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la primera vegada en dues o tres dè-
cades que es parla de la participació
francesa durant una guerra –diu Jen-
ni–. El narrador s’adona que l’exèr-
cit, amagat i marginat de la societat
fins llavors, torna a renéixer. Un dels
punts de partida del llibre era la se-
güent pregunta: per què no se n’ha-
via pogut parlar, de l’exèrcit, fins lla-
vors?” El personatge no triga a tro-
bar-se amb un exmilitar, Victorien
Salagnon, que començarà a esquer-
dar les seves conviccions a partir de
la narració del pas per la resistència
francesa durant la Segona Guerra
Mundial i la participació posterior en
dos conflictes colonials de gran com-
plexitat: la guerra d’Indoxina
(1946–1954) i la guerra d’Algèria
(1954–1962).

Colonialisme i nacions
“L’art francès de la guerra no és, ni
molt menys, una novel·la autobio-
gràfica, però comparteixo algunes de
les característiques amb el narrador
–diu l’autor–. Vaig créixer en un en-
torn de classe mitjana i la meva famí-
lia era socialdemòcrata. Igual que el
personatge, jo també em vaig dema-
nar per què hi havia tant de rebuig so-
cial cap a l’exèrcit, si en països com
els Estats Units estan perfectament
integrats. Investigant el tema vaig
adonar-me que, d’alguna manera,
plantava cara a l’ambient antimilitar
en què havia estat educat”.
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01“Quan em van dir que
em donaven el
Goncourt em vaig
prendre la notícia
amb molta calma.

No va ser fins que vaig trucar a ca-
sa i vaig parlar amb els fills que les
llàgrimes em van començar a córrer
galta avall”, explica l’escriptor Ale-
xis Jenni. El premi Goncourt és una
benedicció de prestigi, una projec-
ció important de l’obra guanyado-
ra i del seu autor i aconsegueix ven-
des elevadíssimes: Michel Houelle-
becq ha col·locat més de mig milió
d’exemplars d’El mapa i el territo-
ri; Marie Ndiaye va repetir xifra
amb Tres dones fortes, i Jonathan
Littell va superar els 600.000 exem-
plars de Les benèvoles. Houellebecq
assegurava aquest dimecres que el
seu Goncourt no li ha canviat res, i
afegia que, de fet, no canviaria res
fins a la seva mort: “Houellebecq no
podrà deixar de ser mai Houelle-
becq. En el meu cas, jo he passat de
res a tot: el llibre ha estat un gran ac-
celerador de relacions. Ara em puc
presentar a qui vulgui ràpidament...
A banda d’això, el fet de ser publi-
cat per Gallimard és un honor: quan
penso que formo part del mateix ca-
tàleg que Aragon i Proust, se’m po-
sa la pell de gallina”.

Nascut l’any 1963 a Lió, Jenni ha
publicat la seva primera novel·la,
L’art francès de la guerra (Edicions

✒✒✒✒ Jordi Nopca

Fa un any Alexis Jenni era professor de ciències naturals
en un institut jesuïta de Lió. Dos mesos després de publicar el
seu primer llibre, ‘L’art francès de la guerra’, va guanyar el
premi Goncourt, un dels més importants de França. Es va
prendre la notícia amb calma, però li ha canviat la vida

62 / RBA), poc abans d’arribar a la
cinquantena. “Mentiria si digués
que és la primera novel·la que es-
cric. Fa més de dues dècades que em
barallo amb els meus projectes: pri-
mer van ser contes; després, no-
vel·les”, diu abans de recordar que el
que havia de ser el primer llibre va
passar per quinze editorials, i totes
van refusar-ne la publicació. Jenni
assegura que no es va desanimar:
“Hauria pogut continuar escrivint
tota la vida, fins que morís”.

Quan va començar a treballar en
L’art francès de la guerra, el llavors
professor d’institut es va retrobar
amb les lectures d’aventures de la in-
fantesa. “Aquest gènere sempre
m’ha cridat molt l’atenció. De petit
imaginava batalles amb soldats de jo-
guina, llegia moltes novel·les d’aven-
tures i també en veia pel·lícules –fa
memòria–. Al llibre volia combinar
aquest esperit amb l’anàlisi, la refle-
xió i el comentari, sense que això fes
perdre l’atenció per la història, que
volia que fos llegida amb interès i
quasi amb addicció, com passa amb
les novel·les de gènere”. La novel·la,
de gairebé 600 pàgines, arrenca amb
un personatge de qui no sabem el
nom, l’edat ni cap característica físi-
ca. El seu únic interès és aconseguir
escaquejar-se de la feina, passar unes
quantes hores amb l’amant i seguir fil
per randa la guerra de l’Iraq de l’any
1991. “El personatge remarca que és
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Salagnon té el do de poder pintar:
“La seva mà veia com un ull, i el seu
ull podia tocar com una mà. Allò que
veia ho podia tornar a traçar amb
tinta, amb pinzell, amb llapis, i re-
apareixia en negre damunt un full
blanc”. Mentre prova de transmetre
la seva habilitat al narrador del lli-
bre, les seves vivències bèl·liques
van apareixent. Si com a membre de
la Resistència es dedica a lluitar
contra la invasió nacionalsocialista,
a Indoxina li toca reprimir el Viet-
minh, la lliga per la independència
del Vietnam: en pocs anys, canvia la
protecció del territori francès per
una sagnant exhibició colonialista.
“La guerra d’Indoxina és molt poc
coneguda, a França –explica Jen-
ni–. Encara ara hi ha molt pocs lli-
bres d’història disponibles. Sobre-
tot hi ha bibliografia de testimoni-
atge, que observa el conflicte des de
l’estranyesa i l’exotisme. El que jo
volia era viatjar des d’aquest punt de
vista exòtic fins al colonialisme de
gran violència. Salagnon passa de
ser un heroi a ser escòria”. La caigu-
da del militar, tot i ser atenuada per
un amor de nom un pèl evident, Eu-
rydice, arriba al seu màxim de crue-
sa durant la guerra civil d’Algèria. El
Front Nacional d’Alliberació se les
va tenir amb les tropes franceses
per aconseguir la independència,
però també a dins del país hi va ha-
ver confrontació entre els pied-noirs

Deu fer uns set
anys que els dia-
ris anaven plens
de fotografies de
cotxes en flames:
els avalots vis-

cuts als suburbis de les grans ciu-
tats franceses, molts dels quals
causats per joves nascuts en exco-
lònies africanes de la República
Francesa, plantejaven el fracàs de
la integració i reactivaven els dis-
cursos més racistes. Amb L’art
francès de la guerra, Alexis Jenni
mira de copsar l’origen d’aquests
nous conflictes posant en dansa
dos francesos de generacions dife-
rents: Victorien Salagnon, un vell
militar que va combatre a la Resis-
tència i a les guerres colonials d’In-
doxina i d’Algèria, i un noi de tren-
ta anys de classe mitjana, benin-
tencionat, progressista i per des-
comptat antimilitarista, que creu
que no té res a veure amb la vella
França, bruta de sang. Mitjançant
les llargues converses que mantin-
dran a Lió i que ens narrarà el per-
sonatge jove, Alexis Jenni prova de
demostrar que la història no fa
salts, sinó que és racional i que
ambdós francesos, en aparença de
tarannà antagònic, són bàsicament
diferents per les circumstàncies
viscudes.

El desig de ser francès
Relatant la vida miserable que la
família de Salagnon duia a la Lió
ocupada i les carnisseries que les
SS practicaven a la zona contra els
civils, Jenni ens recorda que la hu-
miliació i la sang dels innocents
són sempre el millor pretext per
exercir nova violència, fins al punt
que el lector seguirà impassible
com els aliats pelaran després els
soldats alemanys. Per explicar les
dificultats de combatre en territo-
ris ignots, contra enemics amb qui
no es comparteix cap codi i per mo-
tius que no són viscuts com a ne-
cessitats nacionals profundes, Jen-
ni detalla les peripècies dels mili-
tars francesos a Indoxina, en uns

El preu de
la ‘patrie’

passatges que volen evocar El cor
de les tenebres però als quals falta el
ritme i la capacitat simbòlica de
l’obra de Conrad. Amb tot, la clau
per comprendre la violència crei-
xent de la Lió on conversen els per-
sonatges serà la guerra d’Algèria.
Els llaços que amb els anys es van
teixir entre els habitants de la me-
tròpoli i la colònia faran plantejar
als personatges què vol dir ser
francès i quins avantatges i incon-
venients tenia l’imperi en relació
amb la nació. Així, trobem a la no-
vel·la un metge de pare jueu i de
mare grega que viu a Alger i que se
sent satisfet de ser ciutadà de l’im-
peri francès perquè l’estructura
imperial li permet conservar els
seus orígens contradictoris i saber
francès li permet ser un ciutadà
universal... en un moment en què
França dominava mig Àfrica i que
era la cultura de referència a Euro-
pa, esclar. Per contra, aquest ma-
teix metge considera que les naci-
ons són realitats feixistes que in-
cloïen o excloïen en funció del nai-
xement. Per boca del jove narrador
constatem que, amb el pas dels
anys i un cop perdut l’imperi, la na-
ció ja no tindrà res a veure amb el
naixement sinó amb un relat com-
partit i amb un projecte de futur
aglutinador. Per això comenta el
jove que per ser francès a la França
actual n’hi ha prou amb “el desig de
ser-ho i la narració d’aquest desig
en francès”. Només la llengua, diu,
acabarà amb la idea de raça i per-
metrà que la nació francesa supe-
ri la cotilla del marc estatal.

Ja deuen imaginar-se que per
voler explicar tot això L’art francès
de la guerra ha de ser una novel·la
vasta, complexa i ambiciosa. És, a
més, una obra treballada, plena de
referències literàries, de salts en el
temps i d’encreuaments de perso-
natges més o menys naturals que
acaba donant una imatge de con-
junt prou consistent. No és cap no-
vel·la vibrant però està ben escri-
ta i és l’obra d’algú que ha treballat
els textos bàsics de la filosofia po-
lítica i que il·lumina bé el cor dels
conflictes, encara que després els
resolgui cretinament. Perquè a pe-
sar que a la novel·la s’hi mostrin
prou punts de vista perquè la veri-
tat històrica no sigui unívoca, el
protagonisme del jove narrador
acaba imposant un discurs falsari.
Un discurs que oblida que perquè
ell pugui repetir incansablement
que “França és l’ús del francès” al
seu estat s’hi han matat altres llen-
gües. Així, el preu de la patrie que
permetrà acabar amb els racismes
consisteix a reforçar i assegurar la
llengua única, tan natural com l’ai-
gua, perquè les noves generacions
antimilitaristes puguin dormir
tranquil·les pensant-se que no te-
nen res a veure amb els vells
xovinismes.✒
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–el milió d’europeus que hi residi-
en– i la majoria algeriana musulma-
na. “Un dels punts sensibles del lli-
bre és la identitat nacional –diu l’es-
criptor–. El debat sobre la identitat
és absurd. O ho acaba sent. Qui és
francès i qui no? La resposta és molt
difícil i varia segons cadascú. Un
dels problemes que arrosseguem a
França és que la ferida oberta du-
rant guerres com la d’Algèria enca-
ra no s’ha tancat”. “França és única-
ment l’ús del francès”, diu el narra-
dor: aquesta és una de les úniques
respostes que aventura sobre el
trencaclosques nacional.✒
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