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Recordo perfectament l’impacte de 
veure al cinema Down by law, la pel·lí-
cula de Jim Jarmusch que protagonit-

zaven tres fugitius d’una presó que es dedicaven a vagar per 
suburbis de ciutats i aiguamolls desolats mentre cantaven 
cançons absurdes, mataven conills i tocaven el saxo. Sem-
pre he tingut la sensació que aquella pel·lícula aconseguia 
atrapar l’esperit del moment, encara una resta de l’un-
derground dels anys setanta que desbordava la dècada i en-
vaïa la dels vuitanta. En castellà la van titular Bajo el peso 
de la ley, quan hauria d’haver estat Pasando de la ley, que 
era el que feien els personatges tota l’estona. 

Solo de viola, que és una novel·la de l’any 1991 –la pri-
mera que es publica en català d’un autor francès de cul-
te que ha batejat la seva literatura com a “postexotis-
me”– m’ha causat la mateixa impressió, perquè cap-
tura un esperit de final d’època, més o menys en re-
lació amb la caiguda del Mur de Berlín, i n’anuncia una 
de nova ben sinistra, una mica com el que passa avui, 
que la ultradreta campa pel món com un estol de vol-
tors a la recerca d’un lloc on instal·lar-se a viure. I n’es-
tà trobant uns quants. 

És tan radical la proposta estètica de Volodine, tan 
marciana, que costa definir-la. El to oscil·la entre el de-
liri oníric i la lucidesa política: podria ser un George 
Orwell dibuixat per l’exiugoslau Enki Bilal, o una no-
vel·la russa o polonesa de ciència-ficció, però també és 
profundament francesa: l’amarga memòria de l’ocu-
pació alemanya i, encara més, del col·laboracionisme 
amb el règim nazi fa de teló de fons fosquíssim al llibre. 
Però és com si Patrick Modiano s’hagués pres un tri-
pi i omplís les novel·les de personatges amb plomes 
d’ocell ballant la música de fanfàrria que sona en una 
carpa de circ. L’acció arrenca amb tres presidiaris que 
surten al carrer i transcorre al llarg d’un sol dia, però 
hi passen tantes coses que sembla que siguin anys. O 

eres, perquè tot plegat agafa un to apocalíptic que an-
goixa i també commou el lector. Els temps verbals s’al-
ternen per convocar passat i futur cap al moment pre-
sent: el fil de la història no avança, sinó que gira sobre 
un mateix punt. 

El narrador i el punt de vista tampoc no són conven-
cionals. Com si volgués obrir sense parar camins que es 
bifurquen, la veu narrativa no para d’oferir opcions: “És 
la història d’un home. De dos homes. De fet, en són 
tres”. I la trama és plena de profecies sobre el moment 
actual: el frondisme, una mena de corrent polític que 
ho controla tot i que s’assembla moltíssim a un règim 
totalitari, embolcalla les vides de la gent i dictamina què 
és i què no és cultura popular o cultura d’elit. Qui pot 
circular pels carrers i qui no. Qui és sospitós de ser an-
tifrondista i per això mereix presó. Hi ha autors que 
agafen un camí que sembla solitari i, quan passen els 
anys, un dia resulta que estan caminant per l’autopis-
ta principal de la història: Antoine Volodine sembla un 
d’ells, i per això felicitem i donem la benvinguda a la no-
va editorial La Segona Perifèria, que ens porta des del 
passat unes paraules perquè ressonin en la realitat 
d’avui. Només podem dir que volem més postexotisme, 
volem més Volodine.✍
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La memòria més secreta dels homes,  
de Mohamed Mbougar Sarr (Dakar, 
1990), és una novel·la d’aprenentatge 

ambientada a París el 2018. El protagonista és un jove au-
tor senegalès que descobreix un llibre mític publicat el 
1938 signat per un autor acusat de plagi de qui es va perdre 
el rastre, T.C. Elimane, conegut com “el Rimbaud negre”.  

Fascinat pel text i les veritats atemporals que con-
té, l’escriptor decideix buscar-ne pistes, intentant tro-
bar la família, l’editor i les seves muses per terres argen-
tines. Entre els temes del llibre destaquen els efectes 
del colonialisme, l’exili i el dilema d’haver d’escollir en-
tre l’escriptura o la vida. La recerca esdevé una obses-
sió, un malson en què el turment i la por es barregen. 
Perquè el misteri segueix sent tan gros que s’infonen 
a Elimane uns poders sobrenaturals, un petit diable de 
màgia negra heretat pel seu oncle. A partir d’aquí la no-
vel·la de Mbougar adquireix l’aparença d’una investi-
gació que segueix la petjada d’Elimane al llarg de gaire-

‘La memòria més secreta dels homes’, amb la qual Mohamed 
Mbougar Sarr va guanyar el premi Goncourt, és una novel·la ma-
gistral sobre l’escriptura, la vida i el compromís

Una cançó d’amor  
a la literatura 

Passant de la llei: el futur apocalíptic ja és aquí
‘Solo de viola’, d’Antoine Volodine, captura un esperit de final d’època i n’anuncia una de nova ben sinistra

bé un segle d’història individual i col·lectiva i, en pa-
ral·lel, segueix el fil d’un llunyà poble senegalès i una fa-
mília esqueixada en l’època del colonialisme.  

Devot de Roberto Bolaño —encapçala la novel·la amb 
una cita de Los detectives salvajes—, Mbougar li fa un 
homenatge al seu llibre, tant en el títol com en l’estruc-
tura postmoderna a còpia de dietaris, testimonis i re-
lats, com en els sentiments dels expatriats que somi-
en ser escriptors, joves lliures deutors del novel·lista i 
poeta xilè. El narrador es burla dels escriptors africans 
“que es deixaven tancar a la mirada dels altres […], una 
mirada-trampa que exigia d’ells, alhora, que fossin au-
tèntics —és a dir, diferents— i tanmateix similars —és 
a dir, comprensibles”. El llibre, narrat per Diégane 
Latyr Faye, explica la història del descobriment de la 
novel·la El laberint de l’inhumà; també és un llibre com-
plex, però fluid i captivador, que destil·la intel·ligència, 
crítica intransigent i reflexió filosòfica i antropològica.  

Escollir entre escriure o viure 
Escrita en primera persona, La memòria més secreta dels 
homes és una novel·la d’aprenentatge magistral que in-
clou una indagació sorprenent. Sense perdre mai el fil 
d’aquesta recerca que el monopolitza, Diégane, a París, 
freqüenta un grup de joves autors africans: tots s’obser-
ven, discuteixen, beuen, fan molt l’amor i es pregunten 
sobre la necessitat de la creació des de l’exili. El prota-
gonista s’unirà a dues dones: la misteriosa Siga, posseï-
dora de secrets, i la fotoperiodista Aïda. La novel·la està 
dominada per l’exigència d’elecció entre escriure i viure, 
o fins i tot per la voluntat d’anar més enllà de la qüestió 
del cara a cara entre l’Àfrica i Occident. És sobretot una 
cançó d’amor a la literatura i al seu poder atemporal amb 
un estil febrós, incandescent i de vegades asfixiant i dens.  

La novel·la entrellaça i revela de manera molt subtil, 
a través de la història, el diàleg, les cartes trobades o 
perdudes, el camí personal i literari d’aquest misteri-
ós autor, l’obra singular del qual reflexiona sobre la vo-
cació d’escriptor i el sentit del seu compromís. No és 
una simple novel·lització de la biografia d’un escrip-
tor maleït de la literatura africana, sinó que té l’objec-
tiu totalitzador de jugar amb les transposicions i les 
identitats. Sens dubte, la seva novel·la té molt més a 
veure amb el qüestionament fonamental del Museu de 
la Inhumanitat de William Gass, i amb el lloc estruc-
turant i no només artístic que la literatura ocupa en 
l’equilibri mental i polític del món molt més enllà dels 
seus actors immediats. ✍
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