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L’atemptat con-
tra Charlie Heb-
do, la revista satí-
rica francesa que 
uns islamistes fa-
nàtics van assal-
tar un matí de ge-

ner de 2015, va ser només el primer 
dels cops que deixarien la República 
Francesa i els seus ideals de liberté, 
égalité i fraternité tocats de mort, 
com uns aneguets a qui mai no ha-
vien dit que eren lletjos. No és exa-
gerat afirmar que marca un final 
d’època i l’inici d’una altra del tot in-
certa, que ningú dins del món-
abans-conegut-com-a-avançat no 
sap encara com afrontar: una etapa 
sense referents, que devora els cos-
tums i els pactes que havien cohesi-
onat societats senceres (o potser no 
tant, ai!) amb una voracitat espaor-
didora. Un món on el demà serà pit-
jor que l’avui. Ser testimoni en pri-
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PHILIPPE LANÇON 
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ON EXPLICA EL SEU 
PROCÉS DE 
RECUPERACIÓ 
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ATEMPTATS

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL meríssima fila del primer d’aquests 
cops, potser no el més sagnant però 
sí un dels més cruels, és quelcom 
d’excepcional i no precisament un 
privilegi. Ser capaç de convertir-ho 
en literatura, i en molt bona literatu-
ra, no en autoajuda banal, n’és una 
conseqüència encara més inespera-
da i, ara sí, un privilegi, perquè vol dir 
que s’ha estat capaç de construir i ai-
xecar una veu convincent i humana 
després de la barbàrie. 

Philippe Lançon, cronista del 
Charlie que era al consell de redac-
ció el matí fatídic, va rebre un im-
pacte de bala que li va destrossar 
mig rostre, però que no el va matar. 
Tres anys i una vintena d’operaci-
ons quirúrgiques després, publica 
L’esqueix de carn, testimoni únic i 
novel·la prodigiosa que, després 
d’una narració dels fets mil·limètri-
ca i tallada a sang que ja podria ser 
un llibre per si sola, evoluciona cap 
a una mena de novel·la de sanatori, 
de món tancat amb lleis pròpies, on 
malalts, metges i familiars confor-
men el que Lançon anomena “el ca-
poll” que va embolcallant el prota-
gonista fins a aïllar-lo del món real 
i deixar-lo en un estat a part, fora 
del temps. En aquest estat, i mentre 
dura la llarga convalescència, el ma-
lalt es fa acompanyar d’uns llibres 
molt determinats, i de grans mani-
festacions artístiques: abans de bai-
xar al quiròfan, llegeix i rellegeix 
cartes de Kafka, fragments de la Re-
cerca de Proust i de La muntanya 
màgica de Thomas Mann, escolta 
música de Bach i demana poder sor-
tir a veure exposicions de pintura 
de Velázquez i passejar entre la 
grandeur arquitectònica i escultò-
rica dels jardins dels Invalides. Una 
de les coses que aprèn dels hospitals 
i dels metges que hi treballen és que 

són espais on no val la incertesa ni 
l’especulació, dos elements que, en 
canvi, són fonamentals per a la li-
teratura, la que llegeix i la que es-
criurà més tard: no és casualitat que 
siguin només els grans autors els 
qui consolen el ferit, és que són els 
únics que poden omplir el temps de 
la incertesa amb les preguntes ade-
quades. El llibre funciona també 
com un relat mitològic: el malalt és 
Teseu que s’ha perdut dins del labe-
rint que és l’hospital, el Minotaure 
són els terroristes amb els quals so-
mia més d’una nit i als quals tem ca-
da vegada que s’obre la porta de 
l’habitació, i l’Ariadna que li porta 
el fil per escapar-se és Chloé, la ci-
rurgiana responsable de la recons-
trucció del seu rostre, condició prè-
via perquè ell pugui reconstruir-se 
una vida nova. 

El llibre s’ha endut tots els pre-
mis literaris i els elogis de la crítica 
francesa, i és normal, perquè ofereix 
una certa reparació a una comuni-
tat ferida i perquè ho fa amb les ei-
nes culturals que havien servit per 
definir-la de la manera més exquisi-
da: la literatura, la pintura, la músi-
ca. I amb una reivindicació de la la-
ïcitat (i del sistema sanitari públic) 
com a base de qualsevol possible 
“reconciliació”, tot i que aquesta pa-
raula no aparegui tant al llibre com 
“benvolença”, més bonica, àmplia i 
generosa que la tan gastada “perdó”. 
¿La bellesa de l’Art pot servir d’an-
tídot contra el nihilisme? A estones 
ens en convencem: Kafka deia que 
els inferns (o els hospitals) mai no 
s’acaben, que continuen “existint 
en tota la seva esplendor” i que val 
més buscar-hi tota la dolçor possi-
ble. En un llibre ple de brutalitat i 
patiment físic, el mèrit és haver-hi 
posat dolçor.!
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PERE TORDERA

“M’agrada anar 
més lluny del que 
ens diem a nosal-
tres mateixos que 
és possible”, re-
flexiona Eleanor 
Davis poc des-

prés de començar aquest dietari en 
vinyetes. Tú, una bici y una carrete-
ra és el relat en primera persona i en 
temps real del viatge en bicicleta 
que l’autora nord-americana es va 
proposar fer des de la casa del seus 
pares, a Tucson, Arizona, fins a ca-
sa seva, a Athens, Geòrgia. Una ruta 
a través del sud dels Estats Units 
que té molt d’exercici de superació 
per deixar enrere una etapa perso-
nal fosca. “Havia perdut el desig de 
viure, però quan vaig en bici em 
sento bé”, confessa Davis, que tan-

Bicicletes i fronteres
mateix obvia el passat i centra el re-
lat exclusivament en l’experiència 
del viatge, fent que el lector experi-
menti intensament les mateixes 
sensacions: el vent que frena la mar-
xa o que et fa anar més ràpid, el pai-
satge que va canviant, la connexió 
intensa amb el propi cos... Aquest 
focus en els detalls i sensaci-
ons també serveix per 
capturar la vivència físi-
ca del viatge, de la 
transformació exteri-
or i interior que va 
més enllà del despla-
çament en l’espai.  

A Davis no li passa 
res transcendental 
durant la seva ruta: es 
creua amb altres ciclistes, 
coneix gent encantadora i 

tits comentaris que, de vegades, 
s’acosten al lirisme per expressar la 
joia del viatger i la comunió amb la 
carretera. És notable, per cert, la ca-
pacitat de Davis per suggerir la be-
llesa i matisos del paisatge tot i el 
minimalisme del seu dibuix, així 
com l’harmonia d’unes pàgines que 
no tenen vinyetes, un detall molt co-
herent en un còmic que parla preci-
sament de no posar límits al que po-
dem ser ni al moviment de les perso-
nes. L’emocionant trobada amb una 
anciana en una antiga plantació 
d’esclaus restaurada i el haiku visu-
al de l’epíleg són el final perfecte 
d’una obra que no aporta gaires da-
des biogràfiques sobre l’autora, pe-
rò, com de vegades passa amb els 
companys de viatge, sents que la co-
neixes de tota la vida.!
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pateix pels genolls, que sovint li fan 
mal. L’incident més significatiu és 
la detenció d’un migrant que fugia 
de la policia. La presència física de 
tanques, patrulles frontereres i he-
licòpters que sobrevolen la zona és 
un recordatori constant d’un drama 
que a ella no l’afecta directament: 

en la seva única topada amb 
la policia fronterera, li 

ofereixen aigua i ni tan 
sols li demanen el 

carnet.  
El que és extra-

ordinari de Tú, una 
bici y una carretera 
és segurament la 

manera com relata 
les coses, amb un traç 

fi en blanc i negre ama-
rat d’immediatesa i uns pe-ASTIBERRI


