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L’esquizofrènia 
és una malaltia 
enorme i misteri-
osa que aïlla de 
l’entorn la perso-
na que la pateix i 
la tanca en un 

món propi poblat per tota mena de 
deliris indesxifrables, d’al·lucinaci-
ons incomprensibles, de terrors ín-
tims insuportables. A més, la natu-
ralesa tan estranya i imprevisible de 
la malaltia, afegida al fet que més 
d’un segle després que es comencés 
a estudiar i a abordar mèdicament 
encara no tingui tractaments efica-
ços i encara menys tingui cura, car-
rega un estigma social duríssim so-
bre els que la pateixen. Avui ja no 
passa tant, almenys en els àmbits 
més sensibilitzats de la societat oc-
cidental, però durant segles els ho-
mes i les dones que patien trastorns 
mentals, i l’esquizofrènia n’és pot-
ser el més greu, han fet nosa i por. I 
se’ls ha arraconat, i se’ls ha tractat 
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PERFIL amb crueltat i incomprensió, fins i 
tot quan el que es pretenia era aju-
dar-los. L’esquizofrènia és una ma-
laltia tan monstruosa i singular que 
dir-ne que sembla un malson fet re-
alitat no és literatura. 

Els nois de Hidden Valley Road, de 
Robert Kolker, un altre d’aquests lli-
bres de no-ficció que els nord-ame-
ricans saben fer tan bé i que tenen un 
peu en la narrativa i l’altre en l’assaig 
–és a dir, en la reconstrucció d’uns 
fets històrics concrets, en el relat 
d’unes vides humanes específiques i 
en la descripció analítica i en movi-
ment del context en què s’han des-
envolupat–, explica el cas de la famí-
lia Galvin, un matrimoni amb dotze 
fills, sis dels quals esquizofrènics. A 
la coberta de l’edició catalana que 
n’ha fet Periscopi, amb traducció efi-
caç de Marc Rubió, s’hi reprodueix 
una frase del New York Times que 
diu que “la maledicció dels Galvin és 
material de tragèdia grega”. Mentre 
llegia, pensava que el material és tan 
bèstia que ni Sòfocles s’hauria atre-
vit a escriure’n una obra. 

Un panorama desolador 
El Don i la Mimi Galvin formaven un 
matrimoni perfecte, segons els pa-
trons dels EUA posteriors a la Segona 
Guerra Mundial. Ell era un home ca-
rismàtic i amb una feina important a 
l’exèrcit i ella era una dona culta i una 
mare abnegada. Vivien en un indret 
idíl·lic de Colorado Springs i, catòlics 
fervents, tenien dotze fills, deu nois 
i dues noies, a qui van voler criar 
d’una manera estricta, segons els ide-
als i els valors de la fe i de la pàtria. Pe-
rò el que presumptament era la viva 
estampa del Somni Americà, a poc a 

poc va revelar-se com un infern: jocs 
ferotges, esclats de violència, com-
portaments erràtics... Kolker narra 
molt bé, amb tensió i també amb agi-
litat, amb una sensibilitat crispada 
però sense subratllats melodramà-
tics, l’evolució domèstica, emocional 
i moral de la família i els nombrosos 
danys que provoca la successió de di-
agnòstics de sis dels dotze fills. Si un 
malalt d’esquizofrènia ja és un terra-
trèmol al si d’una família, amb la bar-
reja d’amor i de por, d’impotència i de 
vergonya social, de necessitat de sa-
ber què passa i de caos irresoluble que 
tot plegat implica, imagineu-vos sis 
terratrèmols. A poc a poc, Kolker des-
tapa un panorama desolador: violèn-
cia, abusos sexuals, morts, ingressos 
hospitalaris (i sortides, i reingressos), 
tractaments ineficients o fins i tot 
perjudicials... 

En paral·lel al retrat familiar, Kol-
ker aborda el tema de l’esquizofrènia 
des del punt de vista històric, mèdic, 
investigador, assagístic. Parla, tam-
bé amb tensió, vigor, agilitat i sensi-
bilitat, del cisma que hi ha hagut 
sempre entre els experts que creuen 
que és una malaltia genètica (innata) 
i els que creuen que és adquirida 
(ambiental), dels tractaments que 
s’han provat, dels avenços que s’han 
obtingut, de les hipòtesis que s’han 
fet i s’han descartat i que potser més 
tard s’han recuperat, de vegades fins 
i tot com a complement d’altres hi-
pòtesis en principi incompatibles... 
Amb rigor i claredat, Kolker guia el 
lector a través del laberint tortuosa-
ment fascinant d’un trastorn tan 
complex que, en realitat, potser és 
una “malaltia de malalties”. 

Tal com passa sempre amb 
aquesta mena de llibres, l’estructu-
ra és fonamental. Kolker fa que tot 
encaixi i funcioni perquè, més en-
llà d’un estil robust i d’una mirada 
empàtica i sagaç, sap organitzar 
amb gràcia i intenció les grans 
quantitats de material que maneja. 
Aquest material l’ha tret d’entrevis-
tes fetes per ell mateix o ja existents, 
de documents oficials i privats, de 
gravacions o recorrent a centenars 
de testimonis. És una feina, tant des 
del punt de vista tècnic com humà, 
exemplar.✒
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PERE TORDERA

Covarda, vella, 
tan salvatge, 
d’Arià Paco (Igua-
lada, 1993), és una 
obra sensible i in-
tel·ligent que re-
trata la generació 

mil·lennial, desarrelada, frustrada, 
erràtica i incomunicada, “arrosse-
gats per la tardor de la realitat”. Amb 
una talentosa combinatòria de nar-
radors intervencionistes i sovint en 
primera persona, assistim al retro-
bament de quatre amics d’entre vint 
i trenta anys a la seva Igualada natal, 
després de distanciar-se un temps i 
marxar a Barcelona, Madrid, Ale-
manya i Arizona. La causa de la tor-
nada és la mort del pare del David, 
l’Eduard, propietari del Bar Far, un 
nom prou simbòlic. Llavors, Iguala-
da se’ls obre com una ferida. La ciu-
tat –la gran protagonista de la no-
vel·la– és la llar que els uneix, el pes 

Retrat d’una generació insatisfeta
de la tradició, el llaç comú que els ha 
ensenyat a estimar, però també l’as-
fixiant disparador de les respectives 
fugides cap a un món hostil que no 
els ha permès fer possible l’anhel de 
llibertat. Inspirat en Terra baixa, 
Arià Paco supera el mer contrast ge-
ogràfic de Guimerà amb un brillant 
aprofundiment psicològic: dissecci-
ona els personatges i les seves rela-
cions fins al moll de l’os.  

La novel·la comença amb Els ca-
minants, una lúcida alternança de 
narradors a partir del flashback que 
serveix a l’autor per presentar-nos 
els personatges. El Biel fa tres anys 
que viu a Rostock (Alemanya), estu-
dia trombó; la Chiara l’ha deixat i es 
turmenta pensant que “les coces no-
més les rep qui les busca”. L’Auger i 
el David presenten un documental a 
Madrid i discuteixen sobre si l’art ha 
d’estar o no al servei d’una causa po-
lítica. S’emprenyen i l’Auger torna a 

vell”, però el destí, les decisions, els 
entrebancs i les relacions de cadas-
cú trenquen aquest vincle que sem-
blava de ferro forjat. A Covarda, vella, 
tan salvatge la crítica mordaç no no-
més afecta els cànons, les idees pre-
establertes i els valors presumpta-
ment inamovibles, sinó que també 
esquitxa el món acadèmic –“a l’aca-
dèmia no hi ha botiguers, sinó estafa-
dors”–, el valor autèntic del poder, la 
inconsistència del poliamor, la men-
tida, el sentiment de culpa, l’egotis-
me dels solters.  

El retrobament entre el Biel, 
l’Auger, el Gerard i el David a Igua-
lada té lloc a l’estiu i de mala gana. 
Tots han canviat, han rebut hòsties 
de la realitat i han substituït la inno-
cència per la insatisfacció. Cap d’ells 
no ha sadollat el somni de l’èxode. 
Perquè la covarda, vella, tan salvat-
ge temptació de fugir no sempre 
surt com hom vol.✒
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Igualada a col·laborar amb un acti-
visme que li sembla un deure i que, de 
mica en mica, veurà que és un engany 
i una decepció. Frustrat, sense la 
Gal·la i amb ganes d’exili, demana 
una beca i marxa a Tucson, Arizona, 
a començar un doctorat. El capítol 3 
acaba amb una declaració d’intenci-
ons del narrador: “Però aquesta no és 
la nostra història, així que poso ve-
locitat ràpida”. Dos anys més tard, la 
Itziar, parella del David, escriu a 
l’Auger per dir-li que el pare del Da-
vid és mort i que ara ell s’encarrega-
rà del Far. En Gerard és a Madrid, no 
li sap donar informació. L’Auger es 
pregunta “quan es van començar a 
dilatar les escletxes entre missatges 
i s’hi van escolar mesos”. La reflexió 
d’Arià Paco sobre l’amistat a ultran-
ça –que queda clar que no existeix– 
és dura i en conseqüència interes-
sant. Als divuit anys poses l’amistat 
“per damunt de tot clavada al cer-


