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Els llibres de Bo-
ris Vian són jocs 
musicals que, grà-
cies a una coreo-
grafia àgil i preci-
osa de personat-
ges, objectes i es-

cenaris, travessen la vida dels lectors 
com una exhalació fulgurant i es 
converteixen en objectes de record 
gairebé perfectes. Són llibres per lle-
gir quan s’és molt jove i que fan por 
de rellegir un cop s’ha traspassat la 
ratlla de la maduresa, com també en 
fa tornar a escoltar les cançons que 
ens van marcar la primera joventut: 
sovint no són tan bones com sembla-
ven, perquè no són ni prou comple-
xes ni prou profundes. No és el cas de 
Boris Vian, que tenia un talent enor-
me i una capacitat d’anticipació als 
temps futurs que fan que els seus lli-
bres brillin sempre. 

La història que s’explica a L’ar-
rencacors és a la vegada hipèrbole, 
faula i metàfora d’un món que Vian 
considerava putrefacte: el que li va 
tocar experimentar durant els es-
cassos 39 anys que va viure, entre el 

Ballar i escopir 
sobre el país de l’or 

TOT I QUE VA 
VIURE NOMÉS 39 
ANYS, BORIS VIAN 
ÉS RECORDAT PER 
LLIBRES COM 
‘L’ESCUMA DELS 
DIES’ (1946), 
‘L’HERBA ROJA’ 
(1950), ‘ESCOPIRÉ 
SOBRE LES 
VOSTRES TOMBES’ 
(1946) I 
‘L’ARRENCACORS’ 
(1950), FINS ARA 
INÈDITA EN 
CATALÀ  

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL 1920 i el 1959, i que va incloure com 
a mínim dues guerres (la Segona 
Mundial i la d’Indoxina) que planen 
sobre l’obra, encara que sembli que 
se n’escapa fent volar la imaginació. 
El poble on arriba Jaquemort, un 
psiquiatra molt especial que farà de 
fil conductor de la novel·la, és un 
lloc on el sexe té un paper fosc i al-
hora preponderant, un lloc on es 
fan cerimònies horribles, com una 
Fira de Vells on la gent gran és ve-
nuda i maltractada sense mira-
ments, i on es crucifiquen bèsties 
que han mostrat massa desig. El 
travessa un riu vermell on s’abo-
quen cossos podrits que un con-
demnat ha de treure de l’aigua amb 
la boca i, si se segueix un camí a la 
vora d’un penya-segat que cau a pic 
sobre el mar, s’arriba a una mansió 
amb jardí on viu una parella que es-
tà a punt de tenir descendència. 

El llibre arrenca amb el naixe-
ment de tres bessons i en segueix la 
criança per part de la mare, la Clé-
mentine, que es pren una mica mas-
sa a pit el concepte de protecció i 
acaba fent bestieses per evitar que 
els nens passin cap perill. Els tres 
germans, però, descobreixen la ma-
nera de volar, i no cal explicar gai-
re més perquè la metàfora és trans-
parent: no hi ha llibre més bonic que 
expliqui la conquesta de la llibertat 
filial. Però és que, a més, és un atac 
divertidíssim contra les virtuts de la 
psicoanàlisi (només cal dir que el 
psiquiatra protagonista adoptarà la 
personalitat i els hàbits d’un gat ne-
gre després de tractar-lo) i un qües-
tionament radical dels mecanismes 
de control d’una societat que busca 
reprimir i castigar el desig individu-
al. L’obsessió del protagonista con-
tra certs costums ancestrals i contra 
tot allò que “fa pagès” no és res com-

parat amb els atacs divertidíssims 
contra l’Església i el seu poder de re-
pressió. El duo que conformen el ca-
pellà i el sagristà del poble és memo-
rable: atenció a una escena on l’un 
salta a corda en calçotets mentre 
l’altre beu licor a mitja tarda.  

El més bonic de tot és com Vian 
aconseguia convertir la negror en 
bellesa. Tocar merda i convertir-la 
en or literari, l’únic que, segons Vi-
an, servia per a alguna cosa. Fer-ho 
bonic, fer-ho únic, fer-ho inoblida-
ble: aquests devien ser els únics ob-
jectius que es proposava davant del 
full en blanc. I per això es va auto-
atorgar l’obligació d’inventar pa-
raules, tergiversar frases, forçar el 
vocabulari fins a deixar-lo volar 
lliure. No hi havia un traductor mi-
llor per a aquest autor que l’escrip-
tor nord-català Joan-Lluís Lluís, 
que ens (des)lliura Vian en el seu 
català exquisit i artesà. 

És significatiu constatar com 
l’ombra de Vian es troba més fàcil-
ment al teatre, al cinema o en can-
çons que en obres estrictament li-
teràries. A França és un autor po-
pularíssim, venerat, i se n’editen 
fins les llistes d’anar a comprar. A 
finals dels anys vuitanta i principis 
dels noranta un parell d’editorials 
catalanes el van traduir, i se’n van 
fer adaptacions teatrals i de can-
çons, però no van aconseguir crear 
cap febre: esperem que aquesta se-
gona vida de Vian en català (recor-
dem que l’Escuma dels dies es va 
traduir ara fa quatre anys) en mar-
qui la resurrecció. Un autor acostu-
mat a arrossegar-se pel fangar del 
fracàs com Boris Vian n’aguanta 
tantes com calgui, però convé que 
se’l comenci a llegir amb desfici si 
no volem passar per gent a qui han 
arrencat el cor.!

FER-HO 
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Deia Patricio 
Guzmán que un 
país sense docu-
mentals és com 
una família sense 
àlbum de fotos. El 
cineasta xilè es 

referia al cinema documental, pe-
rò la frase serveix per a totes les arts 
narratives que fixen la memòria 
dels pobles d’una manera o altra. Si 
Guzmán va deixar testimoni de la 
revolució social del govern d’Unitat 
Popular de Salvador Allende (i pos-
terior derrocament) a la monumen-
tal La batalla de Chile, ara són el 
guionista Carlos Reyes i el dibui-
xant Rodrigo Elgueta els que abor-
den el mateix període amb les eines 
pròpies de la historieta documen-
tal. Els anys d’Allende, editat en ca-

Restaurar la memòria històrica de Xile
talà per Tigre de Paper i en castellà 
per La Oveja Roja, reconstrueix de 
manera exhaustiva l’ascens al poder 
d’Allende i les convulsions socials 
que van acompanyar els seus tres 
anys de govern: el clima d’esperan-
ça de les classes populars, els atacs 
furibunds de l’oposició conservado-
ra, els conflictes interns d’una 
esquerra dividida... Un ex-
periment socialista ob-
servat amb alarma per 
uns Estats Units que 
no volien una altra 
Cuba a l’Amèrica 
Llatina en plena 
Guerra Freda i van 
maniobrar des de 
l’ombra per convertir el 
país en un polvorí a punt 
d’esclatar.  

són xilens– de fer servir com a fil 
conductor un personatge estranger, 
el periodista nord-americà John 
Nitsch: és l’excusa narrativa que 
permet a Reyes i Elgueta moure’s 
tant pels passadissos del poder com 
pels cercles de l’esquerra revolucio-
nària, per l’ambaixada dels Estats 
Units o pels barris més humils. Ine-
vitablement, la trama de Nitsch i el 
seu enamorament de la revolució xi-
lena i d’una militant del MIR (Movi-
ment d’Esquerra Revolucionària) 
queda eclipsada per la dimensió his-
tòrica. En aquest sentit, la novel·la 
gràfica Vencidos pero vivos (Norma, 
2016), que Le Roy i Locatelli basen 
en el testimoni de la col·laboradora 
del MIR Carmen Castillo, serveix de 
lectura complementària, més perso-
nal i emotiva.!
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XAVI  
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La ironia és que aquesta història 
apassionant encara és desconeguda 
per molts xilens. El règim de Pino-
chet no només va torturar i assassi-
nar milers de persones, també va se-
grestar la memòria d’uns anys fona-
mentals per entendre el Xile actual. 
És per això que el treball de Reyes i 

Elgueta està documentat 
fins a l’extenuació, ple a 

vessar de dades, cites i 
noms; el seu objectiu 

no és explicar una 
història sinó contri-
buir a la restauració 
de la memòria his-
tòrica del país. 

Aquesta ambició 
també explica la sor-

prenent decisió –tenint 
en compte que els autors TIGRE DE PAPER


