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L’any 1951 va tri-
omfar a França el 
llibret Les petites 
virtuts de la llar, 
un recull pietós 
de xerrades reli-
gioses. Les signa-

va el bisbe auxiliar de París, monse-
nyor Georges Chevrot. Era la Fran-
ça catòlica, conservadora, que tan-
mateix ostentava el poder i 
l’exercia. La mateixa França, tam-
bé, que en plena Guerra Freda a Eu-
ropa convivia amb la força del par-
tit comunista francès i els intel·lec-
tuals que hi donaven suport. En 
aquesta França, Boris Vian (1920-
1959), rebel, antimilitarista i sobre-
tot insurrecte, pirata, subversiu, 
coneixedor de la deficiència física 
que el portaria a una mort prema-
tura si no feia bondat (no en va fer: 
va morir als trenta-nou), es dedica 
a provocar. De fet, Escopiré sobre la 
vostra tomba (1946) és, sobretot, 
una gran provocació. Se’n va sor-

Una història de venjança personal i col·lectiva
tir i l’èxit de la novel·la li va perme-
tre abandonar la seva professió 
d’enginyer per dedicar-se a la crea-
ció artística.  

Escopiré sobre la vostra tomba es 
col·loca d’una manera potser mas-
sa ràpida en el rengle de la novel·la 
negra. No hi ha misteri, no hi ha de-
licte a investigar, hi ha poc suspens. 
Això sí, hi ha acció i una gran tensió 
narrativa en una història que expli-
ca una venjança personal (i, de re-
top, simbòlicament, col·lectiva). 
Com les impactants novel·les plenes 
de racisme, violència i sexe publica-
des per Erskine Caldwell als anys 30 
(que ningú no col·loca en la novel·la 
de gènere), aquesta de Vian proba-
blement tampoc hi hauria d’estar 
per la senzilla raó que ell mateix ho 
planteja com un homenatge i no es 
preocupa gaire de les versemblan-
ces, començant pel protagonista, un 
negre albí (tot i que només té una 
vuitena part de blanc). O per la cohe-
rència narrativa: hi ha dos capítols 

d’alguna manera, va condicionar la 
seva manera de fer (calia publicar 
molt per pagar-la). També va impac-
tar per l’escarni que va significar per 
als crítics, que no van saber discer-
nir que Vian era qui s’amagava dar-
rere el pseudònim Vernon Sullivan 
amb què va firmar el llibre (ell s’hi 
presentava humilment com a desco-
bridor-traductor). 

Escopiré sobre la vostra tomba és 
una novel·la que cal llegir perquè és 
agosarada, per la tensió narrativa 
que imposa i, alhora, sense ser con-
tradictori, per la intensa sensació 
que dona al lector de llibertat i expe-
riment. També cal llegir-la, evident-
ment, perquè és el millor exemple 
del poder devastador d’una bomba 
en forma de literatura enmig del sis-
tema de valors establert (l’any 1946, 
quan a l’altra banda de la frontera 
encara s’afusellava gent innocent!) 
Avui, en plena era dels tertulians, 
què no donaríem perquè un llibre 
tingués aquest poder letal!! 
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en què, perquè li interessa, abando-
na la primera persona i es passa a la 
tercera. Però això és igual. Perquè a 
part de la qüestió racista, sobretot, 
l’escàndol venia de la presència ab-
soluta i explícita del sexe. Vian hi 
parla de noies humides (segons 
com, literalment “degoten”), de xar-
rupades de parrús, de cames ober-
tes, de suor, d’esperma esquitxat, de 
cunnilingus, d’orgasmes gairebé ne-
crofílics... Tot un desplegament de 
descripcions eròtico-sexuals d’allò 
més precises i gràfiques que tendei-
xen, com se sol dir, a épater les bour-
geois. I ben bé que els va épater. L’es-
tablishment podia tolerar la fama de 
tot un Sartre ateu i comunista –al 
capdavall era francès, i ja se sap que 
el nacionalisme francès està per da-
munt de tot–, però no pas la vulgari-
tat d’un trompetista poeta que es vo-
lia fer famós. Vian va ser condemnat 
per “ultratge escrit a la moral i els 
bons costums”. La multa que va ha-
ver de pagar va ser espectacular i, 

El nou llibre 
d’Adam Zagajews-
ki (Lviv, 1945) que 
ens acosten Anna 
Rubió i Jerzy 
SØawomirski, els 
traductors fidels 

de la seva prosa, és un paisatge sinu-
ós d’apunts autobiogràfics, comen-
taris de lectures, observacions quo-
tidianes i reflexions diverses al vol-
tant de la poesia, la música, la his-
tòria i algunes ciutats europees, 
com ara París, Berlín o Venècia. 
Més que un assaig, és un dietari 
sense dates on tot d’experiències 

Adam Zagajewski: un 
examen de consciència

vitals, intel·lectuals o artístiques 
circulen lliurement entre la me-
mòria i la imaginació. En la belle-
za ajena (Pretextos, 2003; traduc-
ció de Ángel Díaz-Pintado) tenia 
una estructura i un to similars, pe-
rò el passat familiar, narrat amb 
una melangia nítida, aliena a la mi-
tificació, hi tenia un pes especial. 
Aquí, en canvi, els records familiars 
són més escassos i brillen amb una 
llum més punyent. 

Algunes de les pàgines més bo-
niques del llibre són un homenat-
ge al pare de l’autor (un personat-
ge recurrent també en la poesia de 
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ambicions tan grans. El pare va ha-
ver de reconèixer que es tractava 
d’una fantasia seva, i el fill, que 
s’havia emocionat amb la història 
de la tieta, va viure una autèntica 
revelació. De manera que el seu pa-
re, l’ésser racional i escèptic als 
ulls del qual la poesia era “una 
lleugera exageració”, tenia la capa-
citat de fabular! “Aquello fue para 
mí un descubrimiento sensacional: 
en mi arrogancia, creía poseer el 
monopolio de la imaginación de 
aquella familia tan partidaria de 
tener los pies en el suelo”. 

El que preserva aquesta obra, ri-
ca en referències culturals, de la pe-
danteria o del narcisisme és la veu 
honesta del narrador. És la veu d’al-
gú que no només escriu, llegeix i es-
colta una música exquisida sinó que 
també fa balanç dels anys viscuts i és 
capaç d’admetre que més d’una ve-
gada ha estat feble, o injust, o cruel, 
o que fins i tot ha caigut en el ridícul 
(com ara quan confessa que a la uni-
versitat dissertava amb aplom sobre 
temes tan abstrusos com l’estat hi-
perempíric), i que alhora sap expli-
car anècdotes divertides sobre ell 
mateix. La més antiga ens transpor-
ta a l’època en què l’autor tot just ha 
acabat el batxillerat i el seu profes-
sor de polonès li entrega el títol di-
ent-li que està convençut que 
l’Adam serà un gran enginyer. Esclar 
que el mestre pensava que l’alumne 
voldria heretar l’ofici del pare, i la 
vulgaritat d’aquesta suposició va ir-
ritar l’adolescent lletraferit (que, 
d’altra banda, era massa circums-
pecte per compartir les seves inqui-
etuds artístiques amb ningú). Poc 
s’imaginaven, tant l’un com l’altre, 
que gairebé seixanta anys més tard, 
el setembre del 2019, els joves de tot 
Espanya, en l’examen de selectivitat 
de llengua castellana, haurien d’ana-
litzar un text d’Adam Zagajewski. Es 
tractava d’un elogi de l’adjectiu ex-
tret de Dos ciudades, un altre assaig 
meravellós traduït per Rubió i 
SØawomirski. Per cert, els noms dels 
traductors no apareixien enlloc en la 
prova. Qui sigui que va dissenyar-la 
es mereix un suspens i una tornada 
immediata al parvulari.!

Zagajewski), un enginyer conegut 
que, instigat pel fill, es va decidir a 
esbossar unes memòries després 
de la mort de la seva dona. Hi par-
lava, entre altres coses, d’una ger-
mana pianista, l’Ania, que durant 
l’ocupació nazi de Polònia es pre-
parava per participar en el presti-
giós concurs Frédéric Chopin, i un 
cop acabada la guerra es va assa-
bentar que havia superat el límit 
d’edat dels concursants, cosa que la 
va sumir en la desolació. L’Ania, 
però, va negar rotundament el tes-
timoni del germà: ella només toca-
va per plaer i no havia tingut mai 


