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La temptació és 
dir que l’imprevi-
sible i trapella Bo-
ris Vian (1920-
1959) escrivia sen-
se seguir les nor-
mes, però el cert 

és que escrivia seguint-les quan li ve-
nia de gust i de la manera que li sem-
blava oportú, i que sovint escrivia se-
guint només les normes que ell ma-
teix s’inventava. Amb això vull dir que 
la literatura de Vian pot ser tan ima-
ginativa, desenfrenada i extravagant 
com vulguem –sovint amb un peu en 
el surrealisme–, però mai no és in-
comprensiblement caòtica ni gratuï-
ta. Vian sempre sap el que es fa, fins 
i tot quan el que fa és confondre el lec-
tor amb un encadenament d’estira-
bots, amb un concepte de collita prò-
pia o amb una escena que és pur slaps-
tick retòric i argumental. 

L’autor francès va ser un creador 
tan polifacètic –novel·lista, poeta, 
enginyer, músic de jazz, periodista, 

Boris Vian, l’escriptura com a espectacle
traductor...– que la versatilitat del 
seu talent resulta tan inversem-
blant com alguns dels seus argu-
ments. En aquest sentit, L’home llop 
i altres contes, un recull de tretze re-
lats escrits entre el 1945 i el 1952 i 
que ara han estat publicats en cata-
là per Viena en una traducció gim-
nàsticament esplèndida de Jordi 
Martín Lloret, és una bona porta 
d’entrada al seu univers literari. 

Tant des d’un punt de vista for-
mal com temàtic i de gèneres, aquí 
hi ha de tot. El to i l’estil són sovint 
els mateixos: el to intens i apassio-
nat, però desenfadat i burleta; l’es-
til virolat i frenètic, com d’improvi-
sació permanent. L’eclecticisme del 
conjunt, en tot cas, és notori, i mai fa 
l’efecte de ser forçat o postís. Al con-
trari: la impressió és que Vian des-
bordava de creativitat i que va obrir-
se en canal –per això va treballar en 
tota mena de disciplines i va usar 
nombrosos heterònims– per treu-
re-la tota a fora. 

sics (una temptativa en la ciència-
ficció que apunta bé però no fa dia-
na), i d’El pensador i Els de pega (dos 
acudits allargassats). 

Hi ha quatre contes magistrals, pe-
rò, que compensen la qualitat desi-
gual del conjunt. L’amor és cec és una 
fantasia estranya i eixelebrada que 
hauria pogut filmar el Luis Buñuel 
més erotòman. M’ha trucat en Martin 
és el monòleg atropellat d’un trompe-
tista egocèntric a qui seguim durant 
tot un dia endimoniat. Una història 
trista és una paròdia rocambolesca de 
l’existencialisme (que ves a saber si no 
va inspirar Camus per fer La caiguda). 
I, finalment, hi ha Els gossos, el desig 
i la mort, una obra mestra autoiròni-
ca i alhora brutal del gènere policíac, 
amb una femme fatal que usa un taxis-
ta passerell per satisfer la seva pulsió 
assassina. És un conte ple de frases 
dignes del millor Chandler: “Era fer-
ma com una barra de gel, però no te-
nia la mateixa temperatura”. Pur Vi-
an. És a dir, pur espectacle.!

L’HOME LLOP  
I ALTRES 
CONTES 
BORIS VIAN 
VIENA 
TRADUCCIÓ DE 
JORDI MARTÍN 
LLORET 
176 PÀG. / 17 !

PERE 
ANTONI 
PONS

És una de les virtuts més atractives 
del volum: la capacitat de jugar amb 
els codis i els trucs de diferents gène-
res i que tanmateix la veu i l’actitud 
creativa de l’autor no deixin mai de 
ser reconeixibles. Així, la fantasiosa 
i rondallesca història del llop que un 
dia és mossegat per un mag i que les 
nits de lluna plena passa a convertir-
se en home (L’home llop), una opera-
ció narrativa que fa pensar en la que 
anys després faria Angela Carter a 
The bloody chamber, no desentona 
gens amb el realisme desbaratat de 
Les muralles del sud. Els dos contes 
tenen en comú una mirada sarcàsti-
ca sobre les relacions humanes i so-
bre les convencions i les jerarquies 
d’autoritat que regeixen el món. 

No és un llibre rodó, alerta. Hi ha 
peces molt menors: divertiments 
embrollats, atrevits i curiosos, pe-
rò no gaire reeixits. És el cas de Mar-
sella es començava a despertar (una 
incursió semicòmica en el gènere de 
l’espionatge), d’Els perills dels clàs-

El 1921 Walter 
Benjamin va ad-
quirir l’Angelus 
Novus de l’artista 
suís Paul Klee. 
Aquest dibuix va 

acompanyar-lo fins a la fi dels seus 
dies quan, fugint dels nazis, va lle-
gar-lo, juntament amb una maleta 
plena dels seus papers, a l’escriptor 
Georges Bataille perquè l’ocultés a 
la Biblioteca Nacional de França. 
Per al filòsof berlinès, el quadre re-
presentava perfectament “l’àngel 
de la història”, una al·legoria pessi-
mista del procés històric: “Allà on 
davant nostre apareix una cadena 
d’esdeveniments, ell hi veu una 
única catàstrofe que apila inces-
santment runes sobre runes i les hi 
llança davant dels peus [...]. El que 
nosaltres anomenem progrés és 
aquesta tempesta”. 

L’àngel presideix el pòstum So-
bre el concepte d’història. Aquesta 
obra és precisament el fruit d’una 
constant reflexió influenciada per 
l’extraordinari coneixement del lle-
gat filosòfic i històric atresorat per 
Benjamin, però també per una con-
temporaneïtat testimoni dels er-
rors posteriors als horrors de la Pri-
mera Guerra Mundial, del subse-
güent ascens dels totalitarismes i 
dels enfrontaments bèl·lics i geno-
cides que van assolar Europa i el 
món. Tanmateix, ens equivocaríem 
si reduíssim aquesta obra a un text 
purament apocalíptic, teleològic o 
determinista.  

En les breus tesis que el componen 
hi trobem clarividents aportacions 
per entendre el pes i el paper de la his-
tòria: reflexions sobre el passat que 
no passa, advertències davant la ten-
dència a confondre el progrés tècnic 
amb la perfecció civilitzadora, críti-
ques a una visió mecanicista dels pro-
cessos històrics i qüestionaments so-

L’àngel (i el dimoni) de la història
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bre les suposades i necessàries bon-
dats del futur. D’aquí ve la necessitat 
de disposar d’historiadors capaços 
d’alliberar-se de prejudicis i condici-
onants, conscients de les temptaci-
ons de caure en interpretacions ma-
niqueistes o esbiaixades. “El do d’en-
cendre en el passat la guspira de l’es-
perança resideix només en 
l’historiador que està impregnat de la 
idea que ni tan sols els morts no es-
taran segurs davant de l’enemic, si 
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venç –hi llegim–. I aquest enemic no 
ha parat de vèncer”. 

L’intel·lectual mallorquí Daniel 
Capó recull al seu blog personal les 
respostes que, des de fa anys, dife-
rents interlocutors li han donat a la 
mateixa pregunta: ¿quin llibre (o lli-
bres) que no has llegit t’ha influen-
ciat més? Dins la diversitat d’opci-
ons, segurament no desentonaria la 
presència de Sobre el concepte d’his-
tòria, ja que, malgrat la profunda i 

continuada petja en les ciències so-
cials en general i en la història en 
particular, pocs havien tingut accés 
a un text inacabat i de vida tan ac-
cidentada. Fins ara. 

Com explica Marc Jiménez 
Buzzi al pròleg de la meravellosa 
edició (una més) de Flâneur, Wal-
ter Benjamin va treballar durant 
anys i fins a la seva mort a Portbou 
en una exegesi tan potent de la te-
oria del coneixement històric que 
ha estat capaç de sobreposar-se a 
la inexistència d’una versió canò-
nica i definitiva del text, a la convi-
vència de traduccions i interpreta-
cions contraposades i al propi i in-
trínsec hermetisme d’una obra 
construïda a partir d’intuïcions i 
paradoxes tan complexes com 
il·luminadores. Frases com aques-
ta justifiquen sobradament la lec-
tura: “No hi ha mai cap document 
de cultura que no sigui alhora un 
document de barbàrie”. 

L’edició trilingüe presentada 
per l’editorial barcelonina, amb 
traducció de l’alemany del mateix 
Jiménez Buzzi i del francès d’Ar-
nau Pons, cerca superar per acu-
mulació totes aquestes limitacions 
facilitant al lector català l’accés a 
aquest significatiu i encara perti-
nent llibre del filòsof berlinès. 
Benjamin se’ns revela, per si fos 
necessari, com un dels pensadors 
més originals i influents del pri-
mer terç del segle XX. Malgrat les 
limitacions econòmiques i profes-
sionals patides al llarg de la seva 
vida, la seva fragmentària obra va 
sobreviure’l, difosa (tot i que no 
sempre de manera coherent i uni-
tària) per col·legues com Theodor 
Adorno, Max Horkheimer i Han-
nah Arendt, entre d’altres. Benja-
min, avui ja en català, és el fona-
ment del millor pensament gene-
rat a Europa.!


