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FRANCESC MELCION

Daniel Pennac, després de cinc volums publicats, ha decidit finalitzar la nissaga dels Malaussène

L ’ Ú L T I M L L I U R A M E N T D E L A N I S S A G A D E L S M A L A U S S È N E

L’ase dels cops
A I D A S E G U R A

L’autor

francès

Daniel Pennac

ha decidit

posar punt

final a la

nissaga dels

Malaussène,

els

personatges

que han

protagonitzat

cinc de les

seves

novel·les.

L’última, de

moment, és

‘Els fruits de

la passió’

(Empúries). Les

aventures i

desventures

de Benjamin

Malaussène

quedaran,

però,

gravades a

l’imaginari de

milers de

lectors

Pennac mirava
l’alta
literatura
irritat perquè
no hi trobava
cap escletxa
per poder-hi
entaforar el
seu imaginari

Ben és el pare
espiritual, el
germà de sang
dels fills que
la seva mare
va deixant
escampats amb
periodicitat
de conilla

E
n Pennac estava em-
prenyat. Semblava
que la literatura
francesa i el Nouve-
au Roman fossin la

mateixa cosa. O, encara pit-
jor, que la literatura francesa
s’hagués acabat amb Camus,
Sartre i Duras i que els autors
del Nouveau Roman hi ha-
guessin posat la capa d’argila
final que ha contribuït a fer
creure que la producció lite-
rària veïna és àrida per defi-
nició.

Pennac estava fart del do-
mini del món universitari so-
bre la imaginació literària.
Tip fins al coll que fossin
l’estructuralisme i la lingüís-
tica les úniques disciplines en
les quals estava permès fer
experiments. En Pennac mi-
rava l’alta literatura que l’en-
voltava i cada cop estava més
irritat perquè no hi trobava
cap escletxa per poder-hi en-
taforar l’imaginari grotesc i
delirant que maldava per
sortir del seu cap. I, com
molts personatges queixosos
del present que els ha tocat
viure, s’hi va posar de cul i va
engaltar cap al passat. Cap a
la tradició de la novel·la nar-
rativa del XIX, cap a les no-
vel·les per entregues de Du-
mas o Victor Hugo. I també
fins i tot cap al menystingut
fulletó de Feval i Ponson Du
Renail.

Del present va caure a les
seves mans un assaig titulat
Le bouc émissaire (El chivo expia-
torio, Anagrama) de René Gi-

rard . Tema? La importància
de l’enemic comú com a ci-
ment creador de cultura. El
pobre desgraciat en què reca-
uen totes les culpes de les
desgràcies del món. El jueu, el
palestí, el magribí... que pro-
voca que els seus enemics
s’aglutinin culturalment i so-
cialment per tal de distin-
gir-se d’ell. Pennac hi va veure
gravetat antropològica, hi va
veure el símbol de la inno-
cència perseguida, hi va veure
un tema per a les seves no-
vel·les. Però, per afegir-hi po-
tencial còmic, se li va acudir
la idea del boc emissari assa-
lariat, el personatge que co-
bra per rebre culpes, perquè
l’esbronquin, l’estossinin i el
degradin. Bé, tots aquests
factors desencadenants de la
seva obra són les interpreta-
cions a posteriori, perquè
com ha repetit en diferents

entrevistes quan ens posem a
escriure no pensem en quin
serà el lloc que ens corres-
pondrà en la història de la li-
teratura. I una novel·la que es
pot resumir en la idea que la
va originar no és res més que
un assaig disfressat de ficció,
Pennac dixit. O, citant el més
provocador Céline, “en l’àm-
bit de la novel·la no hi ha res
més vulgar que una idea”.

ENTREGUES DE LA NISSAGA
Sigui com sigui, partint d’a-
quests o de mil altres factors
possibles, l’indiscutible és
que en Pennac va gestar la
immensa tribu Malaussène,
l’epicentre de la qual és en
Benjamin, el boc emissari. En
Ben és el pare espiritual, el
germà de sang que té al seu
càrrec els fills que la seva
mare va deixant escampats
amb periodicitat de conilla.

En Ben és tendre, humanista,
bona persona i cinicoesquer-
ranós. Té un gos culgròs que
fa ferum i una nòvia perio-
dista de generosos pits entre
els quals un enamorat Ben es
perd sempre que pot.

A la primera entrega, La fe-
licidad de los ogros (Mondado-
ri), en Benjamin Malaussène
fa de boc emissari en uns
grans magatzems. Cobra per
fer veure que és el responsa-
ble del control tècnic i
aguanta el xàfec quan un cli-
ent furibund denuncia l’esta-
bliment perquè l’objecte que
hi ha comprat ha resultat ser
defectuós. Però en Malaussè-
ne fa tan bé el seu paper, amb
llàgrimes de vedell desmamat
incloses, que tots els clients
acaben retirant la denúncia
per compassió. Però al ma-
gatzem comencen a esclatar
bombes a tort i a dret, i com
no podia ser d’altra manera,
les culpes se les carrega en
Malaussène.

Ja convertit en boc emissari
d’una editorial (esbroncat
pels autors que no aconse-
gueixen publicar), a La fada
carabina (La Magrana) té per-
noctant a casa seva tota una
troupe d’avis addictes a l’he-
roïna. Intentant descobrir qui
els la ven, la Julie acabarà
malferida. El tema de fons és
la degradació de la vellesa: la
degradació física i psíquica
però també la degradació
d’una societat que fa que els
vells tinguin molts més


