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¿Q uè en sabíem? ¿Què
en sabem de la vida
a la Romania co-

munista? No res . I per sota
d’aquest no res, ¿què en sabem
de la literatura romanesa d’aque-
lla època? Res. Un vast silenci. La
mort del dictador Ceaucescu, gro-
tesca i bàrbara, d’acord amb la se-
va existència, va cancel.lar el
1989 un règim poblat de pallas-
sos i monstres oficials, però el
país encara es recupera. Avui, des
dels EUA, Norman Manea (Buco-
vina, 1936) és un dels pocs autors
romanesos que ha traspassat
aquella cortina gruixuda i ha ex-
plicat les desgràcies del seu país.

El sobre negro és abans que res
un retrat de la pobresa moral i
física de la Bucarest dels anys 80,
la claveguera del comunisme. La
novel.la se centra en Tolea, un re-
cepcionista d’hotel, exprofessor
universitari, que busca informa-
ció sobre la mort del seu pare, 40
anys enrere.

La recerca és un pretext de
l’autor per encarar Tolea amb
una sèrie de personatges i oferir
així una imatge d’aquesta socie-
tat alienada. El record d’una exa-
mant conviu amb les mitges veus
d’uns veïns esporuguits o els in-
formes dels espies sobre tots ells.
Els camarades funcionaris tenen
sempre aquell somriure estrany,
«enganxat a la cara», i el poble és
«l’exèrcit mut dels vençuts». Si
aquesta sopa de personatges té
sentit, és gràcies a la veu d’un
narrador que els ajunta. Manea
reconstrueix aquell paisatge amb
una prosa viva i plena d’expres-
sions populars que potser vol re-
flectir la consciència confusa del
protagonista.

El 1986, Manea va aconseguir
publicar El sobre negro a la Roma-
nia de Ceaucescu. Era una versió
molt censurada, que després va
refer. El mateix any es va exiliar
als Estats Units. Des d’aleshores
s’ha dedicat més a l’assaig i la
prosa autobiogràfica, amb llibres
memorables com El regreso del
húligan (2003). Millor així.
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C
om tants novel listes, Jean-
Marie-Gustave Le Clézio
(Niça, 1940) és un poeta de
la memòria. Els llocs, les

ferums, els colors agafen més prota-
gonisme que els personatges. La fi-
gura del pare, metge militar de
l’Imperi britànic, sembla un pretext
per evocar una Àfrica perduda que
només pot retrobar en les clarianes
de la seva pròpia memòria, una
Àfrica única que ni els grans escrip-
tors han sabut retranscriure. « Si lle-

geixo [escriu Le
Clézio] novel-
les colonials es-
crites pels an-
glesos d’aque-
lla època o de
les que van pre-
cedir la nostra
a r r i b a d a a
Nigèria –per
exemple, Joyce
Cary, l ’autor
de Míster John-
son–, no hi reco-
nec res. Si lle-
geixo William
Boyd, que tam-
b é v a p a s s a r
una part de la
seva infantesa a
l ’Oest a fr icà
britànic, tam-

poc hi reconec res.»
L’Àfrica de Le Clézio és lliure,

màgica, beneïda. El continent dels
cossos («el meu cos, el cos de la me-
va mare, el cos del meu germà, el
cos dels nens dels voltants amb qui
jugava, el cos de les dones africanes
pels camins») irradia tant la seva
memòria que ens presenta Niça
quasi com si es tractés d’una ciutat
lapona. «Recordo molt bé el fred de
l’hivern, a Niça, o a Rocabilhera, en-
cara sento l’aire glacial que bufava
pels carrerons, un fred de gel i de
neu...».

Permeteu aquesta notació perso-
nal. He viscut 25 anys a Niça i és
l’únic lloc on mai no he passat fred.

Le Clézio desgrana evocacions ín-
times i les fa interessants gràcies al
seu llenguatge. Alternen les parau-
les del francès de l’oceà Índic com
varangue (veranda), les africanes, les
angleses, i fins i tot les medievals
com ara chantefable (cantafaula, nar-
ració que alterna la prosa i el vers).
Tot s’hi val. Com tots els grans brui-
xots del llenguatge, Le Clézio perd
molt en les traduccions. El seu
francès tropical té accents barcelo-
nins però la seua petita música no
desapareix.

Com l’occità Montaigne que feia
servir el gascó quan trobava el
francès massa fluix, Le Clézio juga

amb una pasta cosmopolita. Les se-
ves frases s’escolen com un riu im-
memorial, The River de Jean Renoir.
Unes quantes imatges inoblidables
s’instil.len en la ment del lector.
«Llavors els dies d’Ogojà havien es-
devingut el meu tresor, el passat
lluminós que no podia perdre. Re-
cordava l’esclat de la terra roja [...],
la pujada de la tempesta al vespre,
les nits sorolloses, cridaneres, la
nostra gata que feia l’amor amb els
tigrillos en els teulats de llauna».

Si les obres literàries tinguessin
un ADN com els criminals, aquest
llibre de Le Clézio constituiria una
mostra modèlica del seu univers. La
fascinació per l’Àfrica, l’amor de la
llengua francesa, la voluntat prous-
tiana de salvar un món perdut. Par-
la dels seus pares perquè en perduri
llur record, llur petita petja en la
història humana un cop ell haurà
desaparegut. M’emociona Le Clézio
amb aquesta ambició a la Prome-
teu, aquest deler de citar l’illa Mau-
rici al revolt d’una frase. «Quan ell
parlava en francès, era amb la can-
tarella de Maurici...».

Les fotos que acompanyen el lli-
bre ens ajuden a llegir el món de Le
Clézio amb els seus ulls. Si el no-
vel.lista mauricià pogués, ens hau-
ria ofert un altre suport com ara un
DVD, un disc o una partitura. Le
Clézio es val de tots els mitjans per
aproximar-se al seu passat, al nostre
passat.

G érard Lauzier va morir a
París el 6 de desembre pas-
sat. L’autor francès d’histo-

rietes no va morir enverinat al mos-
segar-se la llengua sinó víctima d’un
càncer. Tenia 76 anys.

Els seus retrats sarcàstics de la
burgesia francesa deixen el somriu-
re congelat a la cara. L’humor pro-
dueix aquesta ganyota final quan
combina ferocitat i punteria. Blancs
favorits de Lauzier eren l’esquerra
exquisida i els seus fills radicals. No
pas pel fet de ser d’esquerres sinó
per ser un jaciment inexplorat de
comportaments ridículs. Poc acostu-
mat a ser caricaturitzat, especial-
ment al país del sacrosant maig del
68, el patriciat progressista el va acu-
sar de reaccionari.

No ho era. Senzillament, Lauzier
va detectar una gran bossa de tonte-
ria humana en els esquerrans di-
vins, falsament alliberats en matèria
de sexe, gairebé tan preocupats per
la pobresa al món i l’ecologia com

per la gastronomia i la cultura del
vi, feministes perquè el feminisme
era el que es portava. Però també te-
nia munició crítica per a la família i
el món empresarial, i per a ell ma-
teix.

Nascut a Marsella el 30 de novem-
bre de 1932, Lauzier es va llicenciar
en Filosofia i va deixar sense comple-
tar els estudis d’Arquitectura. Entre
el 1956 i el 1964 va viure al Brasil,
on va fundar una agència de publici-
tat i es va iniciar en l’humorisme
gràfic. El cop d’Estat contra Joao
Goulart va fer que tornés a França.

‘PILOTE’ / Després de publicar en re-
vistes com Paris Match i Lui, el 1974
va editar l’àlbum Lilí fatal i va co-
mençar la seva col.laboració amb el
tebeo Pilote, on va aparèixer la seva
llarga sèrie Cosas de la vida. Eren els
temps del boom del còmic adult a
França i Lauzier es va convertir en
ariet del corrent amb la seva àcida
visió de la quotidianitat. La trilogia

formada per La carrera de la rata
(1978), Querer no es poder (1980) i Re-
cuerdos de un joven (1983), obres en
què cremen respectivament un pu-
blicista amb ínfules literàries, un
triomfador madur i un pobre nen
ric, el van coronar campió de la sàti-
ra social contemporània.

La companyia teatral barcelonina
Dagoll Dagom va adaptar historietes
de Cosas de la vida a Glups!! (1983) i La
carrera de la rata com a Cacao (2000).
També al seu país, mitificat com el
paradís del còmic, Lauzier va desco-

brir que el teatre permet guanyar-se
la vida bastant més bé que la histo-
rieta. Per no parlar del cine. T’empê-
ches tout le monde de dormir (1982) va
ser la primera pel.lícula que va diri-
gir i Le fils du français (1999), l’última,
mentre que El meu pare, el meu heroi
(1991), protagonitzada per Gérard
Depardieu, va suposar el seu èxit
més rellevant. Són seus els diàlegs
d’Astérix y Obélix contra César (1999).

Diario del artista (1992) va suposar
tant el retorn de Lauzier al còmic
com el seu comiat del mitjà.
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L’autor va fer àcids retrats de la societat
francesa dels anys 70 i els 80
RAMÓN VENDRELL [rvendrell@elperiodico.com]

QUIM ROSER

33 Gérard Lauzier, en una imatge del 2000.

ARXIU DE LE CLÉZIO

33 El rei Memfoi, a Banso.


