López-Chavarri relatant les estades del pintor a València, 
amb una més que notòria influència, recollides per Josep Pla: «Rossinyol portà al nostre 
ambient d’art una palpitació nova: pintors i literats veieren somogudes profundament 
les seves concepcions estètiques i una nova espiritualitat sorgí a València. Descobrí 
perspectives, llums, temes i sobretot “hores de paisatge” que fins a la seua arribada no 
havien estat sospitats malgrat trobar-se allí». Després serà el propi Pla qui hi afegirà: 
«En la redacció de Las Provincias, el vell paper que Teodor Llorente ennoblí, trobà 
Rossinyol un refugi on escriví i llegí moltes coses als seus amics» (PLA: 1970, 472-473). 
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107). Tot i això, Simbor ha vist en la presència de la poesia de Llorente 
—acarnissat enemic de la tímida incorporació del modernisme a 
València— precisament un clar argument per a la no-adscripció al 
moviment de la gran majoria dels relats, que aquest autor qualifica de 
narracions construïdes sobre una base costumista. Així mateix, algunes 
de les idees que es desprenen del pròleg de Rusiñol —un autor amb 
semblant viatge ideològic i estètic a partir del canvi de segle— també 
avancen en la mateixa direcció (SIMBOR: 1987, 109-110).  

Tot i tractar-se, com diu «Rata Sabia», d’un «llibre publicat a 
Valencia y escrit en valencià, en aquestos temps de transfusió y de 
integració regional, casi pot dirse qu’es un llibre de casa»,123 convé 
destacar, no obstant això, que l’obra va tenir també un cert ressò a 
Madrid entre els crítics de l’àmbit modernista, com ho corroboren les 
ressenyes de José Francés al setembre de 1907 en Renacimiento124 i la d’E. 
Ramírez en Nuestro tiempo un mes abans (CALAFAT: 1985, 57). La 
rebel·lia de què parlava Rusiñol, l’encert en l’ús de la llengua llemosina, no 
és, però, compartida per totes les persones de l’entorn del nostre 
protagonista. En una carta adreçada a López-Chavarri des de Palma de 
Mallorca l’estiu de 1908, Estelrich comenta aquest punt concret: 

 
En lo que me inhibo es en una cuestion capital de tu tomo: ¿debiste mejor 
escribirlo en castellano? ¿Está bien así como está? Ni actuando de castellanista 
ni de catalanista, te aseguro que en vista de la pieza de convicción no me atrevo a 
dictaminar, no obstante el parecer de Rusiñol, que en este punto falla de plano 
(LÓPEZ-CHAVARRI: 1996 I, 160). 
 
Per tots aquests aspectes, els contes d’aquell primerenc recull són 

una bona mostra d’aquesta ambició literària major, on veiem caminar 
entre els textos l’humor grotesc, la ironia, el lirisme, la pinzellada 
impressionista, l’intimisme i, de forma notable, la presència de la música. 
A més, com assenyala Simbor categòricament «és un tret modernista 
l’amor a la música» (1987, 108); i, com també assevera l’amic Esterlich en 
                                                
123 Ressenya de «Rata Sabia» en el periòdic satíric La Esquella de la Torratxa, 2 d’agost 
de 1907. 
124 En aquesta laudatòria ressenya es deté notablement en la figura de l’il·lustrador 
Fernando Marco. Renacimiento, 7, setembre de 1907, p. 381. 
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la carta abans assenyalada, «en cuanto tocas a lo de la música y todos sus 
arrequives y adherencias está siempre feliz» (LÓPEZ-CHAVARRI: 1996 
I,160). Formació i influència musicals que determinen fins i tot la forma 
del text, com en el cas de la «Sonata curta» que no passà desapercebuda a 
persones com Lluís Millet, el qual, en la Revista Musical Catalana (el 
butlletí mensual de l’Orfeó Català) ressenya poèticament: 

 
Però la vera música dels Cuentos d’en Chavarri se troba en el fons de cada 
narració, en aquell lirisme penetrant que tot sovint fa humitejar els ulls, encara 
que a voltes vinga acompanyat de fresques rialles, de les olors de les roses y 
tarongers, y de «l’aturdiment de la pólvora y l’alegria dels estampits» d’aquells 
Fills de moros. Allò es música, fonda música [...] música que’ns portarà encara ab 
més intensitat que en els Cuentos Lírics la sentimentalitat especial de l’hermosa 
Valencia.125 
 
Deixant de banda referències puntuals que podem trobar al llarg 

de tota l’obra, com ara els «rigodons» i els «valses de salón» que toca el 
piano d’«Al balneari» (1907, 47), la referència al «solfeo» i a l’orguenet 
en «La cega del gos» (1907, 81-85), la divertida crítica a les dos «bandas 
de música» que martiritzen les oïdes del nostre protagonista en «Les 
festes del poble» (1907, 111) i l’acurada descripció dels seguicis i 
acompanyaments musicals,126 la caixeta de música de «Cuento de la nit 

                                                
125 Revista Musical Catalana, 43, juliol de 1907, p.153. D’aquesta nota biogràfica se’n fa 
ressò el mateix Millet, director de l’Orfeó Català, en una carta adreçada al nostre 
protagonista (LÓPEZ-CHAVARRI: 1996 I, 393). 
126 Cal assenyalar que López-Chavarri situa molt bé les festes dels pobles de la Mariola, 
cosa que ens fa pensar que les coneixia directament, a més del coneixement poderós de 
les interioritats de les bandes. No obstant això, parla també d’acompanyaments 
musicals amb trompetes que poden ser deliberats per a situar el relat en un moment 
anterior, encara que també parla d’una visita pròxima en el temps, al voltant de 1906, a 
un poblet de la Mariola que es relaciona amb Ayelo de Malferit (la Vall d’Albaida) pel 
fet que, entre unes altres coses, es refereix al poble com Ben-ferit per dotar-lo de major 
qualitat literària. Sembla que la família de López-Chavarri tenia vincles d’amistat amb 
Ayelo de Malferit, i que aquestes terres són per això presents en les seues obres literàries 
i periodístiques, i en les recreacions de la música tradicional. Ernest Martínez Ferrando, 
en aquell moment director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, es fa ressò d’aquestes 
il·lustracions narratives en una carta de 1929, poc temps després que es publique Proses 
de viatge (LÓPEZ-CHAVARRI: 1996 I, 366). 
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dels reys» (1907, 134), les «sonates joyoses» de «Fart el diable» (1907, 
166), el piano de casa Donya Maria d’«El poble negre» (1907, 146) o les 
«cançons de la muntanya» de «Primavera humilda» (1907, 212), els 
vincles amb la música són molt variats i presenten diferents nivells 
d’incidència en l’estructura de cadascun dels relats.  

En «El dumenge de les roses», el conte que enceta la publicació, 
trobem primerament les albaes que canten els fadrins (1907, 6). Es tracta 
d’una descripció plena de dolçor, de tendresa, d’aromes i de colors «en la 
mateixa bella desigualdat y en el mateix perfum de les taronjes» que 
desenbocarà en una cançó: «Baix la meua bresquillera / me vares dir 
que’m volies; / y desde entonces el arbre / fa més dolces les bresquilles» 
(1907, 7). És aquest el tipus de relat que porta Francés a escriure «este 
libro manso, fragante, bondadoso, sonríe a páginas y a páginas se 
entristece», i que el fa afegir poc més endavant que «Chavarri es un 
formidable humorista. Se ha detenido en el borde del camino y mira 
pasar la vida».127  

«Sonata curta», com ja han assenyalat uns altres autors, mereix 
una atenció especial (IBORRA: 1995, 61; SIMBOR: 1987, 108). No sols el 
títol fa referència clara a una forma musical, sinó que els subtítols i fins i 
tot el dibuix de Marco que encapçala aquest conte tenen relació amb 
l’estructura tripartida de la qual pren el nom. I és una història d’amor, 
com ho és, en el fons, una sonata i les relacions que van establint els dos 
temes musicals. 

Una presentació, un desenvolupament i una reexposició, que pot 
semblar idèntica, però que està en un altre lloc espai-temporal i tanca el 
desenllaç de la història. El text s’estructura en tres seccions Allegro-
Adagio-Presto que, com la il·lustració, sembla ser una mena de exposició-
desenvolupament-reexposició pròpia de la forma sonata, i de la qual la 
secció central presenta una major durada. La vinculació manifesta amb 
els tres matisos agògics és evident en el text, així com també la seua 
semàntica i l’estructura. Sembla que es tracta d’una mena d’inspiració que 

                                                
127 Ressenya de Cuentos lírics a càrrec de José Francés dins la revista Renacimiento, 7, 
setembre  de 1907, p. 380.  
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l’autor aconsegueix mentre la notable pianista catalana Carlota 
Campins128 toca música del període romàntic. 

 

    
 

Il·lustració 3: gravats de Marco per a «La nit de’ls morts en un Teatro Principal» i 
«Sonata curta» 
 

L’analogia amb la forma musical és recurrent al llarg de tot el 
conte: són dos els personatges com els temes fonamentals de la sonata, 
«son dos mirades que’s creuen de sopte y tornen á buscarse y á fer brotar 
sa chispa misteriosa», de caràcter contrastant «homens forts, joves 
delicades, y velles tristes, e infants rulls, caminen de presa, emportats per 
la febra del viure, en l’angunia del instint que vol conservar la vida» 
(Allegro). També la secció «lenta» (Adagio) descriu un moment de 
serenitat, però de construcció, de desenvolupament d’aquest contacte ja 
establert entre els dos enamorats. L’ús deliberat de termes com 
«vibració», «orquestra», «acort» o directament «música» ho palesen 
(1907, 39). En aquest sentit es mou també la darrera secció (Presto) on 
«el cor bat més apresa y la sanch canta en les venes el himne joyós de 
l’alegria». La sensació de conclusió, de cadència i de desenllaç en certa 

                                                
128 Carlota Campins i Pigrau va tenir una estreta relació amb els cercles modernistes 
catalans, molt especialment amb l’Associació Wagneriana de Barcelona, patrocinadora 
d’alguns dels seus concerts i audicions. Vegeu Catalunya, 7, 15 d’abril de 1903, p. 
CCCXIX-CCCXX; Catalunya, 30 de maig de 1905, p. 61; Catalunya, 15 de març de 
1907, p. 62-64 o  La Catalunya, 50, 12 de setembre de 1908.  
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manera, la trobem en la reiteració final de les paraules: «un sol acord 
formen els sospirs, un sol ritme baten els cors, una sola nota se sent quan 
restalla el primer bes d’amor» (1907, 39-40). Fins i tot, anant una mica 
més enllà, la mateixa distribució dels paràgrafs en el text ens suggereixen 
una mena de coda final en la primera i en la tercera secció, i una forma 
musical tripartida (com una sort de tema-variacions i breu coda) en el 
Presto. 

També d’estructura tripartida i de forta vinculació amb la música 
és «Visita».129 La desitjada hora de gaudir d’una audició privada a càrrec 
d’una anònima pianista i la desafortunada aparició en escena d’una visita 
sorollosa i xerraire és el tema del conte. La primera de les seccions del 
text ens parla de les virtuts de la pianista i el seu instrument. Fa 
novament menció expressa a compositors com Schumann i Chopín 
(SIMBOR: 1987, 108) i adjectiva la pianista comparant-la amb una 
«harmonia reposada, un acord de Schumann» (1907, 70). La visita, «una 
senyora magra, verda, en posat de riquesa; el sombrero, que se li cau al 
costat, y porta en ell unes plomes qu’es mouen en grotesch ritme», que 
treu un tema de conversa darrer d’un altre com una mena de soliloqui, 
pren ara el paper de la pianista —«la fada rossa»— i interpreta també 
una sonata, però en aquest cas és la «sonata del dimoni» (1907, 72). La 
darrera part del conte, que es tanca amb una secció contrastant amb la 
primera però d’igual extensió, ens mostra ara un inquietant piano «overt, 
mut, y la renglera de tecles semblava boca que reia ensenyat les dents 
burlones» (1907, 73).  

El sinistre «acordeó» protagonista d’«El malhumorat de casa», que 
esglaiava l’infant i el portava a adjectivar els seus intèrprets com 
                                                
129 Es tracta d’una nova crítica a la burgesia valenciana. En aquest sentit és, com d’altres, 
molt prop dels seus postulats contra la vulgaritat, reeixit tantes vegades al llarg dels 
escrits de l’època, però de forma molt concreta en la resposta premiada a Gente Vieja en 
1902, abans esmentada, en què diu: «El modernismo, en cuanto movimiento artístico, 
es una evolución y, en cierto modo, un renacimiento. No es precisamente una reacción 
contra el naturalismo, sino contra el espíritu utilitario de la época, contra la brutal 
indiferencia de la vulgaridad» (LITVAK: 1975, 21-22). Sembla que a partir d’aquest any 
concretament, especialment en la producció de Rusiñol i la seua Auca del Senyor Esteve, 
aquesta burgesia deixa de ser tan durament criticada (SIMBOR: 1987, 110). Vegeu 
també Pérez i Moragon (1983, 18).  
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«Sarasates o Malats del buf» —fent referència als coneguts intèrprets— 
és una bona mostra de tema musical únic per a un conte. També trobem 
referències directes a Wagner amb aquella estrambòtica versió del 
preludi de «Lohengrin» per a un conjunt d’acordions que fa exclamar al 
nostre escriptor allò d’«el Sant Graal els ho perdone» (1907, 102) 
desprès d’haver observat una «unflor d’aire líric, un citrato de sonidos, 
una magnesia en si bemol efervescent, administrada a alta dosis» (1907, 
103). També podem observar una part de crítica sarcàstica en la 
descripció i les valoracions que apareixen dins «Principi de temporada»: 
una «temporada rural, mil vegades més atractiva, mil vegades més sincera 
que allò dels teatros de capital ahont tots son primers de tot» (1907, 
142). Trobem, a més de la descripció física del teatre, la de la música 
d’aquell dia de funció. Es tracta d’una descripció irònica i punxant de 
totes les vicissituds i problemàtiques pròpies d’un espectacle amb un 
modestíssim pressupost: cantants com el baríton que canta allò de 
«Recuerdo yo que en mi niñez crucé las olas de la mar...» (1907, 145), la 
tiple de Conservatori o l’elegant públic de les llotges i butaques que no 
aplaudien perquè «sabien lo que era buen tono, y no aplaudía ningú, pues 
això no fa de lujo» (1907, 146).  

El cas de «Lo ball dels Nanos és notable, no solament per la gran 
quantitat de referències musicals, sinó també per la presència gràfica. Es 
tracta d’una acurada descripció de la intervenció dels nanos en la 
tradicional processó del Corpus de València i «Un homenatje al esperit 
valenciá de D. Teodor Llorente» com s’assenyala a l’inici del relat (1907, 
153). Una breu referència al «so del tabalet y la donsaina: eixos dos 
instruments que, al sentir’los, s’eixampla el pit, el cor bat més apressa y 
l’alegría s’escampa per tot el cos»130 inicia la descripció dels nanos «que 
ballen pausadament, tocant les castanyetes» (1907, 154). A la 
representació gràfica de la partitura —amb alguns errors d’impressió per 
cert, dels quals se’n fa ressò Joaquim Nin en la correspondència amb el 

                                                
130 López-Chavarri finalitza el conte amb la utilització, novament, d’aquesta sentimental 
descripció de la parella per excel·lència de la música tradicional valenciana: la dolçaina i 
el tabal.  
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nostre protagonista— acompanya una descripció de les evolucions que 
acompanyen la música.131 

Igualment sorprenent és la història del bombista solitari —el 
darrer supervivent, «el majestuós y olímpic bombo»— del rosari de 
músics d’aquell poble menut, prop de la serra de Mariola. Es tractava 
d’un fòssil vivent d’una antiga banda, ja extinta pel servici militar, on en 
uns altres temps els components «tocaven peses ben apropiades: el 
clarinet, y el fagot, y el saxofó, y les flautes, y tots, deixaven ecos qu’encara 
que foren de polques ó de mazurques, tant se fa: allí’s tornaven seriós, y al 
compás de tot anaven» (1907, 168). La tragèdia final del bombista, la 
personificació reiterada del bombo amb vida pròpia i la imatge mateixa 
d’un instrument i instrumentista mítics en la quotidianitat de les bandes, 
fan d’aquest conte una narració deliciosa.  

En «Fills de moros» trobem les cançonetes, serenates i albaes que li 
dedica el desvergonyit Micalet a la filla de l’alcalde Malasanc «en el 
guitarreo necessari», amb lletres tant suggeridores com «Marieta, 
Marieta, / eres la flor del jardí...» o «Siñor alcalde matjor, no prenda usté 
á los ladrones, / y deixe qu’á Marieta, li digam estas cansiones» (1907, 
222). En els records «En la “Caseta Blanca”» —sembla que del propi 
compositor a la caseta del poeta Josep Aguirre a Bètera (1907, 235)— 
trobem aquesta vegada una referència directa a Beethoven i la seua sonata 
patética, concretament al seu segon temps, que el nostre protagonista 
interpreta a l’harmònium132 i que no dubta a qualificar com a «andante 
sublim» (1907, 240), o la interpretació pública que en fa de Schumann al 
capvespre. Tanca la narració una de les habituals personificacions dels 
instruments musicals, quasi màgiques, dient-nos que «encara 

                                                
131 Henri Collet agraeix el 1934, des de París, les indicacions pel que fa al Baile de los 
enanos, que va permetre ballar amb més propietat la neboda del famós pianista i 
compositor lleidatà Ricard Viñes (Elvira Viñes Soto) a la Sorbona (LÓPEZ-
CHAVARRI: I 1996, 124). Joaquim Nin adverteix el nostre escriptor d’algunes errades 
musicals i ortogràfiques en les pàgines de la primera edició de l’obra (LÓPEZ-
CHAVARRI: 1996 II, 56). 
132 En aquell moment l’harmònium era també un instrument vinculat a l’Escola de 
Viena per les seues transcripcions de cambra d’obres orquestrals. En certa manera, es 
tracta d’un nou tret germànic en voga a les primeries del segle XX. 
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l’harmònium sospirava y pregava, y sentia» ja entrada la nit, «Quan tot 
callava y la nit ens dóna el seu bes consolador» (1907, 244). 

També trobem la tradicional interpretació d’himnes escolars dins 
«El centenari del gran home» (1907, 254). López-Chavarri ens mostra 
una grotesca descripció de l’assaig general amb la concurrència dels 
músics (1907, 255). Tot el procés dels protagonistes queda reflectit en el 
text: els patiments, la por i la sorpresa dels cantants en el seu 
aprenentatge, la música municipal amb «els seus trons de bombo y 
platillo y en el seu buf ensordidor», el maleït himne «que se’ns havia 
tornat instrument de tortura [...] i la passejada interminable pels carrers, 
aplaudiments i senyors amb levita... però «¿Y el himno?» (1907, 254-
263). Finalment la narració arriba al trist desenllaç: l’oblit de la 
composició i la frustració que genera en els pobres xiquets que tan 
acuradament l’havien preparat.  

Dins de les referències estrictament wagnerianes trobem també la 
que fa el nostre escriptor a «les boires per ahon cavalguen les walkyries» 
en «La dama del tren» (1907, 180). Més tard, en el conte «Fills de 
moros» se’ns presenta l’alcalde Malasanc «que tenía un bastó en borles 
com si fora un Wotan imperant desde el seu Walhalla municipal, rodejat 
de walkyries en escopeta y de guerrers en gorra galonejada» (1907, 220) o 
la descripció de les festes majors on, la nit de focs: 

 
Davant del Consistori tocava la serenata una banda de músics rurals en aquell 
uniforme d’Estat Major, grans plumeros al kepis, faixa morada y espadí al costat, 
¡un espadí!, y ben brillant, pera matar semifuses y dirli’l volapié a Wagner. 
Perque executaven aquella nit una fantasia de La Walkyria, ¡válgam el 
Nibelung!, que més semblava un poema snfónic descriptiu dels horrors de la 
digestió. Aquelles notes eren gorgomells; y en cónter de planys d’amor y cóleres 
divines, el buf dels cornetins, y dels trombons, y de les tubes, era tan fort com si 
anara a sortir per els canons de metall un diluvi de viandes; els fesols, y el vi, y els 
sigrons, y la botifarra, s’havíen fet lírics del tot (LÓPEZ-CHAVARRI: 1907, 226) 
 
«La nit de’ls morts en un Teatro Principal» és una narració 

extraordinària on Wagner esdevé un dels protagonistes directes. No 
obstant això, el conte s’inicia amb una nova referència directa a la música 
de Schumann, interpretada al piano pel mateix narrador «havent dinat»: 
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Kreisleriana, la coneguda col·lecció de vuit fantasies op.16.133 Qüestions 
autobiogràfiques a banda, el nostre autor comenta:  

 
Es música original, estranya del cert. Sembla l’esperit d’Hoffmann y el d’Edgard 
Poe, convertits en notes. Trovaréu allí burles de sarcasme; y sospirs apassionats 
sortint per boques d’espectre; y acords que son ales blanques de cisne; y notes 
que insistixen y miren y fascinen com el mirar d’un gnom (1907: 271). 
 
Esperits d’Hoffmann i Poe convertits en notes, en sons 

immaterials que miren con els gnoms.134  Aquesta admiració envers 
Schumann desapareix ràpidament en favor de la crítica aferrissada que en 
el fons és aquest relat. Una crítica que s’inicia amb els ja decadents 
conservatoris al servei d’una burgesia preocupada pel seu estatus social, 
on aquests fragments sublims de música han estat «jamay a l’alcans 
ordinari dels ordinaris mestres y senyoretes de Conservatori 
adotzanat».135 Finalment, però, l’atracció per la peça del compositor 
alemany queda al descobert de nou amb l’afirmació «Jo tinc especial 
predilecció per aquell’obra de Schumann: sempre hi trove horizonts 
nous, més infinits cada volta» (1907, 272).136 La narració transita des 
d’aquest moment el terreny de la fantasia psicològica dins el context d’un 

                                                
133 Inspirades per l’alter ego d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, el mestre de capella 
Johannes Kreisler, protagonista d’alguns dels contes de l’escriptor, jurista, dibuixant i 
caricaturista, pintor, cantant i compositor alemany. Publicada el 1838 amb el nom de 
Fantasies per a piano, la partitura és dedicada a Chopin. Tradicionalment es considera 
una de les composicions més dramàtiques i fantàstiques de Schumann,  com les 
narracions que la van inspirar. Els relats fantàstics d’Hoffmann han influenciat uns 
altres escriptors com ara Allan Poe o el primer Dostoievski i entenem que per aquesta 
raó, el nostre escriptor ens parla de l’americà. 
134 López-Chavarri s’havia definit, ell mateix, com un «gnom sense barba» (PÉREZ I 

MORAGON: 1983, 10). El terme gnom hi és present en algunes ocasions més.  
135 En certa manera es tracta d’un tret autobiogràfic, ja que la seua formació musical va 
venir per tradició familiar en un primer moment. No obstant això, posteriorment va 
ampliar la seua formació musical en centres i magisteris oficials i cal tenir present, 
finalment, que va ser des de 1903 catedràtic d’Estètica i Història de la Música del 
Conservatori de València. 
136 Encara que no ho podem saber amb certesa, és molt probable que el fragment al·ludit 
siga un dels dos Sehr langsam (núm. 4 i 6), concretament el numero sis, vertadera 
essència de les Phantasien für das Pianoforte (JIMENO: 2011, 23).  
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somni, on el narrador explica les seues impressions i experiències. 
Experiències com ara una momentània obsessió en un passatge musical 
concret que, fins i tot, el fan escoltar paraules des del teclat: «els meus 
dits no feien sonar una melodia ¡sino’s paraules! Jo havía executat una 
frase humana» (1907, 273). 

Atret per l’estranya i poderosa força de la música, el narrador anirà 
al teatre i es trobarà una representació extraordinària del Tenorio. 
Acabada la funció i amagat al prosceni, veu com tothom abandona la sala 
fins que «el farol del conserge s’en aná fent fantàstica dansa: era l’ull roig 
d’un gnom» (1907, 275).137 El mite de Don Juan Tenorio, l’obra per 
excel·lència de la nit de morts, és vincula clarament amb el plantejament 
psicològic dels relats d’Hoffmann, especialment en relació amb la situació 
espectral de «l’altre». En aquest sentit l’analogia és notable. En aquest cas, 
però, els convidats a la reunió seran «els mestres, els grans mestres de 
l’art, ferits, plens de talls» (1907, 276). Unes lesions produïdes per la 
massa materialista, insensible a l’art i la bellesa: una nova crítica que és la 
crítica per excel·lència de la prosaica vida quotidiana de la València de 
López-Chavarri (SIMBOR: 1987, 107).  

La veu de Beethoven —i no la de Wagner com han assenyalat 
alguns autors en els seus treballs— que «prenint un vas, quedá en peu», 
en el seu brindis «amb un vas de llum de púrpura com el Graal de 
Wagner», ho farà ben evident.138 Finalment, un gran «calderón» —sím-
bol de la suspensió del discurs musical, «del quietisme pesant sobre les 
coses» dirà López-Chavarri— es formarà davant l’atònita mirada del 
narrador i Wagner, ara sí, sentencia «Ahí está’l castic» (1907, 278-279). 
La visió s’esvaneix i amb ella tot el que comporta, però queda la 
penitència: «l’enorme calderón que deixaren els genis de l’art: vulgaritat y 

                                                
137 A més de la insistència amb aquest vocable en concret, trobem en les seues narraci-
ons un petit grapat de tòpics del modernisme literari (SIMBOR: 1987, 109). 
138 Encara que és una mica confús, la crítica i el posterior càstig el proposa i genera 
Beethoven en el seu brindis. Sembla que, com que López-Chavarri parla del «Mestre» 
en primer lloc, fa referència al Graal, als negres núvols del Déu wagnerià dels trons i les 
tempestes, Donner, i el fet que Wagner és qui assenyala la materialització de la 
condemna, autors com Calafat o Simbor han confós els dos compositors (CALAFAT: 
1985, 54; SIMBOR: 1987, 107).     
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prosa infinites en les quals se castigava a unes gents pereoses y apocades» 
(1907, 280). 

Però si hi ha una narració dins el recull que es consagra en la seua 
totalitat al colós de Bayreuth és, sens dubte, el «Manual del wagnerista 
d’ocasió», que tanca la col·lecció de relats.139 Es tracta d’una mena de 
decàleg en què el nostre escriptor, amb una dosi de sorna més que 
notable, descriu les regles bàsiques per a estar a la moda wagneriana: 

 
Regles ben fàcils y a la ma de totes les inteligencies pera poder anar allí ahon se 
vullga que’s fasa o se desfasa música del famós Ricard Wagner, sense fer cap mal 
paper, podent passar per molt saberut en la materia encara que no se sapia res de 
solfa, y si m’apuren ni de lletra; dedicades especialment a’ls que no han pogut 
anar avant en aixó dels sostenidos y rabets de les corcheas; utilísima p’els critics 
musicals al us, p’els periodistas, qu’han de saber de tot, y p’els abonats a butaca 
en els teatros de l’ópera (LÓPEZ-CHAVARRI: 1907, 285).  
 
Entre d’altres consideracions convenientment numerades, l’autor 

recomana aprendre ràpidament termes com kapellmeister, leitmotiv i 
festspiel, de clara relació amb el geni de Baviera —encara que no se’n 
sàpiga el significat—, com també menysprear sistemàticament els autors 
operístics italians i, fins i tot, els qui solament ho semblen pels seus 
cognoms. A Wagner se’l coneix pels adjectius ja utilitzats al llarg 
d’aquestes paraules i es deixarà de banda el concepte de música del 
pervindre —obsolet des de feia temps—, referint-se al gran revolucionari 
de la música com el Mestre «amb M de profeta» (1907, 286). Pel que fa a 
la filosofia, essencial com hem vist a l’inici del treball, ens informa de la 
necessitat d’aprendre el nom dels dos filòsofs essencials en la vida del de 
Leipzig: Schopenhauer i Nietzsche. La crítica musical —la mala 
crítica— també és representada en aquest manual, deixant ben clar que 
«quant menos entengues de música, millor: no saber-ne res es la primera 

                                                
139 El «Manual del wagnerista d’ocasió» va rebre les felicitacions d’artistes com els 
pianistes Joaquim Malats (LÓPEZ-CHAVARRI: 1996 I, 351) i Joaquim Nin (LÓPEZ-
CHAVARRI: 1996 II, 51), el director de l’Orfeó Català Lluís Millet (LÓPEZ-
CHAVARRI: 1996 I, 393) —que també assenyala la magnífica impressió que li dóna 
Proses de viatge el 1929— o l’escriptor Apel·les Mestres (LÓPEZ-CHAVARRI: 1996 I, 
390). 
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obligació del crític musical» (1907, 289). També se’n fa ressò del costum 
—en aquest cas obligatori— de posar els noms dels personatges de les 
òperes wagnerianes als fills dels admiradors, costum iniciada ja pel colós 
de Bayreuth, i per tant, de molt bon gust.140 El vuitè lloc l’ocupa la 
malaltissa insistència de representar el geni de Baviera en la iconografia 
durant la febre wagneriana abans esmentada.141 L’obligatorietat d’una 
«peregrinació a la Meca: vull dir, al teatro wagnerià de Bayreuth», així 
com de fer-se tocar en l’enterrament la versió de banda142 de la marxa 
fúnebre de Siegfried, també hi és present (1907, 290). Finalment l’oració 
Pare Wagner tanca el decàleg de drets i deures que és aquest manual. Si 
en tot el text anterior es veien els trets peculiars que han caracteritzat la 
producció de López-Chavarri, en aquest cas concret, la ironia i el 
sarcasme emergeixen a flor de pell (1907, 291). 
 
6. CONCLUSIONS 

Wagner es presenta generalment com el creador genial del drama 
líric i aquest com l’obra total, on són representades i compendiades totes 
les arts des d’una perspectiva filosòfica i simbòlica. El seu art és referent 
d’un art europeu i, per tant, universal. En un moment aperturista, on el 
concepte d’art del de Leipzig és sinònim d’avantguarda del pensament, la 
crítica catalana, madrilenya i en menor mesura la valenciana s’apropen a 
la seua producció. I és en aquest context on trobem la tasca del nostre 
protagonista. 

                                                
140 Que trobarà en Blasco Ibáñez un continuador en sentit estricte amb el seu fill 
Sigfrido, també com son pare (i en certa manera com el mateix Wagner) vinculat a 
l’escriptura i la difusió periodística. Sigfrido Blasco va ser director i propietari del 
periòdic valencià El Pueblo, fundat el 1898 per son pare, des del 1929 fins al 1939. La 
mort de Félix Azzati, director del rotatiu, va desencadenar el seu traspàs. Com veiem, 
l’àmbit periodístic i l’escriptura troba en aquest grup un nexe d’unió.     
141 Es fa també, una vegada més, ressò de les modes, els costums, les filies i les fòbies de 
la febre wagneriana. Vegeu Trenc (1988) i Jiménez (2000).  
142 Certament la música de Wagner va tenir en els darrers anys del segle XIX i els 
primers anys del XX un predicament notable. Alguns dels passatges del de Lepzig són 
veritablement molt adients per a la sonoritat de la banda —com ja hem vist en unes 
altres ocasions en els textos de López-Chavarri— que, no ho hem d’oblidar, es troba en 
un període d’esplendor i plena expansió. 
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Com hem pogut observar, gairebé en qualsevol narració de López-
Chavarri la música és un element ben important i moltes vegades esdevé 
generador o determinant del discurs narratiu. Igualment, Wagner, com a 
icona modernista o solament com a compositor i pensador admirat, és 
present en la narrativa del valencià. Respecte de l’adscripció al moviment 
modernista, encara que de forma molt personal i amb un munt de 
matisos, sembla clar que va inspirar reculls com Armónica i Cuentos lírics. 
El caràcter interdisciplinari dels relats, i els seus vincles amb la pintura i 
la música escrita —fins i tot hi apareix notada en algunes ocasions—, així 
ho palesen. Sembla clar també que, com a bon valencià, López-Chavarri 
practica en els seus escrits, frescs i directes, la sàtira, la crítica i la ironia 
com a base del sa costum de riure’ns de nosaltres mateixos. La visió 
crítica de les bandes de música, la societat burgesa valenciana —utilitària 
i amb trets de vulgaritat notables per al nostre autor—, o relats satírics 
com el «Manual del wagnerista d’ocasió», per exemple, no poden 
entendre’s d’una altra manera.  

La voluntat explícita d’escriure en valencià i de fer-ho en moments 
ben difícils s’ha de valorar en la seua justa mesura. Cal tenir en compte 
que, fins i tot els textos traduïts, tenen alguna correspondència textual en 
valencià, anterior o posterior. El seu estil narratiu, marcat notablement 
per la doble condició de periodista i musicòleg, ens ofereix un munt de 
referències i contextos musicals a l’ombra de Wagner que avui, després 
d’un segle, encara ens resulten originals i suggeridors.  
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MARGARIDA XIRGU, EPISTOLARI ÍNTIM 
Francesc Foguet i Boreu  

Grup de Recerca en Arts Escèniques - Universitat Autònoma de Barcelona 
 

argarida Xirgu es dedicà en cos i ànima al teatre. La seva 
biografia ho demostra amb escreix, fins al punt que fa 
pensar que no vivia per a res més. En certa manera, això 
era així. Però l’epistolari xirguà —en bona part inèdit— 

irradia llum sobre algunes de les parcel·les íntimes de la vida de l’actriu, 
tan difícils de conèixer en una personalitat que es mostrava molt gelosa 
de la seva intimitat i que, coherentment, distingia amb nitidesa l’esfera 
privada de la pública. Ni que sigui de forma parcial, la correspondència 
que envià a destinataris del seu entorn familiar o professional ens en fa 
una mica més límpida la privacitat, de manera que és lògic que hagi estat 
utilitzada limitadament en les biografies aparegudes fins ara sobre l’actriu 
(RODRIGO: 2005; FOGUET: 2010).  

La col·lecció epistolar de Xirgu no tan sols té un gran valor autobi-
ogràfic per cartografiar millor el mite, sinó que també il·lumina alguns 
aspectes desconeguts de la seva intensa consagració al teatre i constitueix 
un valuós document per a la història escènica del segle XX. Malgrat que 
les relacions epistolars entre intèrprets i dramaturgs devien ser habituals 
en l’època dels grans divos, es conserva molt poca documentació dels 
intèrprets catalans més destacats del segle XIX o del XX (les traces del seu 
col·lega Enric Borràs són, de fet, encara més difícils de resseguir). Els 
intèrprets europeus no tenen tampoc gaire fortuna documental, però 
almenys han romàs sèries d’epistolaris més o menys incompletes, posem 
per cas, dels tres referents internacionals de joventut de Xirgu: la francesa 
Sarah Bernhardt, la italiana Eleonora Duse i l’espanyola María Guerrero.  

En el cas de Xirgu, el volum de cartes que s’han salvat del poder 
destructor del temps resulta considerable, tot i que de segur que és 
fragmentari i que ens trobem, comptes fets, davant de la punta de 
l’iceberg de la correspondència que realment degué escriure l’actriu 
durant la seva vida. On són les cartes que amb tota probabilitat va 
remetre als amics Rafael Alberti, Alejandro Casona, Albert Closas, 
María Teresa León, Santiago Ontañón o Cipriano de Rivas Cherif, per 
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indicar alguns dels noms més flagrants? Sigui com vulgui, de l’interès 
documental de l’epistolari que ens ha pervingut, en podem deduir encara 
una altra evidència: ens ajuda a apregonar en la xarxa de coneixences i 
relacions que Xirgu teixí en diversos períodes de la seva odissea familiar i 
professional. 

Grosso modo, la correspondència adreçada a la família (el seu germà 
Miquel Xirgu i Subirà; els seus nebots Margarida, Miquel i Roser Xirgu 
i Rico, i el seu nebot nét Xavier Rius i Xirgu, entre els més destacats) ens 
documenta sobre la vida domèstica de l’actriu i permet de construir un 
pont entre els interlocutors per avivar l’escalf familiar. En canvi, les cartes 
escrites als seus amics dramaturgs (Federico García Lorca, Eduardo 
Marquina, Apel·les Mestres, Joaquín Montaner, Narcís Oller, Miguel de 
Unamuno) ens faciliten d’indagar molt millor sobre la seva manera de 
concebre l’ofici: els interessos artístics, les preferències literàries, la seva 
idea de l’escenificació, etcètera.  

És obvi que Xirgu no escriu cartes amb una pretensió literària. Ella 
mateixa reconeix en algun moment que no té traça per escriure i que el 
seu estil és senzill i clar. No estem, doncs, davant de l’espistolari d’un 
escriptor, ni davant de «literatura secundària». Es tracta d’unes missives 
de caire privat —plenes d’anacoluts, el·lipsis i sobrentesos— escrites per 
una dona de formació autodidacta, d’una gran voracitat lectora. El seu 
valor és fonamentalment històric, documental, no pas literari. No 
aspiraven, en definitiva, a la posteritat. Tot i que cal fer-hi dos matisos. 
D’una banda, les lletres que intercanvià amb els seus amics dramaturgs sí 
que tenen una relació directa amb una obra més substancial, o sia, amb la 
seva activitat escènica, per més que aquesta pertanyi al regne de l’efímer. 
De l’altra, les cartes que va escriure en plena vellesa destil·len una certa 
voluntat de permanència, de deixar un testimoni —diguem-ne— moral 
per als seus descendents.  

La confidencialitat que s’estableix amb els diversos lectors privats 
de les cartes —de vegades únics, de vegades múltiples— també presenta 
un ventall de gradacions diferents en relació amb l’estatus de privadesa o 
intimitat. El destinatari determina, no cal dir-ho, la tensió emocional, el 
grau d’aprofundiment en els temes privats i, fins i tot, el registre adoptat. 
De les sèries de cartes adreçades a persones properes de l’àmbit íntim, les 
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més reservades són les que escriu al seu germà Miquel Xirgu i Subirà i, 
molt especialment, a la seva afillada Margarida Xirgu i Rico o, en un altre 
nivell, a les seves amigues Alicia Rodríguez i Natalia Valenzuela. Entre 
els dramaturgs amb què es cartejà, destaca el to cordial —i de vegades 
desenfadat, irònic o seductor— de les lletres que va escriure a Joaquín 
Montaner y Castaño, un poeta extremeny afincat a Barcelona, del qual 
l’actriu estrenà El hijo del diablo (1927) i les traduccions al castellà de 
L’estudiant de Vic (1928), de Josep M. de Sagarra, i Les ratés (1928), 
d’Henri-René Lenormand. 

Naturalment, Xirgu tampoc no és la mateixa el 1912 que el 1969, 
dates extremes que abraça la correspondència conservada. Aquest abast 
temporal tan ampli deixa entreveure una evolució lògica de l’actriu 
catalana com a escriptora de cartes. Amb el decurs del temps, les epístoles 
de Xirgu evidencien una progressiva emergència d’un jo cada vegada més 
subjectiu, més propens a la introspecció i, en paral·lel, prenen un caràcter 
més i més narratiu. De manera gradual, les seves missives abandonen la 
funció pragmàtica dels primers anys i, atenent a la distància de temps i 
espais com més va més imperiosos, es recreen en l’escriptura, fixen un 
ritme narratiu, unes constants temàtiques, unes expectatives de recepció, 
etcètera. 

Comptat i debatut, el caràcter polimòrfic de l’epistolari es veu con-
dicionat decididament per les circumstàncies biogràfiques de l’emissora. 
De jove, Xirgu va viure absorbida pel teatre, amb molt poc temps per 
escriure. L’estil de les primeres cartes és directe, força col·loquial i funcio-
nal. Amb el pas dels anys, la regularitat de les missives s’accentua i l’estil 
va prenent més cos, més densitat. En plena senectut, amb tot el dia per 
endavant, Xirgu escriu epístoles més extenses, més iteratives, més reflexi-
ves, més personals i, fins i tot, més iròniques, en què sovint monologa 
sobre el sentit de la vida («“vanidad de vanidades y todo vanidad”. No 
somos nada», etziba a la seva neboda Margarida, des de Punta Ballena, el 
13 de febrer de 1960). Les cartes dels darrers temps arrodoneixen un to i 
defineixen un estil.  
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L’EMERGÈNCIA D’UN JO 
Com qualsevol discurs de «representació del jo», les lletres conser-

vades de Xirgu en desgranen des de dades biogràfiques o detalls de la vida 
quotidiana fins a traces de la psicologia. Ens brinden una visió interiorit-
zada del jo, una versió més o menys espontània, però en tot cas personal i 
intransferible, d’una determinada realitat, sigui de l’àmbit familiar o del 
teatral, que es projecta en el marc d’una circumstància històrica. Algunes 
de les cartes més reveladores de la consciència de formar part d’una 
conjuntura històrica són, per exemple, la que envià al seu germà des de 
Madrid, el 15 d’abril de 1931, que comença amb un clarivident: «Ya 
tenemos República. ¿Sabrán los hombres defenderla?»; la que va remetre 
a la seva amiga Cristina Costa, des de Buenos Aires, el 6 de novembre de 
1937, en què li manifesta la seva desolació per la guerra («mi único 
pensamiento está en España»), o, encara, la que adreçà a la seva afillada 
Margarida, el 24 d’agost de 1965, en què mira de tranquil·litzar-la sobre 
la greu crisi econòmica per la qual passa l’Uruguai.  

Com qualsevol altre epistolari, el de Xirgu no deixa de ser una co-
municació indirecta i no immediata (RIERA: 1989, 147), una mena de 
diàleg ajornat, desigual, amb un interlocutor absent (BOU: 1993, 230). 
De tota manera, «lo importante es tener con quien cambiar impresiones 
y afectos», declara a la seva neboda Margarida, des de Punta Ballena, el 
30 de juny de 1960. La finalitat d’aquest intercanvi pot anar des d’allò 
més pragmàtic o empíric fins a allò més sentimental i fins existencial, 
però sempre parteix d’un jo. En la mesura que l’autora de les cartes n’és 
també la protagonista principal, i en la mesura que escriu sobre fets de la 
seva vida, sobre ella mateixa, hi ha elements que ens acosten al gènere 
autobiogràfic. D’ací ve el valor que atorgàvem adés a l’epistolari xirguà. 
Car, llevat dels records o comentaris que remarca en algunes entrevistes 
de més profunditat, o llevat d’algun escrit escadusser com el de la confe-
rència «De mi experiencia en el teatro», que Xirgu llegí al paranimf de la 
Universidad de Montevideo el 1951 (FOGUET: 2002), no disposem de 
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cap altra documentació privada (ni memòries, ni dietaris) que ens n’ajudi 
a reconstruir la biografia.143  

En unes quantes cartes de senectut, Xirgu es deixa vèncer per la 
nostàlgia i fa confidències sorprenents de la seva experiència autobiogrà-
fica, una espècie d’autoanàlisi del passat, no tant per fer memòria, sinó 
per resituar-se en el present, en el temps de l’escriptura. Algunes de les 
pàgines de l’espistolari xirguà, escrites en uns moments de calma, 
d’inactivitat, s’acosten al relat retrospectiu de la pròpia existència, en què 
es posa l’accent en la vida individual, en la personalitat (BOU: 1993, 47). 
Un botó de mostra. A la seva amiga Alicia Rodríguez, li escriu des del 
Parque del Plata (Uruguai): «Quizá porqué soy vieja, puedo renunciar a 
todo y repartirme el papel que nunca he representado: el de la mujer 
sencilla» (4-II-1952). O, a la seva afillada Margarida, li confessa: «Cada 
día me gusta más la soledad, será porque mi actividad me rodeó siempre 
de gente» (17-VII-1963). 

Fins a quin punt Xirgu era sincera en les seves confessions íntimes? 
Com a lectors, és difícil d’escatir el grau de veracitat, per bé que aquí no hi 
valen els criteris del pacte autobiogràfic, sinó de la mútua franquesa entre 
el remitent i el destinatari, ja que la credibilitat hi és tàcita. Només un 
exemple. Una de les cartes més punyents és la que escriu, des de Mèxic, a 
la seva amiga badalonina Cristina Costa, el 28 de juny de 1936, arran de 
la mort de Josep Arnall i Melero, el primer marit de l’actriu, el 22 de 
març d’aquell any a l’Havana. Xirgu hi expressa el dolor per la desgràcia 
patida i el seu estat d’ànim profundament trasbalsat («Mi ánimo está tan 
quebrantado que no sé cómo tengo fuerza para seguir trabajando. El 
afecto de mis buenos amigos hace que sea menos dolorosa mi soledad»). 
Doncs bé, resulta improcedent especular sobre la relació sentimental  
—que ens consta que no era per fer volar coets (FOGUET: 2010, 51-53 i 

                                                
143 En una carta a la seva afillada Margarida, datada a Montevideo el 28 de febrer de 
1956, Xirgu apuntà irònicament la possibilitat d’escriure un llibre: «en el teatro, entre 
burlas y veras, los nombres repercuten y los cuentos y anécdotas inacabables de contar. 
Cuando pueda, escribiré mi libro». 
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193-194)— entre marit i muller, ja que la rèplica a les cartes de condol 
també és un subgènere epistolar amb les seves pròpies convencions.144  

No cal oblidar tampoc que es tracta d’un epistolari femení, en què 
l’escriptura és molt espontània i emocional. Ens deixa entrellucar una 
dona amb molt de caràcter, pragmàtica i resolutiva, que no vol recrear-se 
excessivament en la nostàlgia i que s’aferra a la seva fe. En una carta 
datada a Montevideo l’1 de maig de 1953, reclama al germà que no tingui 
cap temptació de convertir la casa badalonina en un museu amb els 
objectes de valor que hi havia deixat. Sobre les seves conviccions religio-
ses, l’epistolari corrobora efectivament les anècdotes que hi remetien. 
Com a catòlica practicant, Xirgu invoca sovint el nom de Déu o expressa 
el desig que la família no s’esgarriï del camí cristià, i també s’escandalitza 
del materialisme desbocat de la societat coetània i del fet que alguns 
diaris uruguaians escriguin Déu en minúscula. Un detall curiós de la seva 
pràctica religiosa és la gran veneració que sentia per la Verge de Montser-
rat, un dels llocs simbòlics de Catalunya que enyorava més. 

Del gruix de l’epistolari familiar o amical, és en les cartes de l’edat 
senil, molt més extenses, allà on Xirgu comença a emprar estratègies de 
literaturització a l’entorn de dos eixos bàsics, que es converteixen en 
sengles leitmotivs obsessius: la constatació de l’envelliment —vinculat 
sovint amb la salut sempre precària de l’actriu, que s’accentua amb 
l’edat— i la idea del retorn a la pàtria, ja remarcada, a més de les biografi-
es que hem citat més amunt, per Antonina Rodrigo (1989) i especial-
ment per Manuel Aznar Soler (2000).  

A partir del 1950, Xirgu al·ludeix sovint en les cartes al germà a la 
sensació de sentir-se envellida, encara que continuï duent a terme, sense 
defallir, una activitat escènica molt intensa. Quan té just 62 anys, li diu: 
«soy viejita, sólo me salva el ánimo que hasta ahora sigue igual»(23-III-

                                                
144 A banda de les fotografies conservades, una de les poques dades documentals sobre la 
relació íntima de Xirgu amb Arnall és la postal autògrafa de felicitació per l’aniversari 
que l’actriu adreçà al seu promès el 6 de maig de 1909: «Avui compleixes vint-i-un anys: 
avui i sempre, et desitjo de tot cor que en puguis complir molts més i, si pot ser, que 
dintre dos anys puguem celebrar aquest dia plegats i estimant-nos força». En la cara de 
la postal –una fotografia d’ella mateixa–, hi rubrica: «No t’olvidarà mai». S’hi casà el 22 
de setembre de 1910. 
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1950) o, a 65 anys, «ya me siento abuela de tantos, que me da asco» (9-
IV-1953). Amb un punt d’entendriment, també hi insisteix en alguna de 
les lletres a la seva neboda Margarida: «para la juventud que no me ha 
conocido joven, mejor que no me conozca, estoy muy viejecita, pero para 
mis sobrinos nietos una yaya más que los quiere como si estuviera a su 
lado» (4-V-1954), o «ya estoy muy viejecita, con el pelo blanco y algunos 
kilos más que cuando partí» (29-I-1955). Així i tot, com confessa també 
a la seva afillada, no es trobaria a gust asseguda en una poltrona, «hacien-
do el papel de vieja, que es el que me va ahora» (20-X-1956). A 75 anys 
acabats de repicar, Xirgu admet a la seva amiga Natalia Valenzuela que 
efectivament ha envellit, però li adverteix que té cura d’ella mateixa «para 
ver si consigo cumplir muchos más» (6-VIII-1963). 

La reiteració del desig de tornar esdevé una trampa, una il·lusió o 
un miratge. Una autojustificació, segons com es miri. En les darreres 
cartes al germà del començament dels cinquanta, aquest leitmotiv del 
retorn presenta un element dramàtic, atès que l’actriu s’hi exclama en 
termes així: «el corazón me dice: ¡basta de América, basta, basta!» (11-
VI-1953); «tengo momentos en que borraría un continente» (27-VII-
1953) o «van transcurriendo los meses y los años y aquí seguimos, sin 
haber decidido nada definitivo» (9-III-1954). L’obstinació pel retorn 
arriba fins i tot a desbancar, en alguns moments, el gran tema omnipre-
sent de l’epistolari: el del teatre. Xirgu es lliura, com no havia fet mai 
abans, a una vida més «contemplativa» o «monacal», més reposada, que li 
permet d’adelitar-se en l’evocació, l’enyorança i la nostàlgia. En les lletres 
a la seva neboda Margarida, li assegura que ha arribat al límit, que no pot 
ajornar més el retrobament amb la família i amb la terra. «No puedo 
más, la tristeza me invade en todo momento», li escriu el 10 d’agost de 
1954. El sentiment de nostàlgia s’agreujà encara més amb l’ampliació de 
la família i, a la fi, derivà cap a una certa melanconia causada pel record 
dels éssers estimats.  

La idea del retorn a la pàtria va molt lligada també a l’esperança de 
reveure la nombrosa família dels Xirgu, que amb els anys d’exili no ha fet 
sinó créixer. Les missives revelen una remitent enderiada a mantenir els 
llaços consanguinis fins al punt d’entonar un elogi continuat del nucli 
familiar i un plany sobre la impossibilitat d’un regrés constantment 
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prorrogat. En les lletres familiars, des del 1951 fins a la vigília de la mort, 
el 25 d’abril de 1969, la insistència a lamentar que les circumstàncies els 
mantenen lluny de la família és proporcional a la pruïja de veure els grans 
i els petits, de tenir-los a prop, d’abraçar-los i de gaudir de la seva compa-
nyia i afecte. Xirgu no perd mai l’esperança que algun dia podrà retrobar 
tota la família, envers la qual sent l’orgull de saber que és treballadora, 
feta a si mateixa, i que —a desgrat que els nous temps comencen a 
erosionar la institució— es manté unida. En les festivitats o en les 
cerimònies més assenyalades, no oblida de recordar a tota la parentela 
que sempre els té present i de desitjar-los la màxima felicitat, salut i 
benestar. 

La correspondència familiar de Xirgu relativa als darrers vint anys 
basteix tot un argumentari —de vegades, com hem dit, autojustificatiu— 
al voltant de la impossibilitat de la tornada. S’hi addueixen raons econò-
miques, impediments polítics, compromisos laborals, llaços amicals 
contrets, problemes de salut, arrelament a l’Uruguai, etcètera. Entre 
aquestes motivacions, a més de les econòmiques —la despesa de la casa 
de Punta Ballena, el gaudi d’una pensió com a jubilats o l’encariment de 
la vida a l’Uruguai—, val la pena de destacar l’eventualitat que el seu 
retorn fos instrumentalitzat pel règim franquista, tal com Xirgu exposa 
en dues cartes a la seva afillada:  

 
Me detiene la publicidad que temo darán a mi regreso. Quiero volver sin comen-
tarios y eso es muy difícil (27-XI-1958). 
Si no fueran tan comentados mis pasos, hace ya mucho tiempo que estaría con to-
dos vosotros, pero no me es posible pasar sólo como señora de Ortín como es mi 
deseo, está la otra (29-V-1962).  

 
Arriba un moment, quan ja té gairebé setanta anys, que Xirgu re-

coneix a la seva neboda preferida que no es veu amb cor d’anar i tornar 
d’Europa i que, en tot cas, el retorn hauria de ser definitiu. L’atracció de 
la família i la nostàlgia de la terra eren molt fortes per a l’actriu catalana, 
però el temps havia fet que, malgrat que sempre intentés no arrelar en els 
llocs d’acollida, se sentís força establerta a l’Uruguai: hi havia teixit 
relacions i projectes professionals i, al capdavall, se sentia en deute amb la 
generositat del país. En una carta a la seva amiga Natalia Valenzuela, 
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datada a Buenos Aires el 7 d’agost de 1958, li explica les dificultats de 
prendre la decisió:  

 
Salí en enero del año 1936, es hora ya de pensar en el regreso, pero... Nos hemos 
edificado una casa para nuestro descanso. Disfruto de mi jubilación en Uruguay. 
Estas gentes de aquí nos quieren, ya te darías cuenta por los señores Curotto 
[Ángel Curotto i Alicia Rodríguez], todo ello y compromisos de trabajo, hacen 
que se vaya alejando la fecha del regreso. Pero no por falta de cariño a la tierra y 
a la familia. 

 
Un cop instal·lats a Punta Ballena, Xirgu té la sensació que la vida 

se l’endú, que el fet de disposar d’una relativa bona salut i d’una activitat 
encara considerable esdevé un regal de Déu, del qual tampoc no es pot 
abusar. Amb setanta anys i escaig, Xirgu es delecta —com confessa a la 
seva neboda Margarida— en el plaer de la lectura o l’audició de música, i 
es complau a deixar fluir els dies, contemplar el paisatge o gaudir de la 
solitud del refugi de Punta Ballena. Es mostra ja cansada del traüt d’una 
activitat teatral incessant, per bé que no pugui pas resistir la temptació 
d’acceptar bona part dels projectes que encara li ofereixen. A 76 anys, 
comenta irònicament, en una carta a la seva neboda Roser Xirgu i el seu 
marit Vicent, del 4 d’agost de 1964, que és «una magnífica edad para 
hacer vida contemplativa», especialment en un indret tranquil com Punta 
Ballena, lluny de la ciutat, dels teatres, dels cinemes: «se ve que nuestros 
cuerpos estaban hartos de ficción, hoy la naturaleza nos gusta más». 

D’altra banda, en aquest «temps del retorn ajornat», la consciència 
sobre el poder de l’escriptura —d’allò que roman— es fa més punyent. 
Preocupada per la fugacitat del teatre, Xirgu fa palesa la necessitat de 
deixar un cert «testimoniatge moral». Conscient que els temps han 
canviat, que la condició de la dona no és la mateixa, postil·la a la seva 
afillada Margarida que la modernitat reclama una dona més preparada i 
independent, i també aplaudeix que procuri que els seus fills defugin de 
l’ociositat i es valguin per si mateixos. Des d’una òptica moral, més aviat 
escèptica i distanciada, Xirgu es lamenta del consumisme i l’especulació 
desbocats de l’era de la Coca-cola en què, com diu sardònicament a la 
seva neboda predilecta, «el chimpancé impera en todas partes» (26-V-
1964). Es plany, així mateix, de la confrontació política entre països que 
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aboca a noves guerres o a la deshumanització progressiva: «estamos en la 
era espacial: lo terrestre no importa y el hombre menos» (17-IX-1968). 
Sense amagar la perplexitat i la sorpresa davant dels canvis produïts per 
la modernitat, algunes cartes familiars valoren de grat que s’escurcin les 
distàncies amb el perfeccionament dels mitjans de transport («ya no hay 
distancias. Pronto iremos a la luna. Pienso tomar pasaje…», escriu a la 
seva neboda Margarida, des de Montevideo, el 28 de juny de 1961), però 
al mateix temps es queixa que la televisió, tot i ser un invent magnífic, fa 
programes molt dolents i, al seu entendre, és nociva per als vells i per als 
nens.  
 
L’OMNIPRESÈNCIA DEL TEATRE 

Com era previsible, l’epistolari de Xirgu corrobora la importància 
absorbent que tingué el teatre en la seva vida pública i privada. A quaran-
ta anys, amb una trajectòria plenament consolidada en l’escena professio-
nal espanyola, Xirgu es condol al seu amic dramaturg Joaquín Montaner 
que hagi de viure esclavitzada pel teatre, treballant de valent per mantenir 
la celebritat mudable en els escenaris espanyols: «Hay que estar en la 
brecha para triunfar […], desgraciado del que se duerme sobre sus 
laureles» (3-IX-1928). L’epistolari testimonia la seva consagració acapa-
radora a l’escena fins a l’extrem que, en moments dolorosos com ara la 
mort del primer marit (1936), la del dramaturg i amic Federico García 
Lorca (1936) o la del seu germà Miquel (1954), Xirgu es debati entre el 
sentiment de pena, tristesa i desconsol i les responsabilitats professionals 
imperioses que acaben convertint-se en una escapatòria per poder tirar 
endavant. A la seva neboda Margarida, per exemple, li escriu des de 
Montevideo, el 10 d’agost de 1954, pocs dies després de la mort del 
germà:  

 
Comprendo todo lo que estáis pasando. Solo el tiempo traerá un poco de con-
suelo a nuestro espíritu. Se me hace muy difícil resignarme. Ni el mismo trabajo 
que hemos tenido este mes pasado me ha hecho reaccionar. El 6 del corriente dí 
Macbeth, compromiso contraído hace tiempo. Cumplí con mi deber; pero me ha 
sido muy difícil y duro para mí ponerme ante el público en el estado de ánimo 
en que me hallo; había que hacerlo, estaban los decorados y los trajes hechos y la 
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compañía; en fin, lo de siempre en el teatro. Pero no puedo más, la tristeza me 
invade en todo momento. 
 
A través de les confessions que fa en algunes cartes es pot fixar la 

imatge que l’actriu s’autoconstruïa com a professional de l’escena en les 
seves diverses facetes: intèrpret, directora d’escena i pedagoga teatral. 
Examinem-ho sumàriament. En qualitat d’actriu, i en sintonia amb el 
que subratlla en la conferència «De mi experiencia en el teatro» (1951) 
que hem esmentat més amunt, és tota una mostra d’humilitat professio-
nal el fet que Xirgu consideri una gosadia d’interpretar Hamlet —a 73 
anys, quan se n’esqueien més de cinquanta de dedicació al teatre— per 
raó de la complexitat del personatge: 

 
¿Creerás —manifesta a la seva neboda favorita— que muchas veces antes de 
empezar la representación de Hamlet me entraban ganas de dirigir la palabra al 
público y pedirles perdón por el atrevimiento de representarlo? Su estudio es tan 
complejo que apasiona, pero es muy dificil (24-III-1961). 
 
Encara que rebés l’assentiment del públic i de la crítica per la inter-

pretació de personatges difícils, Xirgu confessava al seu nebot nét Xavier 
Rius —amb el propòsit, naturalment, de contagiar-li l’esperit de supera-
ció— que mai no quedava prou satisfeta del seu treball, «porque conocía 
lo insondable del personaje y la dificultad de poder y saber transmitirlo al 
público» (23-IV-1968). Així com en les seves interpretacions Xirgu es 
lliurava amb els cinc sentits, també s’entusiasmava amb les obres que 
dirigia, talment com apunta ella mateixa a la seva amiga Alicia Rodríguez 
en sengles missives:  

 
Tu sabes que pongo mucho entusiasmo en lo que dirijo y más cuando hay un 
buen intérprete (20-V-1957). 
Mis actuaciones son como tu sabes, y sabes también que pongo mi alma en ellas 
(24-VI-1958). 
 
L’epistolari referma també l’evidència que, en tant que directora 

d’escena, Xirgu tenia molta cura en l’escenificació de les obres: triava un 
repertori de qualitat, es documentava molt bé per fer els muntatges, 
s’envoltava dels millors col·laboradors, n’ultimava els preparatius fins al 
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darrer detall, etcètera. Verbigràcia: la meticulositat extrema en la posada 
en escena d’El abanico, de Carlo Goldoni, estrenada el 1953 al Teatro 
Solís de Montevideo i represa el 1956 al Teatro Cervantes de Buenos 
Aires, en tots dos casos per la Comedia Nacional del Uruguay, tal com 
demostren diverses cartes escrites al germà, en què li explica punt per 
agulla la concepció de l’espectacle (9-IV-1953, 1-V-1953 i 11-VI-1953). 
Com a empresària, especialment als anys vint i trenta, Xirgu exposa 
sovint en les epístoles al germà la seva preocupació sobre els resultats 
econòmics de les obres que, si eren positius, en garantien la permanència 
en la cartellera. 

 Com proven les lletres al germà, la Xirgu pedagoga es consagra 
plenament a la preparació de les classes, els exàmens, els assaigs, les 
escenificacions amb els alumnes, etcètera. Tot confirmant la seva fama 
d’exigent (RODRIGO: 1991, 64), s’emmiralla en el Conservatori de París, 
malgrat que sap molt bé que l’Uruguai no és França, i treballa amb els 
estudiants un repertori de qualitat que redundi en la seva formació. En 
alguna avinentesa, es mostra ben preocupada per treure el màxim de 
rendiment dels estudiants («los alumnos son muchos y dan mucho qué 
hacer; si se les descuida, no se saca ningún partido de ellos» [20-VIII-
1952]) o pel seu futur professional, sense deixar d’enorgullir-se’n («los 
alumnos son buenos como personas, como artistas discretos, pero los que 
van saliendo cortan el bacalao con los mejores» [8-VI-1954]). Com a 
professora, procura mantenir-ne viva la il·lusió, però és conscient que, 
acabats els tres anys d’estudi, les sortides són limitades a Montevideo i 
que potser haurien de traslladar-se a treballar a Buenos Aires.  

 Altrament, Xirgu acostumava a mantenir una correspondència 
molt intensa —així ho podem deduir de l’extens epistolari— amb els 
dramaturgs que estrenava amb més assiduïtat: els pregava que enllestissin 
a temps l’obra, els convidava a donar el vistiplau a l’escenificació del text, 
els tranquil·litzava sobre els preparatius de l’estrena, els comunicava de 
seguida les incidències que s’hi haguessin produït o, entre altres qüesti-
ons, els reclamava noves peces per renovar el repertori.  

Del conjunt de cartes adreçades a aquest col·lectiu, la sèrie més 
completa és la que envià a Joaquín Montaner, entre el 1927 i el 1932, 
donada a conèixer inicialment per José Tarín-Iglesias (1969) i, més tard, 
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de manera parcial, per Josep Maria Balcells (1984, 1986a i 1986b). Amb 
un grau de confiança notable, Xirgu hi parla molt de les interioritats del 
món del teatre: es complau a fer safareig sobre l’ambient teatral del 
Madrid de l’època i d’alguns dels seus protagonistes, com ara Jacinto 
Benavente, Federico García Lorca o Rafael Alberti (és sorprenent, per 
exemple, el seu comentari homòfob sobre Lorca i els allargs que li dóna 
inicialment per a l’estrena dels seus textos); mostra sense ambages la 
tibantor professional amb Enric Borràs o la rivalitat oberta amb l’actriu 
Lola Membrives; li comenta amb una fina ironia crítica algunes de les 
obres que ha llegit; el manté al corrent sobre el patètic desencontre amb 
Benavente, que no vol que es converteixi en una segona part de l’afer 
Guimerà-Guerrero; li explica fil per randa els èxits o fracassos de les 
obres que representa o, entre altres aspectes, li patentitza la dificultat 
d’acontentar el públic madrileny, atès que «lo que quieren los intelectuales 
que yo represente, no lo quiere ver el público y lo que está al alcance de 
los cerebros de las criadas, lo protestan los intelectuales y parte del 
público que acude a mis estrenos» (7-XII-1928) i, també, el temor que té 
per l’atreviment de Fermín Galán, de Rafael Alberti, que féu conèixer el 
1931, amb una acollida crítica adversa: «¿No decían que Lorca y Alberti 
eran los mejores poetas de las vanguardias? ¿En qué quedamos?» (3-VI-
1931). 

Si en unes quantes cartes a Montaner Xirgu exerceix de soi-disant 
crítica teatral de les obres que estrena, en els anys de senectut es permet 
alguns judicis estètics que són molt rars en el conjunt de la seva corres-
pondència. Vegem-ne alguns exemples. En una carta a Eduardo Marqui-
na, escrita a La Coruña el 20 de juliol de 1921, Xirgu valida la seva 
simpatia pel teatre poètic: «si los poetas no levantan el teatro, el gusto 
estragado y pervertido del público lo llevará a la vergüenza y a la ruina» 
(AMORÓS: 2005, 345). A l’exili, Xirgu expressa al germà, en una carta 
datada a Montevideo el 10 d’octubre de 1952, l’interès pel teatre existen-
cialista de Jean-Paul Sartre, encara que no en compartís el «credo»: «con 
Camus, son los dos escritores franceses que más me gustan. Lástima que 
hagan una filosofía tan desesperadamente negra». Al jove Xavier Rius, en 
fi, l’encoratja a llegir textos de teatre de tots els temps, perquè hi trobarà 
«el Universo entero y los sentimientos humanos» més atemporals, però 
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també els autors moderns: «más metafísicos y psicoanalíticos» (22-X-
1968), alguns dels quals confessa que li agraden molt. Sis mesos abans de 
morir, Xirgu manté, doncs, la fidelitat als orígens: continua interessant-
se per un tipus de teatre que havia singularitzat el seu repertori de més 
risc estètic i ideològic.  
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RESSENYA DE LA RECERCA FOLKLÒRICA: PERSONES INSTITUCIONS, DE 

JOSEP TEMPORAL I LAURA VILLALBA (CURADORS) (INSTITUT 

ALACANTÍ DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT – GRUP D’ESTUDIS 

ETNOPOÈTICS - ARXIU DE TRADICIONS DE L’ALGUER, ALACANT, 
2012, 280 PÀGINES) 
Vicent Brotons Rico 
Universitat d’Alacant 

 
n el marc de la VIII Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics 
de la Societat de Llengua i Literatura de l’IEC, celebrada a 
Bocairent (Vall d’Albaida) el 9 i 10 de novembre de 2012, es 
va presentar aquest volum que recull les actes de la VII 

Trobada, que tingué lloc a Sitges el 18 i 19 de novembre de 2011, amb el 
següent eix temàtic vertebrador: «La recerca folklòrica: persones i 
institucions». El llibre, a cura de Josep Temporal (Universitat de Barce-
lona) i Laura Villalba (Universitat Rovira Virgili), i dedicat al prestigiós 
investigador etnopoètic, doctor Josep Maria Pujol, traspassat aquest 
mateix 2012, recull les 19 comunicacions presentades durant els dos dies 
de la Trobada per 22 investigadors i investigadores. Aquestes comunica-
cions es distribueixen en quatre blocs: 1. Dones i folklore; 2. La tasca 
folklorística al País Valencià; 3. La tasca folklorística a Catalunya i 4. La 
tasca folklorística a les Illes Balears. 
 
1. DONES I FOLKLORE 

Quatre comunicacions componen aquest epígraf. Totes quatre po-
sen en valor i signifiquen la importància de la folklorista com a recopila-
dora i investigadora en la nostra cultura —i molt especialment a Catalu-
nya— entre finals del segle XIX i la primera meitat del XX. 

En «Les aportacions al feminisme de les folkloristes Maria Gràcia 
Bassa i Maria Baldó», Montserrat Palau (URV) ens aproxima al femi-
nisme burgés de la Catalunya de principis del XX tot connectant-lo a 
l’Escola d’Institutrius i Altres Carreres per a la Dona, on Rossend Serra 
Pagès va impartir l’assignatura «Folklore» entre 1901 i 1907 i va exercir 
una influència determinant en moltes alumnes, dos de les quals —Maria 
Gràcia i Maria Baldó— esdevingueren remarcables folkloristes, bones 

E 
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mestres i referents d’un moderat feminisme catalanista, si se’ns permet 
l’expressió. 

Laura Villalba (URV) presenta un estat de la qüestió de la recerca, 
tant quantitativa com qualitativa, que estan duent a terme en el Depar-
tament de Filologia Catalana de la URV sobre folklore i estudis literaris 
de gènere. En el seu article, «La dona catalana i els estudis folklòrics a 
pricipis dels segle XX: recuperant les genealogies perdudes», justifica, 
estableix el punt de partida, defineix el mètode, avança resultats i assaja 
unes conclusions provisionals entorn a un treball de buidatge de tretze 
publicacions o catàlegs catalans, que fins ara han aportat dades sobre 89 
dones que en major o menor grau s’han dedicat a la tasca folklòrica. 

Segueix el treball de Dolors Llopart (Museu Etnològic de Barcelo-
na) i Roser Ros (Tantàgora i URL), «Dona i folklore. Apunts per a 
l’estudi del folklore compilat per dones a cavall de finals dels segle XIX i 
les primeries del segle XX», on revisen un seguit d’institucions i entitats 
—l’Escola d’Institutrius i Altres Carreres per a la Dona, l’Institut de 
Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona, el Centre Excursionista de 
Catalunya i l’Esbart Català de Dansaires— que es mostren com a autèn-
tics catalitzadors de l’acció de recerca folklòrica femenina i que, fins i tot, 
doten d’un cert sentit d’autenticitat i genuïnitat aquelles investigacions. 

La prestigiosa revista dirigida i publicada entre 1928 i 1935 pel 
gran folklorista Valeri Serra i Boldú (1874-1938), Arxiu de Tradicions 
Populars (ATP), és objecte de l’estudi de Carme Oriol Carazo (URV) 
que du per títol «L’aportació de les dones folkloristes a la revista Arxiu de 
Tradicions Populars». El resultat d’aquesta recerca ha estat, en termes 
quantitatius, 53 treballs femenins publicats en ATP i 32 dones autores o 
col·lectores de materials folklòrics. Com conclou l’autora, «una mostra 
prou significativa de la important implicació de les dones en el conreu del 
folklore durant el primer terç del segle XX». O dit d’una altra manera, 
d’aquest treball, i dels tres referits anteriorment, es dedueix que a Catalu-
nya la recerca, la fixació i l’anàlisi etnopoètica en la primera meitat del 
segle passat sense el concurs decidit de les dones i les institucions, 
organismes i publicacions que ho feren possible, seria, tant quantitativa-
ment com qualitativa, notòriament més minsa. 
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2. LA TASCA FOLKLORÍSTICA AL PAÍS VALENCIÀ 
Aquest bloc de quatre comunicacions s’enceta amb el treball que 

du per títol «Llengua, folklore i ensenyament: una aproximació a l’obra 
etnopoètica de Josep Bataller Calderón», d’Alexandre Bataller Català 
(UV). Un breu, apassionat i rigorós article entorn a l’obra etnopoètica 
del mestre i folklorista Josep Bataller (1940): una obra, per cert, indestri-
able de la seua condició d’ensenyant compromés amb el projecte d’Escola 
Valenciana. La cita textual de la cloenda ho sintetitza perfectament: 
«[Bataller és] un filòleg empeltat de folklorista, un mestre que investiga a 
l’aula i que recull tota mena de materials etnopoètics per tal de retornar-
los al poble d’on naixen, i molt especialment als xiquets». 

La comunicació de Tomàs Escuder Palau, del Grup d’Estudis Et-
nopoètics de l’IEC, es titula «Els folkloristes voluntariosos de Castelló». 
Escuder dóna notícia d’un grup d’onze recol·lectors i cercadors folklorís-
tics que desplegaren una intensa activitat en els anys vint i trenta del segle 
XX, vincultats a la Societat Castellonenca de Cultura i ben connectats 
amb la recerca del Cançoner Popular de Catalunya amb figures de la talla 
de Joan Amades, Amat Pagès i Nicolau d’Olwer. 

«La recerca folklòrica: Joaquim González i Caturla i les seues ron-
dalles» és l’article de M. Jesús Francés (UA) i Anna Francés (UA). 
Aquestes dues investigadores ens aproximen a la figura del professor 
alacantí, escriptor, recol·lector i fixador rondallístic, González Caturla 
(1951). L’obra rondallística d’aquest autor es concreta en dos reculls 
àmpliament difosos per les comarques meridionals valencianes: Rondalles 
de l’Alacantí (1985) i Rondalles del Baix Vinalopó (1987). Francés & 
Francés conclouen, entre unes altres coses, el gran esforç, tant pel nom-
bre com per l’encert en el model lingüístic triat, que representa el recull i 
la fixació escrita de les seixanta-vuit rondalles meridionals en un context 
«ben difícil per les pressions de forces externes diverses». 

Joan Borja i Sanz (UA) ens ofereix un extens article entorn a la 
prestigiosa folklorista catalana Sara Llorens (1881-1954), una de les més 
significades investigadores d’aquella plèiade de principis del segle XX a 
què es refereixen les comunicacions del primer bloc. Borja en «Sara 
Llorens i Carreres i l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya: dades a 
propòsit d’unes Llegendes Alacantines inèdites», recorre la interessant 
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biobibliografia de l’autora per fer, finalment, especial esment dels esdeve-
niments i les circumstàncies de les Llegendes Alacantines inèdites i 
recollides per l’autora. Acaba la comunicació inspirant-se en l’epitafi de la 
tomba de Sara Llorens —«Feu que germini el bé que ha deixat»— per 
anunciar la futura publicació del seu Llegendes alacantines. 
 
3. LA TASCA FOLKLORÍSTICA A CATALUNYA 

La primera comunicació, que obre aquest conjunt de tres, n’és 
l’aproximació a la figura de Josep M. Banús, folklorista reusenc del segle 
XX. Agnès Toda i Bonet (URV) ens ofereix l’article «Josep M. Banús i 
Sans (1893-1972) i la seva aportació a la recerca folklòrica reusenca», on 
revisa catorze temàtiques festivocostumistes de Reus que conformaren 
75 intervencions radiofòniques en Ràdio Reus entre els anys 1952 i 
1953, publicades el 1955 de manera conjunta en el llibre Del Reus de 
antaño.  

De nou la folklorista Sara Llorens protagonitza un article: Josefina 
Roma i Riu (UB) publica «Sara Llorens i les llegendes de les baixades als 
inferns». El treball, temàticament monogràfic i abordat rigorosament, 
cerca en les investigacions de Llorens sobre aquesta temàtica narrativa 
popular i les compara amb les d’altres autors. 

Tanca el bloc dedicat a Catalunya el treball de Mònica Sales 
(URV), «Folkloristes excursionistes: el cas de Ramon Arabia i Solanas». 
L’autora ens endinsa en la figura de Ramon Arabia (1850-1902) partint 
del concepte de «folklorista excursionista», lligat indefectiblement al 
moviment excursionista de Catalunya aparegut i desenvolupat en el 
segon quart del segle XIX. Un conjunt de notícies sobre aquest binomi 
(folklore i excursionisme) que va del 1878 al 1891, i unes conclusions 
sobre la significació d’Arabia —«un gran coneixedor del territori (no 
només a nivell geogràfic, sinó també patrimonial —material i immateri-
al)»— clouen l’estudi. 
 
4. LA TASCA FOLKLORÍSTICA A LES ILLES BALEARS 

El treball de Tomàs Vibot Railakari (UIB), «Aportació de l’erudit 
arxiver Estanislau de K. Aguiló als estudis folklòrics», obri l’últim bloc 
del volum, conformat per vuit comunicacions. Un esbós biogràfic sobre 
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Estanislau de K. Aguiló (1859-1917), una revisió del seu eruditisme 
cultural i de l’obra, així com també una interessant aproximació als 
estudis folklòrics de l’autor, amb especial esment a una nova versió del 
«cant de la Sibil·la» —article de K. Aguiló de 1902— configuren 
l’aportació de Tomàs Vibot. 

Segueix «Els folkloristes estrangers a les Illes Balears (segles XIX i 
XX): a la recerca de l’exotisme?», on l’autora, Caterina Valriu Llinàs 
(GREIB/UIB), revisa l’interés que, entre molts estudiosos europeus i 
nord-americans dels dos segles passats —en cataloga vint-i-cinc—, va 
despertar el folklore balear. Remarca, en les conclusions, el caràcter 
puntual d’aquestes investigacions i l’escassa difusió més enllà dels àmbits 
acadèmics, com també la diversitat qualitativa i el valor que per als 
mateixos illencs tenen les perspectives forasteres. 

Jaume Guiscafrè (UIB) dedica la seu aportació a Mateu Obrador i 
Bennàsser (1852-1909): «Mateu Obrador, folklorista». Al llarg de les 
onze planes que ocupa l’article se’ns descobreix un desconegut folklorista 
mallorquí que, tot i les diverses dificultats que va tenir per a donar sentit i 
continuïtat a la trajectòria de recerca i anàlisi, ben caldria avui en dia 
considerar en la justa dimensió. 

Una revista, l’única d’etnografia i folklore de les illes Balears, i el 
factòtum que la féu possible, Andreu Ferrer i Ginard (1887-1975), són 
l’objecte de l’article de Margalida Coll Llompart (GREIB/UIB), «La 
revista Tresor dels avis i la tasca d’Andreu Ferrer i Ginard». El mestre, 
pedagog, humanista, autodidacta en dosis importants i recopilador 
infatigable, va fer de la revista Tresor dels avis una interessant plataforma 
escrita tant per al seu treball com per a «la motivació permanent de les 
persones sensibles als temes folklòrics», com diu Margalida Coll. Estem, 
per tant, davant d’una publicació (la revista) i el seu artífex (Andreu 
Ferrer) que, com assenyala l’autora de l’article, reïxen a aplicar al folklore 
català una òptica científica. 

De nou la figura d’Andreu Ferrer és objecte d’estudi. En aquest cas 
en la comunicació presentada conjuntament per Natàlia Sans Roselló i la 
mateixa Margalida Coll Llompart, totes dues del GREIB/UIB: «Andreu 
Ferrer i Ginard i les cançons que recollí a Menorca el 1927». De la mà de 
Sans & Coll ens acostem a l’aportació menorquina duta a terme pel 
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folkorista Andreu Ferrer per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i 
com aquella significativa tasca recopiladora ha fet possible, gràcies a la 
documentació conservada, treballs de camp comparatius al tombant del 
segle XX i als inicis del XXI. 

Miquel Sbert i Grau (Grup d’Estudis Etnopoètics de l’IEC) dóna 
complida notícia de l’estudiós mallorquí Sebastià Cardell (1921) en «Un 
folklorista de Llucmajor (Mallorca) Sebastià Cardell i Tomàs». La vida i 
l’obra del mestre, recopilador, analista i escriptor és explicada rigorosa-
ment i apassionadament, des de l’admiració, per Sbert, qui conclou el 
treball qualificant Cardell com «el motor d’una tasca folklòrica i cultural 
ingent». 

Una altra notícia biobibliogràfica és l’article de Pilar Arnau i Se-
garra (UIB), «Aproximació succinta a Francesc d’Albranca (Francesc 
Camps i Mercadal), metge i folkorista menorquí». Amb un cert to 
reivindicatiu de la necessitat d’estudis d’aprofundiment pel que fa a la 
tasca etnopoètica a Menorca, l’autora posa al nostre abast la interessant 
trajectòria d’aquest metge —ací no ens referim debades al seu noble 
ofici— folklorista i ens recorda que, si bé una bona part de la seua obra 
ha estat publicada, encara queden molts i interessants treballs manuscrits 
inèdits de considerable vàlua. 

El treball que clou el bloc illenc i l’interessant volum de les acte 
d’aquesta Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics celebrada a Sitges és 
«Versions eivissenca i mallorquina de la rondalla ATU 1685: “En Pere 
Bambo” i “Un Festejador” d’Alcover», comunicació presentada per M. 
Magdalena Gilabert, de la Institució Publica Antoni M. Alcover i el 
GREIB. Després de referir-se a alguns aspectes de l’enorme trajectòria 
folklorística de mossén Alcover, l’autora construeix una exemplar compa-
rativa entre les dues rondalles per acabar concloent que, tot i la diversitat 
d’elements interns que les enriqueixen i omplin d’originalitat, per separat, 
totes dues pertanyen inequívocament al tipus ATU 1685: «festejador 
beneit que demostra així com és amb errors absurds pel fet d’obeir 
literalment els consells que li donen». 

Comptat i debatut, les 280 pàgines de La recerca folklòrica: persones 
i institucions ens mostren que l’últim quart del segle XIX i tot el XX han 
estat, malgrat les dificultats de tota mena, un llarg i fructífer període de 
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recol·lecció i recerca folklòrica al nostre àmbit cultural; i que, amb 
suports institucionals o sense, amb major o menor formació, amb 
plataformes impreses o en simples quaderns manuscrits, des del rigor 
formatiu o des del més pur autodidactisme (però sempre des de la 
profunda estima per la llengua i la cultura del país), s’ha bastit una sòlida 
xarxa etnopoètica, indiscutible, que pot nodrir —i de fet ho fa— molts 
treballs actuals i de futur. 
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RESSENYA DE FIGURES I ESBOSSOS. ESTUDIS SOBRE LITERATURA 

VALENCIANA CONTEMPORÀNIA, DE VICENT SALVADOR (INSTITUT 

ALACANTÍ DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT, ALACANT, 2012, 204 

PÀGINES) 
Àlex Martín Escribà 

Universitat de Salamanca 
 

icent Salvador, professor de la Universitat Jaume I, és un 
conegut practicant de diverses disciplines filològiques 
(literatura catalana contemporània, estilística, pragmalin-
güística, anàlisi dels discursos, etc.). En aquesta ocasió, ens 

presenta un recull de treballs seus dels darrers anys al voltant de la 
literatura valenciana de la segona meitat del segle XX i els inicis del XXI, 
alguns dels quals han estat publicats en llocs no sempre accessibles, 
juntament amb uns altres que són nous de trinca. Joan Fuster i Vicent 
Andrés Estellés ocupen una bona part de la matèria temàtica del volum: 
no debades són els escriptors més treballats per Salvador durant anys. 
Enric Valor, Carmelina Sánchez-Cutillas i Manel Garcia Grau, que són 
objecte de sengles capítols, no han estat tan sovintejats en la seva recerca, 
però ara troben ocasió de ser estudiats. Caldria afegir-hi, encara, unes 
altres figures de la literatura catalana del País Valencià que transiten per 
les pàgines del volum i són motiu de comentari més o menys dilatat, com 
ara Joan Francesc Mira, Enric Sòria, Enric Balaguer, Martí Domínguez, 
Joan Garí... Hi ha també, en el llibre de Salvador, la preocupació per la 
funció social de la literatura, sobretot en relació amb la llengua, però 
també amb uns altres valors socials i educatius. 

Fuster, el gran pensador i tòtem literari de molts escriptors valen-
cians posteriors, ocupa sens dubte l’espai més generós, tant en la seva 
faceta de creador (assagista en primer però no únic lloc) com en la de 
traductor. D’antuvi, en el terreny estilístic, que és un camp on Salvador es 
mou com peix en l’aigua. Però també en unes altres dimensions, com és, 
posem per cas, la del pensament nacionalista o nacional i la traductològi-
ca. Fet i fet, Fuster ha estat en certa mesura l’ideòleg principal del nacio-
nalisme valencià, poc menys que el fundador d’una teoria del País com a 
part integrant dels Països Catalans. Ara bé, com Salvador posa en relleu, 
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el nacionalisme fusterià és de caràcter reactiu: reacciona defensivament 
contra un nacionalisme espanyol bel·ligerant però insidiosament camu-
flat. En aquest sentit, les reflexions de Fuster (i les de Salvador) són d’una 
actualitat flagrant en els dies que corren. Pel que fa a la tasca traductora 
de l’escriptor de Sueca, aquesta es va exercir sobre obres de la literatura 
francesa i, en menor grau, de la italiana. Albert Camus i Ignazio Silone, 
respectivament, n’ocupen el prosceni. El tema no és sols la finor de la 
traducció o les operacions estilístiques que hi ha al darrere. Per cert: 
llàstima que Salvador no s’hagi detingut més estona en L’étranger, la gran 
novel·la camusiana que representa un repte per al traductor i que el de 
Sueca reescriu amb primor en català. Sigui com sigui, el tema de la 
recerca de Salvador en aquest camp no és només la dimensió estilística, 
sinó també la socioliterària, l’operació de rescat cultural que aboca unes 
peces clau de la literatura europea al panorama lingüístic i cultural català. 
Diríem que Fuster fa, en aquests casos, d’agent provocador, o si es vol dir 
més cautament, d’agent transculturalitzador.  

Un altre aspecte que tracta l’autor del llibre que comentem és la 
marca indeleble de Fuster en el flux de l’assagisme valencià. Especialment 
en aquest gènere de l’assaig, és interessant observar la dialèctica entre 
continuïtat (influències temàtiques i sobretot estilístiques, diàleg inter-
textual) i, de l’altre cantó, la necessitat d’autoafirmació dels escriptors en 
la seva consolidació en el camp literari. L’ombra de Fuster és molt 
allargada, com correspon a un perfil tan personal d’escriptor, que, de més 
a més, emergia en un panorama, el valencià de mitjans segle XX, tan poc 
generós en figures notables ni en la creació literària ni en l’escriptura 
d’idees. Salvador ressegueix l’obra d’alguns dels assagistes valencians , fins 
avui mateix, i les fites d’aquesta dialèctica, que ha generat unes propostes 
d’escriptura potents i suggeridores.  

En el cas d’Estellés, l’estudiós posa en pràctica una metodologia 
analítica força variada. Després de parlar del poeta de Burjassot com a 
prosista de tipus memorialístic, amb un sentit crític potser un pèl massa 
estricte, el llibre dedica un capítol, que podríem considerar de literatura 
comparada, a la relació d’Estellés amb la poesia hispanoamericana i en 
particular amb Pablo Neruda, on les concomitàncies que es posen en 
relleu són sens dubte il·luminadores per a interpretar la poesia estellesia-
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na. Un altre capítol sobre el poeta se centra en un poemari singularíssim, 
el que dedica (en castellà) a la mort de la seva filla petita de tres mesos, 
Primera soledad. Com mostra Salvador, aquest és el fruit d’una experièn-
cia traumàtica que constitueix una de les claus per entendre l’itinerari 
poètic i vital de l’Estellés, els canvis produïts, durant la segona meitat dels 
cinquanta, en la seva estètica i en la seva visió de la vida, que esdevé més 
laica, menys metafísica a partir d’aleshores. Si aquest capítol és rellevant 
per als estudiosos de l’evolució de la poesia d’Estellés, el següent, centrat 
en l’elaboració d’El gran foc dels garbons a través de manuscrits i edicions, 
és un exemple de com la crítica textual pot treure a la llum el laboratori 
del poeta i, en tot cas, desmuntar la imatge d’un Estellés sempre improvi-
sador, escriptor a rajaploma. D’aquesta manera, Salvador assaja vies 
diferents i complementàries d’aproximació a una crítica literària amb 
voluntat interpretativa i no pas rònegament descriptiva o valorativa . 

Pel que fa a Enric Valor i a Carmelina Sánchez-Cutillas, l’autor 
entra en l’anàlisi de la narrativa de ficció, una extensa trilogia en el cas de 
Valor i una novel·la curta en el de l’escriptora d’Altea. Les novel·les 
valorianes hi són estudiades, sense obviar els aspectes més discutibles, 
quant a la tècnica narrativa (però amb senzillesa terminològica, aliena als 
escarafalls de la narratologia contemporània) i alhora com a fenomen 
socioliterari, històric fins i tot: la representació literària de les transfor-
macions socials que culminen en la guerra civil espanyola, en el marc del 
tractament que en fa, d’aquesta temàtica, la novel·lística catalana. La 
novel·la curta de Sánchez-Cutillas, Matèria de Bretanya, és reivindicada 
per Salvador com una peça que transcendeix el costumisme localista i 
representa una troballa artística en el seu nivell, bo i sent així mateix una 
obreta que va contribuir eficaçment a estimular la lectura literària entre 
els adolescents i joves, sobretot en els anys d’inici de l’escolarització en 
català al País Valencià. La perspectiva estrictament literària i 
l’educacional es donen així la mà en aquest estudi. D’altra banda, és 
notable que aquests dos darrers escriptors esmentats són originaris de les 
comarques meridionals i busquen en aquestes comarques l’escenari dels 
seus relats. No deu ser casualitat aquesta opció si considerem que el llibre 
es publica en una editorial alacantina, i així la tria pot llegir-se com un 
gest d’atenció a una àrea geogràfica perifèrica, on precisament Salvador va 
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exercir la seva docència universitària en un curt període de la seva trajec-
tòria acadèmica.  

Un altre capítol es dedica a l’obra poètica d’un escriptor més recent 
que totes les altres figures, però mort fa uns anys prematurament i, per 
tant, com subratlla Salvador, amb una obra ja closa. L’estratègia analítica 
d’aquest capítol consisteix a focalitzar un aspecte concret de l’escriptura 
lírica de Garcia Grau, tot resseguint el fil d’Ariadna de la intertextualitat i 
el tractament d’unitats fraseològiques. El volum i la transcendència 
literària menor d’aquest escriptor, si més no per la circumstància de la 
seva mort prematura, és compensat així amb el lluïment d’un aparell de 
crítica estilística que, curiosament, resulta d’una claredat didàctica 
extraordinària quan es veu que hom l’aplica als versos del poeta de 
Benicarló.  

Els dos darrers capítols del llibre no parteixen d’autors concrets si-
nó que constitueixen sengles aproximacions a dos problemes de 
l’ensenyament actual de la llengua i la literatura: el primer, sobre els 
condicionants de l’ensenyament del català al País Valencià en el context 
actual; el segon, sobre els canvis substancials que la irrupció del món 
virtual en els hàbits intel·lectuals de les noves generacions i l’avaluació de 
la manera com aquestes transformacions incideixen, tant positivament 
com negativament, en la capacitat de lectura i comentari literari dels 
estudiants actuals.  

Aquest darrer apartat és l’únic que no parteix de figures literàries 
valencianes ni de la problemàtica local, sinó que adopta una perspectiva 
més global. En l’extensa introducció amb què Salvador emmarca el seu 
llibre com a producte unitari malgrat la multiplicitat de peces que es 
conjuminen en l’aplec, l’autor planteja explícitament la paradoxa aparent 
que constitueix limitar-se als estudis de literatura valenciana i al mateix 
temps defensar aferrissadament la unitat de la llengua i la cultura catala-
nes, tal com es palesa, per exemple, en el penúltim capítol, on l’autor es 
mostra crític amb les inèrcies i les maniobres que poden derivar cap a 
alguna mena de secessionisme lingüístic. El seu plantejament és transpa-
rent, i al capdavall s’inspira en postures adoptades pel mateix Fuster: la 
recerca literària pot legítimament triar els seus camps d’estudi en funció 
d’afinitats particulars, entre les quals les geogràfiques són tan plausibles 
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com altres; ara bé, l’ensenyament de la llengua i la literatura no pot 
renunciar de cap manera a una perspectiva unificada de la cultura catala-
na, i en aquest sentit no és lícit escamotejar als escolars el coneixement de 
les varietats lingüístiques ni tampoc les figures literàries (i els textos 
corresponents, és clar) de la resta del domini català.  

Una altra aparent paradoxa que l’autor dilucida en el seu llibre 
consisteix en la tensió entre l’adopció d’un marc teòric i metodològic 
ambiciós (teoria literària, anàlisi del discurs, pragmaestilística i fins i tot 
el que podríem anomenar teoria social) conjuntament amb una focalitza-
ció de l’anàlisi en figures concretes, algunes unànimement reconegudes en 
el cànon literari català però també unes altres de projecció sens dubte més 
local. El capteniment de Salvador, en aquest sentit, és encalçar la concili-
ació d’ambdues facetes, amb la convicció que no hi ha temes menuts si 
l’abast de l’aproximació és ambiciós i manté el rigor analític. És clar que 
aquesta aposta exigeix habilitat expositiva i agilitat d’estil. Salvador s’ha 
esforçat a acumular dosis considerables d’aquestes dues qualitats. I se’n 
surt, sens dubte, amb una escriptura que no renuncia a l’esperit acadèmic 
però que defuig tant com pot els tecnicismes i esmalta el discurs amb 
recursos d’assagista. 
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RESSENYA DE LITERATURA ORAL A FAIÓ, FAVARA, MAELLA I 

NONASP, DE CARME ORIOL, PERE NAVARRO I MÒNICA SALES 

(ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MATARRANYA, CALACEIT, 2010, 272 

PÀGINES) 
Vicent Vidal Lloret 
Universitat d’Alacant 

 
interès per l’arreplega de literatura oral popular a la Franja 
d’Aragó ha estat creixent en les últimes dècades i ha demos-
trat a bastament la vivesa lingüística, literària i cultural 
d’aquest territori. Els monumentals llibres Lo Molinar. 

Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa (3 vol., 1995) i 
Bllat Colrat. Literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la 
Ribagorça (3 vol., 1997), de voluntat totalitzadora tant geogràficament 
com genèrica, en són una bona mostra. Però a això cal afegir altres obres 
d’autors com Josep Antoni Chauvell, Carlos González Sanz, Pasqual 
Vidal, Josep Anton Carrégalo, Margarita Celma, etc., que han contribuït, 
amb enfocaments més parcials, a eixamplar aquesta tasca sempre incom-
pleta de la recopilació. 

Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp és una nova publi-
cació en aquest sentit que naix com a fruit del treball conjunt de les 
professores Carme Oriol i Mònica Sales i del professor Pere Navarro de 
la Universitat Rovira i Virgili. El llibre aprofundeix en la recol·lecció de 
literatura popular d’aquests quatre pobles catalanòfons de l’actual comar-
ca del Baix Aragó-Casp i així n’amplia el patrimoni documentat fins al 
moment. Ha estat possible per l’encàrrec del Govern de la Comarca, que 
demanà l’elaboració d’un suplement en català per al projecte «Inventario 
del Patrimonio Etnográfico». El resultat d’aquest projecte es publicà en 
Cultura popular en la comarca del Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 
(2007) i va patir una dificultat metodològica: les entrevistes s’hi van fer 
en castellà, per la qual cosa els resultats obtinguts van ser en castellà  
—excepció feta d’algunes fórmules fixades. Ací, Oriol, Navarro i Sales 
superen aquest entrebanc, troben nous informants i transcriuen fins a 
507 mostres de literatura oral que van acompanyades d’un estudi lingüís-
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tic i d’un CD en què podrem escoltar de viva veu vint de les mostres 
transcrites. 

Amb pròleg d’Artur Quintana, el llibre s’estructura en dues parts: 
la primera, de caire introductori, se centra en les qüestions metodològi-
ques i inclou l’estudi dels parlars de Faió, Favara, Maella i Nonasp; la 
segona conté, classificades, les 507 mostres, un índex dels tipus rondallís-
tics arreplegats (catalogats segons els criteris internacionals) i una relació 
dels informants que han fet possible aquesta tasca. 

Els autors enceten el volum amb una revisió bibliogràfica sobre el 
tema i expliquen com fou possible el treball de camp de Mònica Sales i el 
contacte amb els informants. A continuació es descriuen els gèneres 
etnopoètics que han aparegut en l’arreplega, que parteixen de l’adaptació 
a la cultura catalana que féu Carme Oriol del model de Heda Jason; serà 
en funció d’aquests gèneres descrits que es procedirà a la classificació en 
la segona part. 

L’estudi geolingüístic analitza els parlars de Faió, Favara, Maella i 
Nonasp en correspondència amb els parlars veïns: se’ns hi dibuixa una 
zona que té com a particularitat, precisament, la confluència de caracte-
rístiques dels diferents parlars nord-occidentals tortosins de transició al 
valencià. Trets del català nord-occidental i del valencià, doncs, es donen 
la mà en aquestes terres, a la qual cosa cal afegir el manteniment de 
solucions lingüístiques arcaïtzants, com sol ocórrer en els parlars de les 
àrees laterals del domini lingüístic. Dels quatre pobles, és a Maella on 
trobarem més particularitats respecte dels altres pobles, amb solucions 
que, segons s’hi apunta, caldrà buscar en els parlars septentrionals 
ribagorçans. 

Aquest estudi ens servirà després, en la segona part, per a una ma-
jor comprensió de les mostres arreplegades i per a tenir-ne present 
l’oralitat i les característiques dels parlars. Com a resultat de l’aplicació 
d’una metodologia científica, la transcripció i l’edició que se’n fa respecta 
amb una gran fidelitat les característiques fonètiques, morfosintàctiques i 
lèxiques de la llengua oral d’aquests pobles. Això sí, partint de la norma-
tiva ortogràfica i ortoèpica, atès que algunes solucions, com ara la no-
pronunciació de la /r/ final o la confusió entre /b/ i /v/, entre d’altres, 
són generals i admeses en català, amb la qual cosa no apareixen directa-
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ment reflectides en els textos i caldrà tenir-les en compte a partir de les 
anàlisis lingüístiques. 

Les rondalles (d’animals, meravelloses, d’enginy, formulístiques i 
antirondalles) i les contarelles obren la segona part i n’inclouen la catalo-
gació internacional a partir dels números ATU que devem a Hans-Jörg 
Uther (2004), amb la reelaboració del catàleg d’A. Aarne i S. Thompson 
que dugué a terme amb el seu equip. Això permet situar les mostres 
narratives en el context de la tradició oral universal. Però la tasca classifi-
cadora no acaba ací, atès que aquestes mostres es comparen tant amb el 
conjunt de mostres del mateix tipus que es recullen en l’Índex tipològic de 
la rondalla catalana d’Oriol i Pujol (en la primera versió, de 2003, i en 
l’ampliada i traduïda a l’anglès, de 2008) com amb les que s’hi recullen 
específicament de la Franja d’Aragó. S’ofereix, per tant, un panorama 
perfiladíssim de la rondallística en aquests pobles del Baix Aragó-Casp, 
amb el qual el lector tindrà una idea ben clara dels tipus narratius més i 
menys comuns d’aquest territori i podrà comparar la relació que 
s’estableix entre aquests quatre pobles, la resta de la Franja i la resta de la 
tradició catalana dins del context internacional. Aquesta comesa ja havia 
estat avançada per Mònica Sales en l’escrit corresponent d’Illes i insulari-
tat en el folklore dels Països Catalans (2009).  

Tant les rondalles i les contarelles com la resta de textos transcrits 
(llegendes, tradicions explicatives, relats d’experiències reals, relats 
d’exageracions, acudits, motius locals, amonestaments, evasives, parèmies, 
endevinalles, entrebancallengües, fórmules rimades i cançons de tota 
mena) solen aparèixer amb comentaris dels informants mateixos (o dels 
autors que reprenen altres fragments de les entrevistes) sobre el context 
en què aquesta literatura treia el cap espontàniament. Explicacions sobre 
el significat o l’ús d’alguns refranys, per exemple, caiguts en desús perquè 
prenen sentit en una societat més agrícola; comentaris sobre el moment 
de l’any en què es cantaven unes cançons determinades, o del joc en què 
s’hi cantaven; fins i tot advertiments a l’interlocutor perquè no caiga en la 
trampa d’una endevinalla falsament obscena... la riquesa de l’oralitat i la 
informació contextual no es perd en aquest llibre: Oriol, Navarro i Sales 
ja n’han tingut la cura necessària amb el seu bon criteri científic.  
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Si el lector no en té prou amb tot això, encara podrà trobar foto-
grafies ací i allà que ajuden a situar els textos que fan referència a topò-
nims, llocs llegendaris o peces singulars del patrimoni local. Només hi 
manca la notació musical de les cançons, per a la qual cosa els autors 
remeten als arxius de so conservats en la base de dades del suplement en 
català de l’«Inventario del Patrimonio Etnográfico». En qualsevol cas, 
se’n podran escoltar quatre en el disc que acompanya el llibre. 

Deixaré al goig del lector que repasse i assaborisca tranquil·lament 
cadascun d’aquests textos recuperats del patrimoni oral i, per despertar-
ne la curiositat, en destacaré només tres tradicions explicatives: «Fil 
blanco, fil negro», «Fil negro» i «Parlau com vullgau», tres versions 
diferents que narren per què es parla com es parla en alguns d’aquests 
pobles. Conten que va ser una dona qui va ensenyar a parlar castellà als 
pobles veïns com Casp, castellanoparlant, i, quan es féu ja molt vella, 
arribà a aquestes terres i, quan ja hi tenia la tasca mig empresa, va morir. 
També conten que sant Pere anava ensenyant les llengües a cada vila i 
quan arribà a Maella ja estava tan fart que els va dir «parlau com vu-
llgau». Aquestes tradicions explicatives han estat catalogades a la base de 
dades RondCat amb l’entrada C-027 i evidencien una sèrie de complexos 
lingüístics —malaurats prejudicis, al capdavall— que també es donen en 
altres zones de frontera del domini lingüístic, com Guardamar del 
Segura, al sud del País Valencià. La tradició oral és també un baròmetre 
de l’atmosfera històrica i sociolingüística de cada poble. 

Sis pàgines al final inclouen fitxes descriptives —la majoria amb 
foto— dels informants que han transmès tot aquest material als autors. 
No me n’he pogut estar de llegir-les totes. Em sembla que és un gran 
reconeixement a la memòria i a la saviesa de totes aquestes persones que, 
potser sense saber-ho, o potser reivindicant-ho, participen de l’autoria 
d’aquesta literatura dels pobles. Alhora, però, aquestes fitxes tenen un 
sentit purament científic que permet conèixer l’edat, el sexe i la professió 
de cada informant, variables que poden condicionar l’acte etnopoètic en 
bona mesura. 

Especialistes i curiosos, etnopoetòlegs, lletraferits, llenguaferits, crec 
que tot lector té cabuda en Literatura oral a Faió, Favara, Maella i 
Nonasp. Els comentaris més tècnics no enterboliran la lectura dels poc 
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avesats a l’etnopoètica, però seran necessaris i més que suficients per a 
qualsevol investigador. Només em queda el desig que —tant de bo— 
algun dia totes les nostres comarques tindran reculls semblants. Qui sap 
si en aquest moment sant Pere parlarà en altres termes... 
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RESUMS 
 

La novel·la gràfica: un canvi d’horitzó en la indústria del còmic 
DANIEL GÓMEZ SALAMANCA I JOSEP ROM RODRÍGUEZ 

 
RESUM 
Des de fa poc més d’una dècada, autors, teòrics i periodistes parlen de la 
novel·la gràfica com a àmbit en el qual el còmic, per fi, ha aconseguit un 
nivell de qualitat literari que obri, així, les portes de la legitimació cultu-
ral. En aquest article ens allunyarem de les perspectives d’estudi més 
comunes i qüestionarem la relació entre còmic, novel·la gràfica i literatu-
ra. Des de l’anàlisi de la indústria del còmic espanyola, parant especial 
atenció a la distribució i als canals de venda, buscarem indicis de si, tot i 
no ser literatura, la novel·la gràfica està propiciant una normalització de 
la indústria del còmic espanyola com a subsector de la indústria editorial. 
Paraules clau: indústria del còmic, distribució, novel·la gràfica, indústria 
editorial, literatura 
 
ABSTRACT 
Only since just over a decade ago, authors, scholars and journalists have been 
talking about the graphic novel as a field in which the comic medium has 
finally achieved literature’s standard quality, opening the doors of cultural 
legitimization. In this article we will look at the relationship between comics, 
graphic novels and literature from a very different perspective. By the analysis 
of the Spanish comics industry, and paying particular attention to the 
distribution channels, we will look for indications of whether, despite not being 
considered literature as such, the graphic novel is leading to a normalization 
of the comic industry in Spain as a subsector of the book industry. 
Keywords: comic industry, distribution, graphic novel, book industry, literatu-
re 
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La literatura en els còmics de Jacques Tardi. Quan la novel·la esdevé 
partitura i model artístic  

JORDI CANYISSÀ 
 
RESUM 
La literatura és un element essencial per definir les característiques de 
l’univers creatiu de Jacques Tardi. Sense la influència literària, no es pot 
entendre ni l’ambició temàtica, ni la tècnica narrativa, ni la llibertat 
formal de les seves obres, sovint allunyades dels cànons del còmic més 
popular. Àlbums com Ici Même (1979) han estat un revulsiu dins del 
món de la historieta i un primer camí cap al que ara es coneix com a 
novel·la gràfica i han ajudat a acostar el món de la literatura i el del còmic 
a partir del que tenen en comú: el relat. Les seves creacions són una bona 
manera d’entendre les semblances i les diferències entre tots dos àmbits. 
En les obres de Tardi trobem casos de reescriptura, de citacions o 
d’incisos enmig del discurs narratiu i un ús particularment important de 
la veu del narrador, amb clares ressonàncies literàries. 
Paraules clau: novel·la, novel·la gràfica, còmic, narració, adaptació 
 
ABSTRACT 
Literature is an essential element to define the characteristics of the creative 
universe of the French author Jacques Tardi. Not taking literature influence 
into account would make impossible to understand the thematic ambition, the 
narrative technique or the formal freedom of his works, often far from the 
most popular comic book canons. Albums like Ici Même (1979) have been 
shocking in the world of comics and a first way towards what is now called as 
graphic novel. His work has helped to bring both worlds, literature and 
comics, closer, starting from what they have in common: the story. His 
creations are an excellent way to understand the similarities and differences 
between the two media. In Tardi’s works we find examples of rewriting, 
citations or digressions in the middle of a narrative discourse and a very 
significant use of the narrator’s voice, with clear literary echoes. 
Keywords: novel, graphic novel, comics, narration, adaptation 
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El discurso interior en los cómics de Frank Miller 
PEPO PÉREZ (JUAN CARLOS PÉREZ GARCÍA) 

 
RESUM 
Des dels anys vuitantes, Frank Miller ha estat reconegut com un dels 
principals renovadors del comic book produït per la industria nord-
americana. Un dels seus trets d’estil més distintius i influents és el 
tractament del discurs interior dels personatges, inspirat per la novel·la 
hard-boiled i el cinema negre americans, però també per còmics previs, de 
crim i de superherois. En aquest article comentem els diversos usos del 
discurs interior en els còmics de Miller amb casos d’estudi elegits de tota 
la seua obra, acompanyats d’una aproximació als antecedents històrics de 
la introducció de dit recurs en el còmic nord-americà. 
Paraules clau: còmic, comic book, discurs interior, Frank Miller, imatge-
text 
 
ABSTRACT 
Since the Eighties, Frank Miller has been recognized as one of the leading 
innovators in American comic book industry. One of his most distinctive and 
influential features of style is the treatment of inner speech on his characters, 
inspired by the American hard-boiled novel and noir film, but also by 
previous crime and superheroes comics. In this paper, we examine the 
different uses of inner speech in Miller’s comics with case studies selected from 
all his work, including a historical approach to the introduction of such device 
in American comics. 
Keywords: comics, comic books, internal speech, Frank Miller, image-text 

 
 

Splassshf: còmic i experimentació narrativa  
ANTONI MAESTRE BROTONS 

 
RESUM 
Encara que el còmic té una trajectòria centenària, cal esperar la dècada 
dels setanta perquè la seua influència es faça notar en la literatura. En 
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aquell moment es produeix el famós debat entre els apocalíptics i els 
integrats respecte a la cultura de masses apuntat per Umberto Eco, que 
provocarà en els escriptors més joves el refús a la tradició i als criteris 
acadèmics sobre excel·lència literària. Els autors més agosarats experi-
mentaran amb els recursos que els gèneres populars poden aportar per a 
explorar nous estils. Si bé la relació que la literatura estableix amb el 
cinema ha generat nombrosos estudis, en canvi manquen aproximacions 
crítiques a la influència que els altres gèneres visuals i audiovisuals com el 
còmic o la televisió han exercit sobre la narrativa. Aquesta és una qüestió 
que se situa en l’àmbit dels estudis sobre la interdiscursivitat. Per tant, no 
pot deixar de banda aspectes com la serialitat, la construcció narrativa 
basada en la juxtaposició, les onomatopeies, l’humor o els protagonistes 
inanimats o animals.  
Paraules clau: còmic, narrativa, cultura de masses, interdiscursivitat, 
experimentalisme 
 
ABSTRACT 
Although comic has a long tradition, only after the seventies can its influence 
be traced in literature. Then the famous debate between what Umberto Eco 
called apocalyptic and integrated regarding mass culture took place, which 
led the youngest authors to refuse tradition and academic yardsticks about 
literary quality. The most daring writers will experiment with resources from 
the popular genres to explore new literary styles. There are numerous studies 
about the relationship between literature and cinema; however the link with 
other visual and audiovisual genres such as comic or television has not been 
paid enough critical attention. This is a question matter related to 
interdiscursivity. Therefore some aspects such as seriality, narrative 
construction based on juxtaposition, onomatopoeia, humour, inanimate 
characters or animals have to be examined. 
Keywords: comic, fiction, mass culture, interdiscoursivity, experimentalism 
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La maduresa de l’autoconsciència. De Winsor McCay a Grant Morrison: 
variacions del metacòmic 
FRANCISCO J. ORTIZ 

 
RESUM 
Un dels elements comuns a la literatura i al còmic des de l’origen 
d’ambdós àmbits és la possibilitat de l’autoreferencialitat o, si apliquem el 
concepte a la narrativa, de la metaficció. Aquest element està present en 
la tradició del còmic des de l’obra de pioners com Winsor McCay o 
George Herriman fins a autors contemporanis com Grant Morrison, i 
s’ha manifestat de manera molt variada, bé en còmics sobre el món de la 
historieta (algunes novel·les gràfiques de Seth i de Dylan Horrocks en 
són força representatives) o com a arriscats exercicis metalingüístics amb 
finalitat teòrica, de la qual cosa és exemple el cas d’algunes obres de Scott 
McCloud. 
Paraules clau: metacòmic, metaficció, metallenguatge, autoconsciència, 
autoreferencialitat 
 
ABSTRACT 
One of the common characteristics between literature and comics from the 
origins of both fields is the possibility of using auto-reference or what we would 
call, if applied to fiction, as metafiction. This element is present in comics’ 
tradition from pioneers such as Winsor McCay or George Herriman to 
contemporary authors such as Grant Morrison and it has been used in very 
varied ways, whether in graphic novels about authors and series (some works 
by Seth and by Dylan Horrocks are very representative of this trend) or even 
as metalingual and theoretical exercises, an example of which would be some 
books by Scott McCloud. 
Keywords: metacomic, metafiction, metalanguage, auto-conscience, auto-
referentiality 
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15 anys de còmic-vinyetes a la Universitat d’Alacant: Unicòmic com a 
model acadèmic de didàctica i promoció de la lectura  

JOAN MIQUEL ROVIRA COLLADO I JOSÉ ROVIRA COLLADO  
 
RESUM 
El 2013 s’organitzaran les XV Jornades del Còmic de la Universitat 
d’Alacant-Unicòmic, celebrades ininterrompudament des del 1999. D’una 
petita proposta de l’alumnat, hem passat a unes jornades acadèmiques 
estables i reconegudes, centrades en les possibilitats didàctiques del nové 
art. Al llarg de les quinze edicions, hi han desfilat autors de renom 
internacional com Chris Claremont, Francisco Solano López o Carlos 
Giménez, a banda de nombrosos especialistes que ens van presentar els 
seus treballs al voltant del món de la historieta, com Álvaro Pons o 
Antonio Martín. En el següent estudi, s’hi fa un minuciós recorregut per 
l’organització i la història de les jornades tot destacant els moments més 
rellevants i la importància que han tingut aquestes jornades per al 
reconeixement de la narració gràfica com una forma d’expressió artística 
que, a l’igual que la literatura, ha de ser analitzada i treballada des de les 
aules universitàries, ja que ens pot beneficiar en l’ensenyament de molts 
àmbits d’investigació. Gràcies a Unicòmic, a la Universitat d’Alacant les 
vinyetes han deixat de considerar-se una distracció juvenil per a 
considerar-se una forma d’art equiparable a la literatura.  
Paraules clau: còmic, universitat, Unicómic, didàctica, narració gràfica 
 
ABSTRACT 
In 2013 the XV Jornades del Còmic de la Universitat d’Alacant-
Unicòmic will be held as it has been since 1999 without being interrupted. 
Born as a small student proposal, we have advanced to stable and recognized 
academic sessions, focused on the educational possibilities derived from this 
art. Over the past fifteen editions, internationally renowned authors such as 
Chris Claremont, Francisco Solano López or Carlos Giménez have been 
present here, and also numerous specialists who presented their work on 
comics, as is the case with Álvaro Pons and Antonio Martín. Our paper 
consists on a detailed guide of these academic sessions, highlighting the most 
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relevant and significant moments which have contributed to the recognition of 
Graphic Narrative as a field of expression that, along with literature, should 
be analyzed and studied by scholars because it may suppose a great benefit for 
many research projects. Thanks to Unicòmic, at Universitat d’Alacant 
comics are no longer considered as a distraction for youth but as a form of art 
as valid as literature.  
Keywords: comic, university, Unicómic, didactics, graphic narrative 
 
 
Wagner a l’ombra: referències i context musical dins la narrativa d’Eduard 

López-Chavarri Marco 
ÀNGEL LLUÍS FERRANDO MORALES 

 
RESUM 
Gairebé en qualsevol narració d’Eduard López-Chavarri, la música és un 
element ben important i moltes vegades esdevé generador o determinant 
del propi discurs narratiu. Wagner, com a icona modernista o solament 
com a compositor i pensador admirat, és present en l’obra del 
compositor, escriptor i crític valencià. Sempre a l’ombra literària, com a 
model d’inspiració o referència contextual, observem la recepció del 
compositor de Leipzig a València a partir del treball del nostre 
protagonista. Aquest article, clarament dividit en dues seccions, palesa 
aquesta recepció mitjançant la recerca de referències i l’anàlisi del context 
musical dins la narrativa de l’autor valencià.  
Paraules clau: López-Chavarri, Wagner, modernisme, narrativa valen-
ciana, música, recepció 
 
ABSTRACT 
Practicaly in all texts of Eduard Lopez-Chavarri, the music is a very 
important element and often becomes the origin or the key of the text 
itself. Wagner, as a modernist icon or even as an admired composer and 
thinker, is present in the work of the Valencian composer, writer and 
critic. We can observe the reception of the composer from Leipzig in Valencia 
under the literally umbrella as a model of inspiration or contextual reference 
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because our protagonist's work. This article clearly divided in two sections, 
shows this reception through references and musical context within the text of 
the Valencian author. 
Keywords: López-Chavarri, Wagner, modernism, Valencian narrative, 
music, reception 
 
 

Margarida Xirgu, epistolari íntim 
FRANCESC FOGUET I BOREU 

 
RESUM 
La correspondència escrita per l’actriu i directora d’escena Margarida 
Xirgu (1888-1969), tant la familiar o amical com l’estrictament 
professional, permet d’aprofundir en la seva vida pública i privada i, 
especialment, en la xarxa de coneixences i relacions al llarg d’una àmplia 
trajectòria consagrada en cos i ànima al teatre. A partir d’aquesta 
documentació epistolar, d’un gran valor biogràfic, històric i documental, 
el present article se centra, sobretot, en l’anàlisi de dos aspectes. D’una 
banda, la progressiva emergència d’un jo en les cartes xirguanes, en les 
quals els temes de l’envelliment i del retorn a la pàtria esdevenen 
leitmotivs obsessius. De l’altra, l’omnipresència del teatre en les missives, 
la qual no tan sols confirma la dedicació absorbent als escenaris, sinó que 
també aporta evidències noves sobre la imatge que s’autoconstruïa com a 
professional i sobre els seus gustos artístics i afinitats estètiques. No cal 
dir que l’epistolari de Xirgu revela, de pròpia mà, tot un caràcter i unes 
preocupacions vitals concretes que contribueixen a conèixer molt millor 
la biografia de l’actriu catalana. 
Paraules clau: Margarida Xirgu, teatre català, teatre espanyol, actrius 
catalanes, autobiografia, epistolaris 
  
ABSTRACT 
The correspondence written by Catalan actress and stage director Margarida 
Xirgu (1888-1969), set both within the spheres of family and friends, allows 
the reader to go further into her private and public life, and particularly into 
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the net of acquaintances and relationships woven throughout a wide career 
unconditionally dedicated to the theater. On the basis of this epistolary papers, 
which possess a great biographical, historical and documentary value, this 
essay is mainly focused on the analysis of two aspects. On the one hand, the 
progressive emergence of a self in Xirgu’s letters, in which the topics of aging 
and return to the homeland become two obsessive leitmotivs; on the other 
hand, the omnipresence of theater in the letters, which not only does it confirm 
her time-consuming dedication to the stage, it also provides new evidence 
about the image she was building herself as a professional and her artistic 
tastes and aesthetic affinities. It goes without saying that Xirgu’s collected 
letters reveal, in her own hand, quite a character and some vital concerns that 
contribute to a better knowledge of the biography of this Catalan actress. 
Key words: Margarida Xirgu, Catalan theater, Spanish theater, Catalan 
actresses, autobiography, collected letters 
 
 



 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest exemplar, 
corresponent al 2012, 

va ser maquetat a Altea 
i imprés als tallers de Gràfiques Colomar:  

a tocar de la Mediterrània, 
que és la mar que permet navegar 

fins a les platges d’Ítaca. 
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