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Res no s’oposa a la
nit és el vers d’una
cançó, conegudís-
sima a França,
d’Alain Bashung.
Delphine de Vi-
gan devia tenir

uns 25 anys quan, el 1991, va sortir el
disc Osez, osez, Joséphine i la cançó
que porta el mateix títol –un cant a
la vida desenfrenada de les nits– es
va convertir en número u. Segur que
la va ballar sense parar als bars i a les
discoteques del París de principis
dels 90, on aleshores vivia i estudi-
ava. Als 25 anys tot són excuses per
sortir i divertir-se. Però Delphine de
Vigan no era una noia com les altres:
havia tingut una infància més que
particular, havia superat una anorè-
xia i feia temps que es feia càrrec
d’una mare que no havia pogut su-
portar la responsabilitat de fer-li,
precisament, de mare.

Goseu, filles, goseu:
un gest d’amor infinit
d’una filla cap a la mare

DELPHINE DE
VIGAN VA
DEBUTAR AMB LA
NOVEL·LA
AUTOBIOGRÀFICA
‘JOURS SANS FAIM’.
UNA DÈCADA MÉS
TARD, EL SUÏCIDI
DE LA SEVA MARE
HA PROVOCAT UN
NOU EXERCICI DE
RECONSTRUCCIÓ
PERSONAL A
TRAVÉS DE LA
NISSAGA FAMILIAR

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL Vint anys més tard, convertida en
una escriptora d’un cert renom,
Delphine de Vigan va trobar la ma-
re morta a casa. Aquest fet traumà-
tic va desencadenar una recerca
desenfrenada cap al fons de la nit: va
començar a investigar documents i
cartes, va empassar-se pel·lícules
familiars de súper 8 i va interrogar
tots els membres encara vius de la
família, per mirar d’entendre què
havia passat amb la seva mare i es-
criure’n la història. Moltes de les co-
ses que va descobrir fan posar la pell
de gallina, i les forces li van fallar en
algun moment. Per trobar el corat-
ge que necessitava per continuar es-
crivint, De Vigan escoltava sovint la
cançó de Bashung, una cançó que
convida una tal Joséphine a gosar,
perquè ja “res no s’oposa a la nit, res
no justifica”. Necessitava una dosi
de l’energia dels 25 anys i la força
que encara avui transmet la cançó
per tenir l’audàcia que requereix in-
vocar el fantasma més perillós per a
qualsevol família: el silenci que tapa
les actituds inconfessables. I el dub-
te sobre si van arribar a passar mai o
no va ser així.

La mare de Delphine de Vigan, la
Lucile, va ser sempre un enigma per
a tothom. Una nena reservada, a qui
li agradava tancar-se hores i hores
a l’habitació, però que també lide-
rava els germans i els instigava a ro-
bar uns cartells en forma de pasta-
naga, i era feliç per “l’absurditat del
gest, la seva inutilitat”. Va ser ma-
re als 18 anys i sempre es referia a
les altres mares de l’escola com les
“senyores”, per la convicció que
aquelles dones eren “més del que
ella seria mai, unes dames, arrela-
des en l’existència i capaces de
mantenir-s’hi”. De Vigan aconse-
gueix dues coses molt difícils: caçar
algú que va fer de la lleugeresa la se-
va regla de vida i treure llum de la

foscor de què sempre es va envol-
tar. La cita que obre la novel·la és de
Pierre Soulages, conegut com el
pintor del negre, i parla de la llum
que neix del negre i li encén el desig
de pintar. La vida de la Lucile es po-
dria definir sota aquests mateixos
paràmetres: va ser algú que va ha-
ver d’anar sempre més enllà dels lí-
mits, perquè només això li encenia
el desig de viure. Algú que, pocs di-
es abans de morir, va arribar a es-
criure “m’estimo més morir viva”.
La conclusió a la qual arriba la filla
és que, vivint d’aquesta manera, va
tenir el coratge de ser lliure, tot i el
rastre de dolor que va deixar darre-
re seu. Ella també és valenta i gene-
rosa a l’hora de posar-se al lloc
d’una mare tan poc ortodoxa, presa
d’uns rampells que només al cap
dels anys els metges van definir
com a propis d’una malaltia mental.
Però ho és sobretot perquè s’atre-
veix a buscar l’arrel de la malaltia,
la ferida incurable que la Lucile va
dur sempre sobre les espatlles.

El que és especialment lluminós
–i dolorós– és que, gràcies a la mes-
tria de l’autora, el que a la primera
part són uns personatges i unes si-
tuacions idíl·liques i inoblidables
–les excentricitats dels avis, capaços
de fabricar esquís aquàtics de fusta
o de fer l’espagat als 75 anys, les va-
cances eternes i plenes d’aquella fe-
licitat tan pura de la infantesa– es-
devenen uns fets negríssims a la se-
gona i a la tercera part, un cop algú
ha gosat anar fins al fons de les ai-
gües turbulentes que sempre s’ama-
guen sota la placidesa de la super-
fície. Escriure aquest llibre ha estat
el més semblant a obeir Bashung
que podia fer l’autora: goseu, goseu,
Delphine, aixecar la veu per trencar
el silenci i il·luminar la nit. Un llibre
que és un gest d’amor infinit d’una
filla cap a la seva mare.✒
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PERE VIRGILI

EL SECRET DE ...

Reobrim la secció del Secret
amb un llibre que és histò-
ria i una obra mestra del pe-

riodisme polític i literari: El expe-
diente (Tusquets, 1999), de Ti-
mothy Garton Ash. És el recorre-
gut de l’autor per l’expedient que
recollia les investigacions que va
realitzar la Stasi sobre ell entre el
1978 i el 1983, durant els seus anys
d’estudiant i periodista a l’Alema-
nya Oriental. Disset anys després,
Garton Ash va recórrer els escena-
ris on va viure, descrits per la po-
licia secreta comunista; va entre-
vistar-se amb els funcionaris de la

RDA que van seguir el seu cas, i, el
més fascinant, va visitar els seus
companys d’aleshores, molts dels
quals eren delators de la Stasi.

Quinze anys després de la pu-
blicació del llibre, hi ha tres aspec-
tes que segueixen sent polèmics.
El primer és la notorietat pública
que tenen algunes de les persones
que van col·laborar amb la Stasi
informant sobre Garton Ash. N’hi
ha un en particular que em sembla
paradigmàtic. Laurenz Demps és
historiador i professor de la Uni-
versitat Humboldt. És dels pocs
acadèmics de referència durant la

RDA que va mantenir la posició
després de la unificació. Demps no
ha patit cap investigació pública.
La trobada amb Garton Ash és tan
tensa que admet que no pot fumar
perquè li tremolen les mans.

També s’entrevista amb Markus
Wolf, cap dels serveis secrets in-
ternacionals de la RDA. Durant el
passeig amb Wolf, Garton Ash re-
lata com els veïns dels seu barri el
saluden, com una icona. Wolf va
morir el 2010; jo el vaig poder en-
trevistar una dècada després que
Ash i encara aleshores berlinesos
de l’Est el seguien adorant quan

se’l creuaven pel carrer. L’as-
sumpte més torbador del llibre és
el secret que deixa obert Garton
Ash, quan descobreix que els ser-
veis secrets britànics MI5 també
tenen una carpeta amb informes
sobre ell, en la qual fins i tot s’ex-
plicita que l’autor havia col·labo-
rat amb ells, fet que el periodista
desmenteix. Garton Ash s’havia
plantejat allistar-se a l’MI5, però
no ho va fer. L’MI5 mai li ha con-
cedit el dret a llegir l’expedient so-
bre ell. A partir d’aquest cas, altres
personalitats britàniques ho han
sol·licitat, sense èxit.✒
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CRISTIAN
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