
Giovanna Vails, la germana del primer ministre franc s i la filla del pintor Xavier
Vails, desvela en un Ilibre les seves dram tiques viv ncies amb la droga

ViatF e a les tenebres
Maria Palau
BARCELONA

Un dels millors consel]s
queli va donar el seu pare,
Xavier Vans, elpintor de la
quietud, va ser aquest: ’~No
vulguis ser esclava de res
hi de ningfi." E]]a, Giovan-
na Vans Galfetti, ho va ser
de la droga durant molts
anys. Les paraules de qui
va ser -no es cansa de re-
peti~ho- ’~ home formi-
dable" l’acompanyan diai
nit ara que ellja no hi ~s i
tant l’enyora, perb~ que el
sent quan rega el preciSs
jardi de la seva casa d~-Ior-
ta, on els Valls gaudien
dels estius despr~s delfred
hive~q de Paris. E1 pare ila
mare, Luisa Gslfetti, su-
issa italiana; la fflla i el fill,
Manuel Vans, avui fla-
mant primer ministre
franc~s. Tots quatre, una
pinya hidestructible.

Giovanna Valls ha exor-
citzat el seu drama perso-
nalenunllibre,Aferrada a
la vida. Diari d’un renai-
xement (RBA), que nom~s
fauna setmana que ~s ales
llibreries i ja s’ha empas-
sat dues edicions. L’ha es-
crit en catal~ perqu~ ~ ho
subratlla- ~s la 1]engua
arab ha qual ban parlat %0-
talavida" a casa seva. Est~
excitada per l’~xit, t~ la se-
va mare al costat --"SEE-
pre hi ha estat"- i va ~-
bant trncades i ~nissatges
del seu germ~, 16 mesos
m~s gran, que contradi-
uen a aquells que ganegen
dient que el llibre, tan sin-
cerib~stia, podriape~udi-
car ht seva carrera politica.
"Feliq per tu", ~s un dels ill-
tims que liha enviat. "Thin
elsuport totaldelmeu ger-
m~, i sempre l’he tingut,
mai ha deixat de preocu-
par-se per mi", exclama.

Tot elcelpot cabre a l’in-
fern. ’~Valg passar de reci-
tar de memSria els po~es
maudits amb innoc~ncia,
valg passar de veure pel.li-
cules en blanc i negre ple-
nes de llum, vaig passar de
~ure i somriure, perqu~
em vaig trobar cara a cara,
arab 20 anys, amb una
droga, l~aerff/na." La pri-
mera ratlla "densa i fron-
dosa" queli van oferir, la
va emp~nyer sobtada-

Giovanna Vails, al jard( de la seva casa d’Horta. EIs seus pares la van comprar el 1963, quan ella estava a punt de n~ixer, per passar-hi els estius ̄  ALBERT SALAM~

ment a les tenebres. Gio-
vannaVans va descob~4r la
droga a Paris, la ciutat on
va n~ixer el 1963, buscant
un refugi per al seu car
trencat arran d’mm rela-
ci5 arab un home que s~a-
via apropat a ella per xu-
clar la lama del seu pare.

Aqni va comen(~ar gai-
reb~ tot. Gaireb~, perqu~
va aconseguir trobar prou
forces per abandonar Pa-
ris i instal.lar-se a Barce-
lona, on podria partir de
zero. I alxiva ser, i durant
15 anys, neta deltot. Per5
una altra companyia san-
timental mangna, iaques-
ta amb molt m~s aca~fis-
sament, lava tornar a ex-
posar al mSn de les dro-
gues. "Un alcohblic va en-
trar en la meva vida. Es va

"Feli( per tu"
un dels Oltims
missatges que li
haenviat Manuel
Vails per I’ xit
del seu Ilibre

convertir en un monstre.
M’insultava i em pegava."
La va humiliar fins a ll-
mits insuportables. I
d’aquella autoestima tan
massacrada se’n va bene-
ficiar la cocs£na. Va aga-
far un autobfis i es va tro-
bar de cop en un lloc "car-
nlvor" que es deia Can Tu-
nis, "un purgatori ple
d’Animes en pana". "Hi
valg posar el braq i em
valg deLxar punxar, hero-
inai cocsina. F~nvaig des-
pertar enmm ambulg~ncia
iun metge molt hum~ que
em va deixar a casa meva,
alllit, em va dir: ((Qu~ hi 
una noia corn tu en un lloc

com aquest? Has tingut
una sobredosib)"

Era a final dels noranta
i aquell malson duraria
cinc llargs anys. Aixecar-
se del llit nom~s tenia un
sentit: la cerca de 15, 20
dosis per saciar el fantas-
ma arab qu8 s’havia con-
vertit. Cada dia. I aix5 t~
un preu. Van comenqar els
furts en els grans magat-
zems. Iles estades ala pre-
sS, breus, de dies o setma-
nes, com a molt un mes,
per5 aterridores. "La dro-
ga et domina del tot. I tuja
no ets ~b~fi, ni ets res, ets
un esclau a merc~ de la
droga. Aix5 si, valg voler

mantenir un m~dm de
dignitat: mal no em vaig
prostituir, ni vaig t~tficar,
ni vaig at~acar un banc, ni
vaig fer cap mal a ning~."

Pau a la selva amaz6nica
Li demano pel pitjor mo-
ment. "No n’hi havia cap
de bo", diu. "]~s que jo no
em drogava pas per trobar
plaer sin5 per sobreviure."
Si que va ser defmitiu
quan va saber que estava
infectada de la sida, sob~e-
tot perqu~ va veure en la
mirada de la seva mare la
tristor mds absoluta.

Va tocar fans. Tenia 40
anys. Pesava 88 quilos. La

Giovanna Vails i la seva mare, Luisa Galfetti, a I’exposici6 dedicada a I’obra de Xavier Vails
que va organitzar I’Espai Volart de la Fundaci6 Vila Casas, I’any passat ̄ Ou~

cArrega viral de la sida, als
ndvols. I ]a de ]2qepatitis C,
tamb~. Per sino los poc, a la
press havia agafat tubercu-
losL Per5 tm bon dia, el m~s
lhiminSs de tots, va decidir
que volia sortir del pou. Va
demanar ajuda als pares.
Mai no li havien girat ]’es-
quena. E1 seu renaixement

de Dosrius i, tot seguit, es
va enforfir en tma expe-
ri~ncia iniciAtica al Brasfl,
on va confiar ]a seva re-
constrncci6 al poder d’una
substhncia, l’ ayahuasca.
"A ha selva de l’Amazones,
se’m va obrir la consci~n-
cia. Embolcanada en la soli-
tud, emvaigperdonsr, valg
demarm~ perd6 i em valg
sentir perdonadm"

"Pap~ li dec molta sen-
sibilitat, li dec espirituan-
tat, li dec encara un perd6."
Abd acabava una carta que
Giovanna Vans li va enviar
alseu parelaprimavera del
2005. A Xavier Vails li que-
dava poc m~s d’un any de
vida. Morhia al final de l’es-
tiu de l’any segtient a]a se-
va casa d’Horta, axnb la se-
va filla ja recuperada, de
nou enganxada a la vida, al
seu costat. Una de les dlti-
mes coses que va fer va ser
animar-la a escriure el lli-
bre de la seva histSri~ ¯
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