
L’èpica i la desídia
eu ser bastant probable que L’art
francès de la guerra sigui una novel-
la pensada per complaure més els

francesos lectors que no pas els lectors que, a
més, són francesos. Potser ho va tenir present
el jurat de l’últim premi Goncourt quan va fi-
xar-se en Alexis Jenni, un professor de biolo-
gia de 49 anys que viu i que treballa a Lió i que
no havia publicat mai res. En Le Monde, Pa-
trick Rambaud l’ha qualificat de novel·la na-
turalista pel seu mètode.
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NOVEL·LA XAVIER CORTADELLAS

Aparentment l’elogiava, però naturalista
vol dir que ens trobem davant d’una novel·la
en què els personatges són més arquetips que
no pas caràcters i que, com els artistes, no
s’expressen sinó que es construeixen, tal com
diu Victorien Salagnon, que és artista, exmi-
litar i que té les idees suposadament més cla-
res de tots, unes idees que no defugen el xovi-
nisme, el bel·licisme ni el racisme.

Salagnon s’ha construït participant en els
principals conflictes bèl·lics de la França dels

anys quaranta al 1962: la resis-
tència francesa amb els maqui-
sards, la guerra d’Algèria i la
d’Indoxina amb la batalla de
Dién Bién Phu. Com a bon natu-
ralista, el narrador de Jenni –que
va ser professor d’institut com
ell– prova d’explicar-nos di-
guem-ne científicament què és el
que va fer que Salagnon sigui tot
un caràcter, cosa que ell no és.
Justament aquest és el tema de
fons d’aquesta novel·la: la confu-
sió dels temps que vivim en con-
trast amb una època en què tot
semblava més sòlid, una època
que “no era per als delicats, ni per
als jocs d’infants”.
    Salagnon va formar-se a les
classes de la Gran Institució tra-
duint La guerra de les Gàl·lies
amb el pare Fobourdon, va intro-
duir-se a l’estratègia militar grà-
cies als jocs escoltes. Un xic ridí-
cul. Com els antifranquistes del
meu temps, Salagnon també fa
pintades. Però sense respectar
–ai!– el toc de queda dels ale-
manys. “En va parlar amb Chas-
sagneaux i van decidir anar a pin-
tar per les parets paraules sense
concessions”. Però, a mitja pinta-
da, “li van agafar moltes ganes
d’orinar”. És el que el salvarà.
Chassagneaux cau abatut per les
bales d’un soldat. “Salagnon no
sabia què fer, continuar pixant,
fugir, aixecar les mans.”
    A L’art francès de la guerra hi ha
tot d’escenes que m’han moles-
tat. N’esmento una altra. Poc
temps després, quan Roseval, un
company maquisard, cau ferit,
Salagnon el va a veure a l’hospital
on treballa Eurydice. Tots tres te-
nen pocs anys. “Saps, Salagnon,
només em sap greu una cosa. No
pas morir; això rai. No hi ha altre
remei. El que em sap greu és mo-
rir verge”. I, quan Salagnon l’hi
explica, Eurydice es posa verme-
lla com si l’hagués besat.
    Aquesta novel·la, però, és so-
bretot la història d’un aprenen-
tatge. Salagnon ensenyarà a di-
buixar el narrador de la història,
un personatge desvagat i en crisi,

que simulava baixes laborals, que trenca amb
la dona i els amics fent un sopar amb crestes
de gall fregides, botifarra negra poc cuita i
caps de xai. A l’època de la guerra del Golf
Pèrsic, té la sort de conèixer Salagnon, que li
proposarà que escrigui les seves memòries
sobre les guerres perquè ell no se’n surt. És ai-
xí com anirà entenent que el caos, la desídia i
la confusió tenen les seves arrels en un temps
en què tot semblava més sòlid. Els esperen
força més de cinc-centes pàgines. ❋
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Alexis Jenni
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el premi Goncourt
amb aquesta novel·la
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