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Ocean Vuong és 
un mestre traient 
bellesa de la cru-
eltat i la ferida 
oberta. Nascut a 
l’antiga Saigon el 
1988 i arribat als 

Estats Units amb només dos anys, 
l’autor d’aquest llibre de títol i dring 
lírics fa lliscar records, estampes i 
fulguracions de la pròpia família, de 
la violència domèstica, del Vietnam 
i la guerra, dels traumes infantils i 
d’adolescència, l’emigració, la con-
dició d’homosexual i l’endinsament 
en el sexe... Algú, en llegir les prime-
res pàgines, podria pensar: oh, una 
altra novel·la sobre maltractaments 
i patatim i patatam. Les prevenci-
ons cauen de seguida, perquè l’em-
branzida poètica d’Ocean Vuong, la 
intensitat i el vigor de les imatges 
que construeix, les fa xixines en un 
tres i no res. 

Aquesta és la seva novel·la de 
debut i l’any passat va te-

nir un impacte nota-
ble als Estats Units, 

on ja era conegut 
com a poeta 

Una hipnosi  
poètica i crua 
 

OCEAN VUONG  
(HO CHI MINH, 
1988) VA DEBUTAR 
AMB EL LLIBRE DE 
POEMES 
‘BURNINGS’, AMB 
NOMÉS 22 ANYS. 
DES DE LLAVORS 
HA PUBLICAT DOS 
TÍTOLS MÉS DE 
POESIA I LA 
NOVEL·LA 
AUTOBIOGRÀFICA 
QUE ARA 
PRESENTA 
ANAGRAMA 

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL (un dels seus llibres, per cert, es tro-
ba en castellà i edició bilingüe, Cie-
lo nocturno con heridas de fuego, Va-
so Roto, 2018). Amb una naturalitat 
excepcional, sense haver d’explicar-
se més del compte ni enfarfegar en 
el seu relat autobiogràfic, Ocean 
Vuong transmet amb un nervi rar 
una impressió constant: no està dis-
posat a deixar res de substancial al 
calaix perquè si s’ha posat a escriu-
re una carta a la mare –la mare, que 
no la podrà comprendre mai, per-
què no sap llegir– és per ensenyar la 
nafra i ensenyar-la ben badada. 
Aquesta fita no l’assoleix per cap su-
posada argúcia ni trampa sincera, 
sinó per la forma literària de narrar 
i d’estructurar el record i perfilar els 
personatges, la seva bogeria o el seu 
abisme (destaquen molt clarament, 
la mare, l’àvia i en Trevor, el di-
guem-ne primer nòvio).  

Un món nu i cru 
Ocean Vuong fa salts en el temps 
com qui salta a corda, barreja llocs i 
gèneres, a estones camina per fantàs-
tics rails poètics, en altres moments 
documenta l’origen vietnamita de 
Tiger Woods o com l’administració 
indiscriminada d’Oxycontin, un opi-
aci contra el dolor, ha creat una ona-
da d’addictes a l’heroïna i sobredosis 
als Estats Units. Avança en cercles 
sobre històries de violència i brutali-
tat, sustenta la duresa sense embafar, 
busca una vegada i una altra la mane-
ra d’explicar la història, la de la mare, 
la de l’àvia, la del Trevor –encarnació 
del jove blanc també perdut en l’en-
gany del Somni Americà– i la seva, en 
un diàleg persistent i resistent amb 
tots els forats foscos: “Hi havia una 
època en què era prou ximplet per 
creure que el coneixement aclariria 
les coses”, o “Vull creure que en re-

alitat el que dic és que de vegades no 
sé què ni qui som”, o “Però el meu 
dubte, mama, és a tot arreu” (i l’ex-
cel·lent traducció de Yannick Garcia 
encara ajuda més que tot flueixi). En-
senya aquest món nu i cru, desparat 
d’ornamentació, de cap intent de jus-
tificar ningú ni tampoc de justificar-
se. Potser aquí rau el magnetisme 
que sap escampar en bona part del 
llibre, com si fos un hipnotitzador: et 
fa travessar camps, cossos, primeres 
experiències i drogues, tota mena de 
violències i alhora refugis de tendre-
sa (és meravellós com explica per què 
li diuen Quisset i tot el joc amb els 
noms que es donen o es trien a la fa-
mília). Reconstrueix peça a peça per-
sonatges esmicolats de dalt a baix, en 
un refer la memòria com qui recull 
trossos de metralla. Domina i rebre-
ga el temps com vol, plasma la força 
de la natura o del paisatge lleig, tant 
és, amb un doll sensitiu molt desta-
cable, crea petits clímaxs per tot se-
guit destrossar-los... De mostra: “La 
primera vegada que vaig veure un ho-
me despullat em va semblar l’eterni-
tat”. I quan penses si exagera o si 
s’ensucra, ve l’estacada: “Era el meu 
pare, que es desvestia després de la 
feina. Intento posar fi al record. Però 
el que té l’eternitat és que no te’n 
pots desdir”. 

Només en alguns trams de la dar-
rera part hi ha símptomes de confu-
sió o d’empantanegament, un no sa-
ber ben bé on vol anar a parar. Potser 
perquè el llibre ja ha ofert el millor de 
si, combinant senzillesa, truculència, 
reflexió i delicadesa, una punta d’hu-
mor negre –“La gent neda papallo-
na allà on va acabar morint el senyor 
Carlton, tot sol, al llit”– i alguna refe-
rència recurrent, com ara a Roland 
Barthes. En conjunt, imparteix un 
exercici d’hipnosi vibrant.! 
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OCEAN VUONG 
ANAGRAMA 
TRADUCCIÓ DE 
YANNICK GARCIA 
232 PÀG. / 19,90 ! 

Es parla un cop i 
un altre de la fi de 
la novel·la. I re-
sulta que cada 
cop es publiquen 
més novel·les. 
¿Els editors són 

masoquistes? No. Senzillament res-
ponen a la realitat del mercat. I 
aquesta realitat és que, per més que 
ens hi entestem, hi ha més deman-
da de ficció que mai, que és una altra 
cosa. L’èxit del format televisiu de 
sèries ho demostra de manera fefa-
ent. I ens n’hem de congratular. Lla-
vors hi ha novel·les com les de 
Sylvain Neuvel, que són com guions. 
I no és pas pejoratiu. Almenys, no 
n’és la intenció. És el signe dels 
temps. Podria ser un capítol de 
Black mirror, l’exitosa sèrie basada 

Un ‘Black mirror’ per escrit
sobretot en distopies. Per l’ambició 
literària, per la llargada, pel ritme 
narratiu, per la presentació de la si-
tuació i dels girs, pels personatges i, 
per damunt de tot, per la intenció de 
lliçó moral. També en sortiria una 
pel·lícula vagament futurista amb 
reminiscències de tots els relats dis-
tòpics que s’han escrit, des de 
Bradbury (el de Fahren-
heit 451, no el de Les crò-
niques marcianes) fins 
a Orwell passant per 
la presentació clàssi-
ca del dilema dur (La 
decisió de Sofia, de 
William Styron). A 
més, és un relat opor-
tú: passa a la Gran Bre-
tanya (Brexit, nacionalis-
me, tancament de fronteres, 

da (pastilles que deshumanitzen, 
per dir-ho així). La intriga de la tra-
ma s’acaba bastant aviat però el lli-
bre és molt curt, es tracta d’una nou-
velle, per dir-ho a la manera france-
sa, i aconsegueix un cert equilibri. 
Ens trobem amb una proposta, per 
tant, de reflexió moral feta amb la 
millor voluntat del món, davant els 
temps que s’acosten o que ja hi són, 
feta per una editorial compromesa 
com és Mai Més. En la pàgina final, 
en què s’acostuma a dir el lloc i la da-
ta d’impressió, aprofiten per denun-
ciar la mort per manca d’atenció clí-
nica del jove guineà Idrissa Diallo, al 
CIE de Barcelona, l’any 2012. Aca-
ba dient: “Nosaltres no oblidarem 
mai la mort de l’Idrissa!” Aquest és 
el veritable gir argumental final 
d’aquesta novel·la.!

EL TEST 
SYLVAIN NEUVEL 
MAI MÉS LLIBRES 
TRADUCCIÓ DE 
MARINA ESPASA 
120 PÀG. / 15,50 ! 

LLUÍS-
ANTON 
BAULENAS

etc.) com sempre en un futur gens 
llunyà. La trama mostra de quina 
manera el test que han de passar els 
aspirants a la nacionalitat britàni-
ca és, diguem-ne, una mica extrem 
(per diverses raons que no direm 
perquè la contracoberta de l’edito-
rial ja en diu prou i potser fins i tot 

massa). Hi entra tot: reflexió 
sobre el supremacisme 

europeu occidental, 
sobre el punt de vis-

ta filosòfic del valor 
de la vida i si la de 
tothom té el mateix 
valor, i després hi 
ha el toc orwellià 

horrible de la pèrdua 
final de la pròpia per-

sonalitat, ja sigui provo-
cada o tristament accepta-GETTY

GETTY


