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El novel·lista Éric 
Vuillard és un ho-
me de curiositats 
múltiples i de ta-
lent versàtil. A 
més d’haver diri-
git un parell de 

pel·lícules, té formació acadèmica 
com a historiador, filòsof i antropò-
leg. Són unes facetes i uns coneixe-
ments que, d’una manera o una al-
tra, treuen el cap en les seves no-
vel·les, que solen reconstruir grans 
episodis del passat amb una mira-
da analítica i reflexiva, amb un to 
entre inquisitiu i poètic i a ritme de 
grandiloqüent tràveling panoràmic. 

Vuillard té el mèrit d’haver trobat 
un estil propi i distintiu de fer no-
vel·les. Es pot dir que ha posat al dia 
el gènere de la novel·la històrica i que 
ho ha fet defugint o subvertint allò 
que l’ha caracteritzada durant dèca-
des. Si la novel·la històrica habitual, 
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PERFIL hereva dels pioners romàntics i que 
ha anat degenerant fins a convertir-
se sovint en un mer producte de con-
sum, sol caracteritzar-se per ser molt 
extensa, per anar sobrecarregada 
d’informacions més o menys erudi-
tes i per oferir als lectors una visió 
hospitalàriament costumista i fami-
liar del passat, Vuillard concentra es-
deveniments històrics complexos i 
d’una influència crucial en uns pocs 
centenars de pàgines, integra les in-
formacions contextuals dins la nar-
ració d’una manera en general el·líp-
tica i destil·lada, i proposa als lectors 
una visió de la història com a fatalitat 
massiva i gairebé incontrolable. 
Tampoc no estic afirmant que Vui-
llard hagi inventat res. Llegint-lo de 
vegades penso que és com un Pierre 
Michon més emotiu, menys sever, 
més assequible, menys preciosista. 

La batalla d’Occident va ser pu-
blicada originàriament en francès el 
2012, però és una bona notícia que 
aparegui ara en català perquè per-
metrà als lectors que van quedar en-
lluernats amb 14 de juliol i sobretot 
amb L’ordre del dia (premi Gon-
court del 2017), totes dues editades 
també per Edicions 62, de compro-
var com l’autor ha anat depurant la 
seva fórmula. 

¿Vull dir amb això que La batalla 
d’Occident és pitjor que les altres du-
es? Sí, i de molt. Està feta seguint el 
mateix patró –reconstrueix la Gran 
Guerra igual que 14 de juliol recons-
truïa l’assalt a la Bastilla, que va ser el 
començament de la Revolució Fran-
cesa, i igual que L’ordre del dia feia el 
mateix amb la Segona Guerra Mun-
dial–, i ho fa amb una barreja simi-
lar de vastitud cartogràfica i de de-
tallisme microscòpic, de geopolítica 
i d’intimitat individual, d’enfilall 
d’escenes independents i de lletania 

fluida en què tot hi té cabuda. Però 
aquí el resultat és més expressiva-
ment imprecís i més estructural-
ment confús que en les altres, que 
persuadien el lector per com aconse-
guien fer transparents i comprensi-
bles –sense simplificar-los– els tren-
caclosques demencials de dos esde-
veniments històrics enormes. 

La força fatal de la història 
Si li passa com a mi, la impressió 
amb què es quedarà el lector de La 
batalla d’Occident és la d’haver assis-
tit a una desfilada de personatges 
històrics rellevants (Clausewitz, el 
comte Alfred von Schlieffen, l’arxi-
duc Francesc Ferran i la seva esposa 
Sofia Chotek, l’assassí Gavrilo Prin-
cip, el pacifista Jean Jaurès, el ma-
riscal Foch, el banquer J.P. Mor-
gan...) i a un carrusel d’escenaris em-
blemàtics (la Batalla del Somme, les 
trinxeres, l’hospital on viuen aïllats 
del món els soldats desfigurats...) 
que, tanmateix, a la fi com a molt 
constitueixen una vistosa escampa-
dissa de materials relacionats que no 
encaixen bé entre ells. A més, trans-
meten d’una manera massa abstrac-
ta el seu sentit de conjunt. I quin és 
aquest sentit? Doncs que la història 
és una força fatal –els diners, les am-
bicions, la sang– per a la qual els in-
dividus només són un inacabable 
proveïment de carn de canó. 

Amb tot, la novel·la té passatges 
fulgurants, síntesis lúcides, frases 
memorables. Així explica Vuillard 
per què milions de joves van anar a 
la guerra amb l’eufòria il·lusa de qui 
ha estat convidat a una festa: “Des de 
ben petits, se’ls presenta la mort so-
ta una disfressa de glòria i de teatre”. 
Ni que sigui per aquestes frases, i per 
la bona traducció de Jordi Martín 
Lloret, val la pena llegir-la.!
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Vam conèixer 
l’austríaca Ulli 
Lust gràcies a 
Hoy es el último 
día del resto de tu 
vida (La Cúpula, 
2011), les memò-

ries de l’estiu en què l’autora, una 
punk de 17 anys rebel i eixelebrada, 
s’escapava a Itàlia amb una amiga i 
un sac de dormir com a únic equi-
patge, una aventura excitant que 
acaba sent un malson per culpa del 
masclisme dels italians i el campi 
qui pugui d’un submon en què l’he-
roïna començava a fer estralls. A 
Cómo traté de ser una buena perso-
na (La Cúpula, 2019), la retrobem 
a principis dels 90 amb 23 anys i 
una vida més estable a Viena, on in-
tenta obrir-se camí com a il·lustra-

Autobiografia poliamorosa
dora mentre el seu fill de cinc anys 
viu amb els avis. L’Ulli té un nòvio, 
el Georg, un actor madur i compro-
mès políticament amb qui té una re-
lació perfecta a tots els nivells ex-
cepte el sexual, així que decideixen 
obrir la relació i anar-se’n al llit amb 
altres persones. Així entra en esce-
na el Kimata, un jove africà 
amb el qual l’Ulli iniciarà 
una relació molt satis-
factòria sexualment 
però marcada per la 
gelosia del noi, que 
tot i admirar el Georg 
no suporta compar-
tir una dona amb un 
altre home.  

Cómo traté de ser una 
buena persona confirma 
Lust com el gran referent eu-

pitjors moments de la seva vida 
–fins i tot una violació– amb certa 
serenor i distància, evitant sempre 
el sentimentalisme. Els seus còmics 
no són espais per a l’exhibició narci-
sista de certa literatura del jo, sinó 
per a la reflexió sobre la distància 
que separa el que volem ser i el que 
som. En el cas de Cómo traté de ser 
una buena persona, sobre el xoc cul-
tural entre Europa i l’Àfrica, el rep-
te d’estimar dues persones alhora i 
els perills i plaers d’entregar-se en 
cos i ànima al desig. Tot plegat, nar-
rat amb un traç ràpid i eficaç, més 
madur que en l’anterior treball, que 
ajuda a fer del còmic una lectura rà-
pida, gairebé voraç. I qui es quedi 
amb ganes de més por entretenir-se 
a explorar Electrocomics.de, l’edi-
torial online que dirigeix Lust.!
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ropeu de l’autobiografia en vinye-
tes: brutal i sense artificis, els seus 
còmics transmeten l’honestedat de 
qui no intenta reconciliar-se amb el 
passat sinó simplement explicar-
ho, sense justificar les males decisi-
ons ni retratar-se com a víctima. Ai-
xí, en el còmic conviuen sense pro-

blemes l’exaltació eròtica 
dels polvos salvatges 

amb el Kimata –amb 
els dibuixos i compo-

sicions més inspi-
rats del llibre– i els 
episodis de violèn-
cia masclista i mal-
tractament. Com ja 

passava a Hoy es el 
último día del resto de 

tu vida, Lust té una rara 
capacitat de contemplar els LA CÚPULA


