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RETRAT D’UN DETECTIU PRIVAT 
D’ULLS VIDRIOSOS

Tot va començar amb un nom equivocat...

Una «novel·la gràfica»? Bah!
Com anomenaria Peter Stillman, el guillat buscador del pro-

tollenguatge a Ciutat de vidre de Paul Auster, l’adaptació visual 
de la novel·la on ell apareix? Un grunagràs? Un nincompictopup?? 
Un iconologosplat??? Pot ser que la paraula còmics ja no sigui el 
«nom adequat» per designar un mitjà narratiu que entrellaça 
ínti mament paraules i imatges, però que no té necessàriament 
un to còmic. 

A mitjan anys vuitanta, alguns periodistes i llibreters benin-
tencionats van batejar amb el nom de «novel·les gràfiques» un 
petit nombre de còmics en format de llibre, en un intent de di-
ferenciar-los d’altres productes menys ambiciosos. Però, si bé el 
meu llibre Maus va ser parcialment responsable de convertir les 
llibreries en un lloc segur per als còmics, aquesta nova etique-
ta no la vaig acabar de pair: em semblava una simple operació 
de cosmètica per adquirir respectabilitat. Com que «gràfic» era 
respectable i «novel·la» també (si bé no sempre havia estat així), 
aleshores les «novel·les gràfiques» havien de ser... doblement res-
pectables!

Tot va començar amb una idea desencertada...

Va haver de passar tota una altra dècada abans no hi hagués prou 
còmics llargs i ambiciosos per atorgar massa crítica a aquest con-
cepte, és a dir, abans no hi hagués prou obres dignes de l’atenció 
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dels crítics per fer inevitable una secció pròpia a les llibreries; 
però, cansat de veure els meus exemplars de Maus envoltats de 
llibres de fantasia i de manuals de jocs de rol, vaig mirar d’acce-
lerar el procés: al principi dels noranta em vaig queixar a un dels 
meus editors dient-li que, si la meva obra estava condemnada a 
viure en el gueto d’una secció de novel·la gràfica, potser es podia 
millorar l’entorn contractant alguns novel·listes seriosos perquè 
proporcionessin guions a artistes gràfics competents. Se’m va 
donar permís per parlar amb diversos novel·listes de renom, en-
tre ells William Kennedy, John Updike i Paul Auster. 

Tot va començar amb una sèrie d’amistats...

Vaig tenir la sort de fer-me amic de Paul Auster a les acaballes de 
la dècada de 1980, i, a còpia d’insistir, al final vaig conquistar-lo 
perquè sospesés la possibilitat de col·laborar amb un dibuixant. 
Auster tenia l’embrió d’una idea: la visió d’un nen flotant per 
sobre l’aigua. En un tancar i obrir d’ulls aquell embrió s’havia 
convertit en la novel·la Mr. Vertigo, i va tenir l’amabilitat de 
demanar-me una il·lustració per a la sobrecoberta. Tots els no-
vel·listes amb qui vaig parlar es mostraven intrigats per la meva 
proposta, però després fugien corrents. (Updike, que al principi 
de la seva carrera volia ser dibuixant de còmics, va dir que havia 
trigat cinquanta anys a acceptar la idea de posar paraules als 
dibuixos.) Ni jo mateix no m’acabava de fiar de la meva pròpia 
idea: secretament, estava convençut que l’expressió més «pura» 
del gènere del còmic exigia que el text i els dibuixos fossin fets 
per una mateixa persona. 

De manera que el projecte no tan sols es va anar desinflant, 
sinó que va cedir terreny a una altra idea que em semblava en-
cara pitjor. Un dia, en Paul m’havia suggerit que em limités a 
adaptar un dels seus llibres ja publicats. Jo vaig desestimar la idea 
fins que un altre amic, Bob Callahan, va conquistar-me a mi per 
coeditar una col·lecció de llibres amb ell: adaptacions, en format 
de còmic, de literatura urbana amb inflexions de novel·la negra. 
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Jo no entenia res: quin sentit tenia prendre’s la molèstia de con-
vertir un llibre en... un altre llibre? Per fer-ho encara més difícil, 
l’objectiu no era crear una aigualida col·lecció de «Clàssics il-
lustrats», sinó unes «traduccions» visuals que poguessin atraure 
l’atenció d’un públic adult. Ciutat de vidre era exactament el tipus 
de novel·la que Callahan tenia al cap per definir allò que final-
ment vam anomenar «Neon Lit», però una relectura d’aquesta 
novel·la breu de Paul Auster va fer que aquella tria ens semblés 
un repte literalment aclaparador i, per tant, digne de ser assumit! 
Tot i les seves al·lusions enjogassades a la novel·la barata, Ciutat 
de vidre és, en essència, una obra sorprenentment no visual, una 
complexa tera nyina de paraules i d’idees abstractes en uns estils 
narratius que es van alternant lúdicament. (En Paul em va avisar 
que més d’una temptativa de convertir aquest llibre en un guió 
cinematogràfic havia fracassat estrepitosament.)

Vaig contactar amb David Mazzucchelli, que havia il·lustrat 
Batman: Year One, de Frank Miller, amb una gràcia, una econo-
mia i una compenetració formal que gairebé feien interessant 
el gènere dels superherois. Els sorprenents còmics i grafismes 
d’avantguarda que va publicar posteriorment pel seu compte, 
després d’abandonar la línia més convencional quan es trobava 
en el zenit de la popularitat, van fer que em semblés la persona 
ideal per al repte de batallar amb aquell intent d’adaptació. Però, 
després d’una sèrie de temptatives, en David es va començar a 
desanimar: era sobradament capaç d’explicar l’«argument» de la 
novel·la d’Auster, però no acabava de saber com ubicar els rit-
mes interiors i els misteris reals que feien la història digna de ser 
narrada. Potser és que era impossible.

A la desesperada, vaig trucar a Paul Karasik, que havia estat 
alumne meu a la School of Visual Arts de Nova York entre el 
1981 i el 1982 (precisament els mateixos anys en què Paul Aus-
ter escrivia Ciutat de vidre). Com a professor, jo havia proposat 
alguns treballs decididament inversemblants, com ara demanar 
als alumnes de convertir en historieta algun passatge bastant 
poc nar ratiu d’El brogit i la fúria, de Faulkner, i Karasik havia 
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demostrat sistemàticament que era capaç d’aportar solucions in-
tel·ligents i factibles. 

Recordo que, després d’explicar-li el punt mort en què ens 
trobàvem, em va dir, sense falsa modèstia, que era la persona 
més idònia per a aquell encàrrec, però fins molt més endavant no 
vaig conèixer la seva austeriana anècdota personal. Es veu que el 
1987 (precisament l’any que Paul Auster i jo ens vam conèixer), 
Paul Karasik era professor d’art a la Parker Collegiate de Brook-
lyn Heights. Quan va saber que el nen d’onze anys Daniel Aus-
ter, un dels seus millors alumnes, era fill del novel·lista, Karasik 
va llegir alguns libres de Paul Auster i, per simple diversió... va 
esbossar unes quantes pàgines de Ciutat de vidre en un dels seus 
quaderns de dibuix!

Els nous esbossos que va fer sis o set anys després d’aquell 
primer experiment eren molt inspirats. Quan vaig arribar a les 
pàgines que capturaven el memorable monòleg de Peter Still-
man quan Quinn va a visitar-lo, vaig quedar bocabadat: era un 
equivalent visual extraordinari de la descripció que Auster fa de 
la veu i dels moviments de Stillman: «Com una màquina, a so-
tracs, alternant gestos lents i gestos ràpids, rígid però en canvi 
expressiu, com si l’operació quedés fora del seu control, sense 
correspondre’s ben bé amb la voluntat que hi havia al darrere.»  
A còpia d’insistir en un quadriculat estricte i regular, Karasik ubi-
cava el proto llenguatge dels còmics: la quadrícula com a finestra, 
com a porta d’una presó, com a edifici urbà, com a tauler del joc 
del marro; la quadrícula com a metrònom que atorgava mesura 
als girs i als sotracs de la narració. 

Només hi havia un problema amb els esbossos: el petit format 
de pàgina dels Neon Lit no podia encabir totes aquelles fileres 
incessants de vinyetes minúscules sense quedar incòmodament 
atapeïda. Calia reconsiderar totes aquelles compressions escru-
poloses (Paul K havia configurat l’adaptació de tal manera que 
cada grup de vinyetes ocupava, proporcionalment, el mateix es-
pai que els paràgrafs corresponents del text original de Paul A) 
perquè les pàgines poguessin «respirar» una mica més. De tant 
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en tant es requerien imatges més grans per poder guiar els ulls 
del lector cap a la congestionada quadrícula. Fortuïtament, això 
va permetre que en David es reincorporés com a ple participant 
en la condensació i reconfiguració posteriors, per la qual cosa va 
poder abocar en l’obra tota la seva formidable destresa.

I, pel que fa a Auster, estic convençut que va mostrar 
sempre una gran generositat...

Paul Auster, conscient del marge de maniobra que exigeixen les 
traduccions i adaptacions, va passar tot un dia llarg i fecund amb 
Mazzucchelli, amb Karasik i amb mi mateix estudiant l’esbor-
rany i oferint suggeriments. Generós com sempre, es va mostrar 
complagut i disposat a col·laborar, i no crec que acabés de saber 
fins a quin punt havien estat aclaparadores les possibilitats de 
fracassar, ni que fos conscient de la importància de l’obra que 
la seva novel·la havia ocasionat. Atacant el moll de l’os de l’es-
tructura del còmic, Karasik i Mazzucchelli van crear una estra-
nya rèplica, un doppelgänger del llibre original. És com si Quinn, 
davant de dos Peter Stillman gairebé idèntics a l’estació Grand 
Central, preferís seguir el que estava dibuixat amb pinzell i tinta 
en lloc del que estava plasmat en tipografia. El resultat de tot 
això, publicat el 1994, va vèncer totes les meves idees puristes 
sobre les col·laboracions. Ofereix una de les demostracions més 
riques fins avui del modern iconologosplat en la seva forma més 
subtil i més flexible.

art spiegelman
31/12/2003

Ciutat de vidre Angle 25 Tripa_2.indd   11 12/07/17   15:22





Tot va començar 
amb un número equivocat...
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DE TOT, EL QUE MÉS 
LI AGRADAVA ERA 
CAMINAR.

NOVA YORK ERA UN 
LABE RINT DE PASSOS 
INACABABLES...

...I, PER MOLT QUE CAMI-
NÉS, SEMPRE ES QUE- 
DAVA AMB LA SENSACIÓ 
D’ESTAR PERDUT.

CADA COP QUE SORTIA 
A PASSEJAR ERA COM SI 
ELL QUEDÉS ENRERE.

ABANDONANT-SE ALS 
CARRERS, LIMITANT-SE A 
SER UN ULL QUE MIRAVA, 
ACONSEGUIA NO HAVER 
DE PENSAR.

TOT HO VEIA IGUAL, I, 
ELS DIES MÉS ACON-
SEGUITS, S’ARRIBAVA A 
SENTIR COM SI NO FOS 
ENLLOC.

AIXÒ ERA L’ÚNIC QUE 
DEMANAVA: NO SER 
ENLLOC.

NOVA YORK ERA L’ENLLOC 
QUE ELL S’HAVIA CONS- 
TRUÏT AL SEU VOLTANT...

...I NO TENIA INTENCIÓ 
D’ANAR-SE’N MAI MÉS.
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HAVIEN PASSAT MÉS DE 
CINC ANYS.

ARA JA NO HI PENSAVA 
GAIRE.

DE TANT EN TANT ERA 
COM SI, TOT D’UN PLE- 
GAT...

...TORNÉS A TENIR A LA 
FALDA AQUELL NEN DE 
TRES ANYS.

ERA UNA MARCA DEL 
PAS SAT QUE LI HAVIA 
QUEDAT AL COS.

CONTINUAVA ESCRIVINT 
PERQUÈ CREIA QUE ERA 
L’ÚNICA COSA QUE SA - 
BIA FER. 

DIGUI?

PERÒ ARA AQUESTS MO- 
 MENTS SOVINTEJAVEN 
MENYS.

HI VA HAVER UNA 
LLARGA PAUSA.
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e S C O L T I ?
QUI ÉS?

SÍ, DIGUI’M. AMB 
QUI PARLO?

eSCOLTI?

pauL aUSTer?    
  VOLDrIa ParLar 
aMB eL SenYOr 
     PauL AuSTer. 

AQUÍ NO 
HI HA 
NINGÚ 
QUE ES 

DIGUI AIXÍ.

PauL AuSTer, De 
    L

,aGenCIa De 
  DeTeCTIuS AuSTer. 

NO HO enTen. 
es Un aSSuMPTE 

urGenTÍSSIM.  

AQUÍ NO HI HA 
CAP PAUL AUSTER.

DONCS LI ACON- 
SELLO QUE TORNI A 

MARCAR. AIXÒ NO ÉS CAP 
AGÈNCIA DE DETECTIUS.

`
´

´
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