
◆ C U L T U R A ◆ V
A V U I

dijous

11 d’octubre del 2001

➤ ➤ ➤

L’ÚLTIM LLIURAMENT DE LA NISSAGA DELS MALAUSSÈNE

Tots viuen a
Belleville, el
barri parisenc
multiracial,
multicultural
i multitot on
viu el mateix
Pennac des de
fa trenta anys

Pennac és un
contista, un
escriptor que
necessita posar
en paraules
la seva
xerrameca
irreverent
i original

motius per punxar-se que no
pas els joves, cosa que ben
mirat seria més lògica.

A La petita venedora de prosa
(Empúries), en Malaussène es
convertirà en J.L.B., el proto-
tipus de l’escriptor de novel-
la industrial amb vendes mi-
lionàries. Fent veure que és
en J.L.B. rebrà un tret al cap i
entrarà en un coma profund.
La literatura, el negoci edi-
torial i la identitat (qui escriu
què) són els paranys en què
caurà en Malaussène en la
seva estranya odissea. I per
reblar el clau la Julie li ne-
garà el seu amor, moralment
decebuda perquè el seu com-
pany hagi decidit suplantar
la personalitat d’un escriptor
tan excecrable.

La societat de la imatge és
l’escenari de la quarta entre-
ga, El Senyor Malaussène. Una
parella d’avis ha dedicat tota
la seva vida al rodatge d’una
única pel·lícula. Només ells
saben què hi surt però tot-
hom la vol. Quan el film únic
desapareix, les culpes reca-
uen sobre en Ben. Mentres-
tant, el nét de la parella
d’ancians, per reacció a la
tradició cinematogràfica fa-
miliar, es dedica a escamotejar
la realitat fent desaparèixer
la imatge de tot tipus d’edi-
ficis.

Davant de tots aquests si-
drals, que Julius el Cà presa-
gia amb atacs d’epilèpsia, en
Malaussène acaba atacat dels
nervis moltes vegades. No és
gens fàcil ser el pater familias
d’una colla de sonats (els
germans: l’eixuta Thérèse
que es dedica a predir el fu-
tur, la Clara fent fotos de
manera obsessiva, l’imperti-
nent Jeremy que incendia
l’escola, el Petit somniant
Ogres Noel, la mala llet re-
concentrada de la Verdun) i
compaginar-ho amb la pro-
fessió de boc emissari de la
infinitat de desgràcies que
esclaten al voltant.

EL BARRI DE BELLEVILLE
Tots plegats viuen a Bellevi-
lle, el barri parisenc multi-
racial, multicultural i multi-
tot on viu el mateix Pennac
des de fa trenta anys. “Belle-
ville és un planeta en minia-
tura i això m’allibera de vi-
atjar pel món”, va declarar a
l’AVUI. I va afegir que se n’a-
niria a viure a Marsella si el
barri s’acabava convertint en
un d’aquests guetos bohemis
farcits d’artistes de moda.

Belleville és un barri que
s’ha mig salvat amb penes i
treballs de la gran catàstrofe
arquitectònica dels últims
quaranta anys, el giscardisme.
Una infecció d’acer i vidre
que començava a la perifèria
i s’anava infiltrant ciutat en-
dins. Aquesta pèrdua d’iden-
titat (modernització arqui-
tectònica com en diuen al-
tres) és el rerefons de les no-
vel·les de la tribu Malaussè-
ne. El petit restaurant
familiar de cuina àrab que és
substituït per un establiment
de menjar ràpid, l’emblemà-
tic cinema que es pretén

aterrar, la pintoresca bodega
que es converteix en un cafè
chic, els avis que s’intenta
transplantar ben lluny per-
què el barri guanyi dinamis-
me i joventut...

Tot això podria ser molt
trist, però en el tendre uni-
vers Pennac fins i tot els as-
sassinats amb què farceix les
seves novel·les tenen una di-
mensió poètica i un vernís
tragicòmic únics. D’entrada
podria recordar Boris Vian
pel ritme trepidant i l’origi-
nalitat que amara tot allò que
escriu, però Pennac és per
damunt de tot un d’aquells
escriptors que et poden arri-
bar a treure les ganes d’es-
criure. O que et fan pensar:
“Això m’agradaria haver-ho
escrit jo”. Quan les seves bri-
llants metàfores pirotècni-
ques t’esclaten al davant,
quan t’adones de la comple-

xitat del més secundari dels
personatges, quan veus el
mot just al lloc just, quan et
preguntes una vegada i una
altra “Com se li ha pogut
acudir una cosa així?”, de
sobte comences a veure totes
les gràcies al noble ofici de
repartir pizzes i, en les esto-
nes lliures, limitar-te a la lec-
tura compulsiva.

Pennac també pot recordar
el desaparegut Vian en el fet
d’utilitzar l’excusa de la tra-
ma policial per acabar escri-
vint el que els dóna la gana,
encara que en l’autor del cè-
lebre assaig Com una novel·la
(Empúries)això és més evi-
dent. Utilitzant aquesta tàcti-
ca (només adoptada, confes-
sa, per mantenir l’atenció del
lector) ha anat apareixent la
nissaga Malaussène, que ja
compta amb cinc entregues
traduïdes al castellà i quatre

al català.
Anna Casassas ha signat

l’encertada traducció del
cinquè i últim volum de la
sèrie, Els fruïts de la passió.
Amb ell, Pennac s’acomiada
de l’inefable tribu Malaussè-
ne per emprendre nous pro-
jectes. Encara falta, però, la
traducció de dos volums inè-
dits escrits abans d’aquest i
que són una mena de petit
complement de la pentalo-
gia: Monsieur Malaussène au
théâtre i Des Chrétiens et des
Maures. El primer és una me-
na de repàs a tots els perso-
natges de la nissaga, i al se-
gon el Petit no en té prou
amb en Benjamin i reclama
el seu pare natural.

‘ADIEU’, MALAUSSÈNE
A Els fruits de la passió, la gèli-
da i clarivident Thérèse
anuncia a la tribu el seu ca-
sament amb un alt càrrec del
Tribunal de Comptes. En
Benjamin, evidentment, s’hi
oposa. Té por que, amb
aquest enllaç, ell acabi car-
regant-se les culpes de tots
els crims d’Estat passats,
presents i futurs. Prepara les
maletes per passar la resta de
la seva vida a la presó. Està
paranoic. La trama respon a
la màxima que enceta el lli-
bre: “Hauríem de viure a
posteriori. Tot ho decidim
massa d’hora”.

Però, com sempre, l’argu-
ment és el menys important.
El que sedueix és el seu hu-
mor, la crítica social, la cater-
va de personatges excèntrics,
l’atmosfera gairebé surrealis-
ta, la força gens sentimental
que s’atorga a l’amor i als
sentiments i, sobretot, el llen-
guatge, l’argot dels humils
que conviu sense problemes
amb el francès més acadèmic.
On és, però, la Reina Zabo, la
inoblidable propietària de les
Edicions del Talió? Per què en
Ben ja no necessita les seves
estones de mamoteràpia amb la
Julie? I què se n’ha fet del fill
de tots dos, el Senyor Malaus-
sène? Ja des del primer cop
d’ull, amb el magre gruix del
volum, ens adonem que en
Pennac sembla cansat de la
seva tribu, com si s’hagués
convertit en un esclavatge per
a ell, com si ja no disfrutés
descrivint-la.

Fa bé, doncs, d’acomia-
dar-se’n ara i buscar nous ho-
ritzons. Si prenem com a
exemple l’assaig Com una no-
vel·la i la novel·la Senyors nens,
l’espera pot valdre molt i molt
la pena. Perquè Pennac és un
contista, un escriptor que ne-
cessita posar en paraules la
seva xerrameca irreverent i
original. Mentre esperem, po-
dem llegir La patada (Norma
Editorial), el còmic amb guió
de Pennac i dibuixos de Jac-
ques Tardi que tracta amb
mala bava i dosis ingents de
crítica social alguns dels efec-
tes de la globalització.

Daniel Pennac, Els fruits de la
passió. Traducció d’Anna

Casassas. Empúries.

Barcelona, 2001.

L ’ A P A R A D O R

Susanna Tamaro, Estimada
Mathilda. Traducció d’Antoni
Garcia Santiago. Empúries.

Barcelona, 2001.

L a italiana Susanna Ta-
maro continua amb l’es-
til intimista amb què va

triomfar amb Vés on et porti el
cor. En aquesta ocasió ha escrit
una novel·la epistolar en què
aboca reflexions sobre el pas
del temps, l’educació dels in-
fants, la immigració...

Ramon Guitó, Hores de lluna.
S.C. Edicions.

Solsona, 2001.

A mb un subtítol prou
aclaridor, Històries de con-
trabandistes, Ramon Guitó

(Maçaners, 1949) ens presenta
la seva primera novel·la des-
prés d’haver publicat diversos
poemaris i reculls de narraci-
ons breus, com ara Somnis ani-
mats, amb què va guanyar el
premi Vila de Puigcerdà.

Gloria Montero, Vil·la Marini.
Traducció de Carme Geronès

i Carles Urritz. Meteora.
Barcelona, 2001.

L a polifacètica Gloria
Montero (australiana
d’origen asturià i nacio-

nalitzada espanyola) ens parla
de la Vil·la Marini, una sor-
prenent masia al nord tropi-
cal d’Austràlia, i, a través d’e-
lla, del seu propietari, el català
Marini Grau... i el seu secret.

Gesualdo Bufalino, Argos el
ciego. Anagrama.

Barcelona, 2001.

R eeditada dins la col·lec-
ció Compactos, podem
llegir aquesta novel·la

que ens parla d’un escriptor
infeliç; la segona del sicilià
Gesualdo Bufalino, que no va
començar a publicar fins als
60 anys d’edat, amb Perorata
del apestado, lloada per la críti-
ca internacional.

Jean de La Fontaine, Faules.
Destino. Barcelona, 2001.

E dició en butxaca d’a-
quest clàssic de tots els
temps, en aquesta oca-

sió, amb pròleg de Carles Riba,
traducció de Josep Carner i
edició de Jaume Subirana. La
Fontaine (1621 - 1695), con-
temporani de Molière, és con-
siderat per alguns especialis-
tes el més gran poeta en llen-
gua francesa.

Lluís Willaert i Garcia, Serra
de Finestres. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2001.

F ormant part de la col·lec-
ció Guies del Centre Excur-
sionista de Catalunya,

aquesta guia descriu 28 inti-
neraris per recórrer a peu una
àmplia regió presidida per la
serra de Finestres, a més d’al-
tres recorreguts, com ara per
la serra de les Medes.


