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“Sovint quan es parla de
guerra civil pensem en la
que va portar a la dictadu-
ra del general Franco, però
els catalans ens vam en-
frontar tres vegades al
llarg del segle XIX”, expli-
ca el dibuixant i dissenya-
dor de moda Lluís Juste de
Nin (Barcelona 1945). En
el primer d’aquests en-
frontaments, la primera
carlinada, transcorre el
relat que proposa Juste de
Nin en la novel·la gràfica
La guerra dels besavis.
Catalunya (1833-
1840), d’Edicions de Po-
nent. El fet històric que
desferma la història té
lloc el 1833 quan un gra-
pat d’homes s’aixequen a
Prats de Lluçanès contra
la successió al regne d’Es-
panya de Ferran V –que
acaba de morir–, que cor-
respon a la seva filla Isa-
bel II. Els rebels reivindi-
quen com a monarca
Carles, germà del difunt.

A més del conflicte di-
nàstic, la guerra enfronta
una burgesia liberal amb
una sector aristocràtic

conservador i ultrareli-
giós. No obstant això, Ca-
talunya sortirà malparada
per totes bandes i serà la
decepció la que ajudarà al
rebrot de la reivindicació
nacional amb el moviment
de la Renaixença cap al
darrer quart del XIX.

“La primera
guerra carlina
va ser molt
cruel –explica
Juste de Nin  i
té molts paral·le-
lismes amb guer-
res de l’època com
ara la de Secessió
als Estats Units.”

Juste de Nin pu-
blica cada any un
volum en què, apro-
fitant els vincles fa-
miliars amb determi-
nats personatges, ex-
plica diferents episo-
dis de història de Cata-
lunya. Si ja havien apa-
regut el polític Andreu
Nin i l’escriptora Anaïs
Nin, en aquesta tramesa
hi apareix un besavi. Així,
la dedicatòria de l’àlbum
diu: “Al meu cosí Joaquim
Nin Culmell. El seu besavi
era general isabelí; el meu,
jurista carlí. Eren ger-

mans i només es parlaven
en presència de la mare. El
nostre és un país complex,
no ho trobeu?”

En aquesta obra, no
obstant això, l’autor tren-
ca una pràctica que
aplica-

va en obres anteriors: ins-
pirar-se en clàssics de la li-
teratura. Així, el còmic
Barcelona 1931era una
adaptació a la realitat cata-
lana de L’educació senti-
mental de Flaubert; Mon-
tecristo 1941 prenia com
a referència El comte de
Montecrist, d’Alexandre
Dumas, i La muntanya
màgica, que explica la Ca-
talunya dels primers anys
del segle XX, estava inspi-
rada en la novel·la del ma-
teix títol de Thomas Mann.
Els dos pròxims llibres
tampoc es basaran en una
obra literària.

“Les meves novel·les
gràfiques són peces d’un
trencaclosques que plega-
des formen la història del
meu país: Catalunya”, ex-
plica Juste de Nin, que va
començar com a il·lus-

trador dels pasquins sub-
versius del PSUC, en els
anys de la dictadura. “Nos-
altres cuidàvem l’estètica
de la propaganda.”

El llibre La guerra dels
besavis es presentarà de-
mà al vespre a la llibreria
La Casa del Llibre (Ram-
bla de Catalunya, 37,
Barcelona). ■
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El dibuixant Juste de Nin presenta la novel·la gràfica
‘La guerra dels besavis’, sobre la primera carlinada

El dibuixant i dissenyador de moda Lluís Juste de Nin, al costat de la seva obra completa ■ ORIOL DURAN

L’autor explica
la història de
Catalunya amb
el recurs de
referències
familiars

Una altra vegada la ciència
al teatre. El que pot crear
reticències a l’espectador,
l’autor britànic Nick Pay-
ne ho integra com a repte
dramatúrgic perquè esde-
vingui una atractiva posa-
da en escena. Constel·la-
cions s’atreveix a respon-
dre a la pregunta “Què pas-
saria si...?” posant-ho a es-
cena. El públic anirà des-
cobrint, en les escenes
posteriors, quina de les hi-
pòtesis anteriors s’ha con-
cretat. El plantejament de
l’existència dels mons pa-
ral·lels (que ja intuïa Cal-
ders, per exemple) s’exe-
cuta entre una científica
que treballa en aquesta
teoria i un apicultor. Un
noi i una noia dels quals,
potser, neix una història
d’amor particular. L’obra
es pot veure fins al 17 de
març al Teatre Akadèmia.

La directora Mònica Bo-
fill va triar aquest text
com a projecte de final de
carrera de l’Institut del

Teatre. Tenia referències
d’un text ben valorat ja al
Royal Court de Londres i,
posteriorment, pel premi
Evening Standart Theatre
Award. Payne va guanyar
el guardó, batent un nou
rècord com a autor més jo-
ve, amb 28 anys. Bofill ha
pogut treballar durant
més d’un any amb els ac-
tors, gràcies al suport de
l’Institut del Teatre. Bate-
jada com a comèdia ro-
mantiquàntica, la peça
presenta de manera en-
tretinguda i amb jocs dra-
matúrgics eficaços una pe-
ça que aporta reflexió i que
fa que “l’espectador surti
més ric”, segons comenta
la directora de la sala, Mer-
cè Managuerra. El pas pels
43 universos que planteja
l’escena convida a veure
un “fregolisme emocional”
dels actors, celebra Bofill.

Payne és una de les set
veus que l’Obrador de la
Sala Beckett té com a refe-
rència europea pels prò-
xims anys. La companyia
Sixto Paz (liderada per
l’actor Pau Roca) va pre-
sentar el primer treball
d’aquest dramaturg: Si
existeix, encara no ho he
trobat, amb direcció de
Marilia Samper. ■
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