
David Vann

L’aquari 
Pròleg de Jordi Puntí 

Traducció de l’anglès de Yannick Garcia

ANTÍPODA, 17



Títol original: Aquarium
© David Vann, 2015

Primera edició: novembre del 2016

© de la traducció: Yannick Garcia, 2016
© del pròleg: Jordi Puntí, 2016
© de la il·lustració de la coberta: Mercè Iglesias i Alex Ferreiro, 2016
© de la fotografia de l’autor: Mathieu Bourgois
© d’aquesta edició: Edicions del Periscopi SL, 2016

Publicat per Edicions del Periscopi SL
info@periscopi.cat 
Web: www.periscopi.cat 
Facebook: www.facebook.com/Periscopi
Twitter: twitter.com/Ed_Periscopi 

Impressió: 
Romanyà Valls
Sant Joan Baptista, 35 
08789 - La Torre de Claramunt 
Barcelona

Imprès a Catalunya – Printed in Catalonia

Edició a càrrec d’Aniol Rafel
Maquetació i disseny interior: Tono Cristòfol
Correcció: Miquel Saumell Santaeugènia, Òscar Lozano i Núria Saurina Eudaldo
Disseny de la col·lecció i coberta: Tono Cristòfol

Aquest llibre s’ha imprès amb un paper offset cru de vuitanta grams i ha estat 
compaginat amb la tipografia Caslon Pro en cos 12.

Dipòsit legal: B. 21464-2016
ISBN: 978-84-944409-9-1

Amb el suport del Departament de Cultura

Tots els drets reservats. Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització escrita dels 
titulars del copyright, sota les sancions establertes per la llei, la reproducció total o parcial 
d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, inclosos la reprografia i el tractament 
informàtic, i la distribució d’exemplars mitjançant el lloguer o préstec públics.



9 

No he estat mai a Seattle, físicament, però hi he passat moltes 
hores gràcies a dues sèries de televisió, Frasier i The Killing. A 
banda d’alguns detalls de la geografia local, com ara aquella 
torre futurista que es diu Space Needle i dóna forma al seu 
sky line, un dels trets que sempre hi apareix és la pluja. Plu ja 
fina, gotellades, tempestes: ho tenen tot. De fet, les xifres 
diuen que a Seattle hi plou una mitjana de cent seixanta- 
cinc dies a l’any. A Frasier, una de les millors comèdies de 
tots els temps, els dos germans psiquiatres i el seu pare es fi-
quen en embolics mentre plou rere els vidres de l’apartament 
i, quan surten, duen unes gavardines que fan enveja. A The 
Killing, la pluja constant esdevé un recurs per destacar un 
món llòbrec, una cortina d’aigua que sol enterbolir les vides 
de detectius i assassins. 

Hi ha una certa lògica, doncs, en el fet que David Vann 
situï la seva novel·la a Seattle i la tituli L’aquari. La Caitlin, 
la nena de 12 anys que narra la història, va cada dia a l’aquari 
quan surt de l’escola. S’hi està unes quantes hores, fent temps 
fins que la seva mare plega de treballar i la passa a buscar. 

Pròleg 
Seattle Island
Jordi Puntí
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Observa els peixos. En coneix les espècies, les formes, quins 
són més sociables i quins prefereixen les zones discretes. De 
seguida, però, el lector s’adona que la novel·la és també un 
gran aquari humà, éssers que es mouen per la ciutat aquosa 
i s’enfronten amb la supervivència diària. La mare, la Sheri, 
s’escarrassa a treballar al port de mercaderies, però així i tot 
tenen problemes per arribar a final de mes. Les poques hores 
lliures les dedica a l’Steve, el darrer nòvio en una sèrie de re-
lacions fallides. La presència d’un home gran a l’aquari, que 
de seguida es fa amic de la Caitlin i comparteix amb ella la 
passió pel món marí, desferma de mica en mica un remolí 
de tensions i violència familiar.

L’aquari és la cinquena obra de ficció que publica David 
Vann, però la primera que situa en una gran ciutat. A Caribou 
Island (2011), en català traduïda com a Desolacions, el paisatge 
fred i distant d’Alaska empenyia una parella en crisi a traslla-
dar-se a una illa deserta i començar des de zero, literalment. 
Els cinc personatges de Terra (2012), quatre dones i un noi, 
vivien aïllats en una vall polsosa i seca de Califòrnia. Tota 
l’acció de Goat Mountain (2013) es produïa en un ranxo i una 
reserva de caça perduda, també a Califòrnia. 

D’entrada, els lectors que coneguin els seus llibres ante-
riors poden pensar que hi ha un canvi narratiu, com si el medi 
urbà hagués domesticat els personatges, gairebé diríem que 
els hagués humanitzat. Però només cal llegir unes quantes 
pàgines per adonar-se que en realitat L’aquari és una posada 
al dia dels temes que han interessat David Vann d’ençà que 
va publicar Legend of a Suicide (2008). Aquest recull de con-
tes, més una novel·la breu, i que en català es va dir Sukkwan 
Island, va definir des de ben d’hora els interessos literaris de 
l’autor, tant formals com temàtics. Les relacions entre pares 
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i fills s’han anat multiplicant a les seves novel·les en totes 
les combinacions possibles, però sempre amb una intenció 
similar. La història està explicada per un noi o noia a l’ado-
lescència, en edat de créixer, i el trasbals sovint violent que 
l’acompanya els transforma al llarg del llibre. La Caitlin té 
dotze anys. A Sukkwan Island, en Roy en té tretze. En Galen, 
el narrador de Terra, en té divuit i ha llegit Hermann Hesse, 
però el control i les manipulacions familiars el mantenen 
paralitzat en l’adolescència. 

La sexualitat i el desig d’independència —la forja del 
caràcter— són també elements importants, potser per això 
la paret on rebota el malestar d’aquests personatges és la 
família, però canvia molt si es tracta del pare o la mare. Les 
mares solen ser possessives i feréstegues, arbitràries i torren-
cials, encara que de tant en tant tenen moments de claredat 
amorosa pel fill o filla, com si en realitat fossin víctimes que 
no poden sinó arrossegar cap a la destrucció tot allò que els 
acompanya. Els homes i pares, en canvi, són pusil·lànimes i 
entotsolats, però alhora carregats de somnis que, quan final-
ment es duen a terme, els desemmascaren i els mostren en to ta 
la seva misèria moral. Podríem dir que les mares tenen una 
actitud èpica i els pares tendeixen a la tragèdia...

David Vann explica sovint que les seves novel·les parteixen 
de la realitat, de l’experiència personal més bèstia, i en algun 
punt agafen un revolt cap a la ficció. Però és un revolt molt 
obert. Ell mateix recorda que l’origen de Sukkwan Island és 
el suïcidi real del seu pare, quan ell tenia catorze anys. La 
manera d’afrontar-lo té un punt cubista, de reconstruir i fabu-
lar aquells fets des de diversos prismes, sense estalviar al pare 
fictici, en Roy, el patiment abans (i després) del suïcidi. A la 
primera pàgina del següent llibre, Desolacions, la protagonista 



12

torna de l’escola, entra a casa i es troba la seva mare penjada 
d’una biga. «La meva mare no era real. Era un somni prime-
renc, una esperança», diuen les primeres frases. 

Potser no cal, però es podria llegir tota l’obra de Vann 
com una llarga variació sobre el tema del suïcidi. En el cas de 
Goat Mountain, la novel·la sorgeix de les partides de caça en 
un ranxo que feia quan era petit amb el seu avi, i la narració 
s’endinsa cap a la ficció en el moment en què s’imagina que 
el nen d’onze anys dispara contra un caçador furtiu i el mata. 
Com en aquella pel·lícula de Carlos Saura, La caza (1966), 
la història es converteix aleshores en un drama psicològic de 
quatre personatges a l’aire lliure, però més tensos i angoixats 
que si els haguessin tancat en una habitació sense finestres.

De les illes d’Alaska a les planures desèrtiques de Cali-
fòrnia, Vann és també un escriptor de paisatges. La natura té 
sovint un paper clau en el desenvolupament dels personatges, 
també com a ritus d’iniciació a partir de la caça i la pesca 
(xuclar els ulls d’un salmó, menjar-se el cor cru d’un cérvol). 
Els pares de Sukkwan Island i de Goat Mountain fan pensar 
en l’exemple de Walden, de Thoreau: fugir cap a la natura, 
buscar la solitud, construir la teva pròpia cabana —encara 
que després demostrin una ineptitud gairebé còmica per alçar 
res, i tot sigui un desastre. 

Com en un mirall, a L’aquari aquest prisma s’inverteix: 
els humans són els animals, i els peixos contemplen des de 
la seguretat dels tancs d’aigua tot el que passa al seu davant. 
Potser no és del tot casualitat que el primer conte de Sukkwan 
Island es digui «Ictiologia» i que el somni de la nena Caitlin 
sigui convertir-se un dia en ictiòloga...

Quan els crítics analitzen la prosa de David Vann, apareixen 
sobretot dos noms: Ernest Hemingway i Cormac McCarthy. 
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L’aire de família hi és, per descomptat: l’economia verbal de 
Hemingway i la descripció sense filtres, terrosa i crua, del 
McCarthy de Meridià de sang. Però jo hi afegiria un altre tret 
personal de Vann: la prolongació del ritme narratiu, l’allar-
gament d’algunes escenes truculentes, buscant les sensacions 
del detall, però sense rabejar-s’hi. Quan sembla que ja ha tret 
tot el suc d’una escena, i n’esperes el desenllaç, el narrador 
furga una estona més en la violència del moment. Les penes 
i treballs a l’hora de construir una cabana que s’aguanti i no 
deixi passar el fred. L’obstinació a descriure cada gest i mo-
viment d’en Galen —a Terra— quan ha decidit que tanca 
la seva mare en un cobert. A L’aquari, les humiliacions de la 
seva mare com a falsa malalta que posen a prova la paciència 
de la Caitlin i que semblen no tenir fi.

He començat dient que L’aquari era una evolució lògica 
en la prosa de ficció de David Vann. Tot i que ell sol dir a 
les entrevistes que cadascun dels seus llibres és diferent dels 
altres, els lectors habituals hi reconeixeran el narrador de 
sempre. Potser l’entorn urbà fa més propers els personatges, 
més realistes... Cap al principi del llibre, la Caitlin diu: «Em 
vaig aturar davant la cisterna més grossa, tota una paret de 
blau clar difús, reconfortant, sense so. El moviment lent dels 
taurons, monacals, la repetició dels dies, cercles intermina-
bles, cap desig de res més que no fos aquell moviment. Uns 
ulls tornats opacs, no els calia veure res ja». Aquesta és la vida 
dins l’aquari, però el lector s’adona que la novel·la també de-
mana una lectura a l’inrevés: les relacions humanes, malgrat 
l’ordre quotidià, tenen un costat salvatge que al final sempre 
acaba sobreeixint. Els taurons oloren la sang, a mar obert. 





David Vann

L’aquari 





Per a la meva mare, Lorraine Ida Vann,  
que és bona i generosa
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Era un peix tan lleig que no semblava ni peix. Un roc de 
carn freda, molsós i frondós, amb nyapes verdes i blanques. 
Al principi no el vaig saber veure, però vaig acostar la cara al 
vidre i me’l vaig mirar de més a prop. Soterrada entre aquella 
malesa incomprensible, la curvatura descendent d’uns llavis 
gruixuts, una ganyota per boca. Un ull que era una petita 
dena negra. Una cua grossa amb franges de punts foscos. 
Però res més que reconeguessis com a peix.

Aquest és dels lletjos.
De sobte, un vellet al costat meu; una veu que era una 

sorpresa mal rebuda. En aquell lloc ningú no em dirigia mai 
la paraula. Sales fosques, humides i escalfades, refugi de la 
neu de fora. 

Ja pot ser, vaig dir jo.
Tots aquests ous. Els té ben protegits.
I llavors vaig veure la fresa. M’havia fet l’efecte que el peix 

era mig amagat darrere d’una anemone marina blanca, un 
grumoll d’esferes blanques, rodones i flonges, però en aquell 
instant em vaig adonar que no tenien tiges, que cada esfera 
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anava per lliure, eren ous que, qui sap com, feien pinya al 
costat del peix.

Peix granota de tres taques, va dir el senyor. No saben com 
és que és el mascle qui guarda la fresa. Potser per protegir-los. 
Potser per atraure altres peixos.

On són les tres taques?
El senyor va fer una rialleta. Bona pregunta. Té més ta-

ques que la mà d’un vell.
No l’hi vaig mirar. No tenia ganes de veure-li la mà. Era 

molt vell, gairebé mort, vaja. Mínim setanta o jo què sé, però 
prou recte. Respirava com respiren els vells. Vaig fer visera 
amb les mans contra el vidre i me’n vaig apartar una mica, 
com si busqués un millor angle de visió.

Quants anys tens?, em va preguntar.
Dotze.
Ets una nena molt maca. Com és que no ets amb els teus 

amiguets, o amb la teva mare?
La mare treballa. L’espero aquí. Em ve a buscar a dos 

quarts de cinc o a les cinc, segons el trànsit.
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En aquell instant el peix va alçar una mica una aleta, 
exactament com si fossin dits d’un peu que sortissin de la 
roca, per sota, flonjo i blancot.

Els nostres braços i cames són aletes, vaig dir jo. Fixi-s’hi. 
Són com dits del peu que s’aferren a la roca.

Ostres, va dir el senyor gran. Hem canviat tant que ni 
ens reconeixem ja.

Llavors sí que me’l vaig mirar, el vell. Carn a claps com la 
del peix, cabells penjant-li des de la clenxa com l’aleta superior 
d’aquest peix que li serveix per tapar els ous. Ganyota a la boca, 
llavis cap avall. Ullets enfonsats en la carn arrugada i inflada, 
camuflat, mirant cap a una altra banda. Estava espantat.

Vostè per què és aquí?, vaig preguntar jo.
He vingut a veure coses. No em queda gaire. 
Doncs pot veure els peixos amb mi.
Gràcies.
El peix granota no surava per sobre les roques. Hi estava 

enganxat. Feia cara de fugir nedant en qualsevol moment, 
però no és que s’hagués bellugat, només s’havia recol·locat 
els dits.

S’hi deu estar calentet aquí dins, va dir l’home. Aigua 
tropical. Indonèsia. Tota una vida immers en aigua càlida.

Com no sortir mai de la banyera.
Això mateix.
Va passar un altre peix surant per damunt nostre, com 

una randa amb estampat de lleopard i claps estiregassats. 
Aletes transparents i gens de forma de peix, només una taca 
que feia una sanefa. 

Peix granota estriat, va dir l’home. Són família. El nom 
científic fa referència a l’antena.

On té la boca? L’ull? El que sigui?
No ho sé.
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Per què en diuen peix, d’això?
Bona pregunta.
Vostè quants anys té?
L’home va dibuixar un somriure. Et veig dubtar: potser a 

mi tampoc no m’haurien de dir persona ja, oi?
Disculpi’m.
No hi fa res. T’haig de dir que jo també m’ho plantejo. Si 

amb prou feines puc caminar, estic tot sol, ja no se’m reconeix, 
tinc la cara que no té res a veure amb com era, té tot de parts 
que s’amaguen, a mi i tot em sorprenc, així que com es pot 
fer servir un nom per parlar d’una cosa com si encara fos 
com abans? No és una cosa nova? I si ningú no la veu, és res?

Disculpi’m.
No. La pregunta és interessant, l’hauríem de meditar 

junts. Seria un plaer per a mi. Podem reflexionar sobre si ell 
és un peix i jo sóc una persona.

És que he de marxar. Gairebé són dos quarts de cinc, pot 
ser que la mare ja hagi aparcat a fora.

A quina hora vindràs demà?
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Sortim del col·le a les dues quaranta. Per tant, a un quart 
de quatre, si fa no fa.

A quina escola vas?
La Gatzert.
No és molt lluny això per venir a peu?
Sí. Vinga, adéu. Vaig afanyar-me a marxar per aquells 

passadissos foscos perfilats de llum. Feia la sensació que 
l’aquari també era sota l’aigua, un submarí a profunditats 
esgarrifoses.

I després sortia al vestíbul i de cop allò era un altre món, 
els núvols resplendents de la posta a Seattle, quatre franges 
taronja entre el gris, els carrers molls. La neu ja era bruta, 
negra i marró, esperant tornar-se gel. La mare que encara 
no havia aparcat.

Em vaig posar l’abric i me’l vaig encremallerar. M’encan-
tava la sensació de duplicar-me de mida. Em vaig tapar el 
cap amb la caputxa, una pell falsa. Era pràcticament invisible.

La mare poques vegades arribava a dos quarts de cinc. 
Jo sempre començava a esperar-la llavors, però tenia temps 
de sobra per contemplar les vies del tren de l’altra banda del 
carrer i els passos elevats de l’autopista allà lluny. Fragments 
enormes de ciment fosc al cel, el món a franges. Des d’allà 
podies anar cap al nord o cap al sud, però nosaltres sempre 
tiràvem cap al sud. El carrer es deia Alaskan Way, però a 
Alaska no hi anàvem mai.

Camions i cotxes infinits, ciment, so, fred, res a veure 
amb el món dels peixos. Ells no havien notat mai el vent. No 
havien passat mai fred ni havien vist la neu. Però sí que els 
tocava esperar. No feien altra cosa que esperar. I què veien 
pel vidre? Ens veien a nosaltres o només el seu reflex, un 
laberint de miralls? 
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Quan fos gran, seria ictiòloga. Viuria a Austràlia o Indo-
nèsia o Belize o al mar Roig i passaria la major part del dia 
submergida en la mateixa aigua càlida. Una peixera de milers 
de quilòmetres d’amplària. El problema que tenia l’aquari és 
que no podies entrar a dins amb ells. 



Aquest llibre s’ha acabat d’imprimir als tallers de Romanyà Valls el mes 
de novembre de 2016.
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