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Giovanna
Vails, la germana
del primerministrefrancs i la filla del pintorXavier
Vails, desvelaen unIlibre les sevesdramtiquesviv nciesambla droga

ViatF

e a les tenebres

MariaPalau
BARCELONA
Un dels millors consel]s
queli va donarel seu pare,
XavierVans, elpintor de la
quietud, va ser aquest: ’~No
vulguis ser esclava de res
hi de ningfi." E]]a, Giovanna VansGalfetti, ho va ser
de la droga durant molts
anys. Les paraules de qui
va ser -no es cansa de repeti~ho- ’~ home formidable" 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 sevacasa d~-Iorta, on els Valls gaudien
dels estius despr~sdelfred
hive~qde Paris. E1pare ila
mare, Luisa Gslfetti, suissaitaliana;la fflla i el fill,
Manuel Vans, avui flamant primer ministre
franc~s. Tots quatre, una
pinya hidestructible.
GiovannaValls ha exorcitzat el seu dramapersonalenunllibre,Aferrada a
la vida. Diari d’un renaixement (RBA), que nom~s
fauna setmana que ~s ales
llibreries i ja s’ha empassat dues edicions. L’ha escrit en catal~ perqu~~ ho
subratlla- ~s la 1]engua
arab ha qual ban parlat %0talavida" a casa seva. Est~
excitadaper l’~xit, t~ la seva mare al costat --"SEEpre hi ha estat"- i va ~bant trncades i ~nissatges
del seu germ~, 16 mesos
m~s gran, que contradiuen a aquells que ganegen
dient queel llibre, tan sincerib~stia, podriape~udicar ht sevacarrera politica.
"Feliqpertu", ~s undels illtims que liha enviat. "Thin
elsuport totaldelmeu germ~, i semprel’he tingut,
mai ha deixat de preocupar-se per mi", exclama.
Tot elcelpot cabre a l’infern. ’~Valgpassar de recitar de memSriaels po~es
maudits amb innoc~ncia,
valg passar de veure pel.licules en blanc i negre plenes de llum, vaig passar de
~ure i somriure, perqu~
emvaig trobar cara a cara,
arab 20 anys, amb una
droga, l~aerff/na." La primeraratlla "densa i frondosa" queli van oferir, la
va emp~nyer sobtada-

Giovanna
Vails, al jard( dela sevacasad’Horta.EIsseusparesla vancomprar
el 1963,quanella estavaa puntden~ixer,perpassar-hi
els estius¯ ALBERT
SALAM~
ment a les tenebres. GiovannaVansva descob~4r la
droga a Paris, la ciutat on
va n~ixer el 1963, buscant
un refugi per al seu car
trencat arran d’mmrelaci5 arab un homeque s~avia apropat a ella per xuclar la lama del seu pare.
Aqni va comen(~ar gaireb~ tot. Gaireb~, perqu~
va aconseguir trobar prou
forces per abandonar Paris i instal.lar-se a Barcelona, on podria partir de
zero. I alxiva ser, i durant
15 anys, neta deltot. Per5
una altra companyiasantimental mangna, iaquesta amb molt m~s aca~fissament, lava tornar a exposar al mSnde les drogues. "Unalcohblic va entrar en la mevavida. Es va

"Feli( pertu"
undelsOltims
missatges
queli
haenviat Manuel
VailsperI’ xit
delseuIlibre

cArregaviral de la sida, als
ndvols.I ]a de ]2qepatitisC,
tamb~.Per sino los poc, a la
press havia agafat tuberculosL Per5 tm bondia, el m~s
lhiminSsde tots, va decidir
Paua la selva amaz6nica que volia sortir del pou. Va
Li demanopel pitjor mo- demanar ajuda als pares.
ment. "No n’hi havia cap Maino li haviengirat ]’esde bo", diu. "]~s que jo no quena. E1 seu renaixement
emdrogava pas per trobar
plaer sin5 per sobreviure." de Dosriusi, tot seguit, es
Si que va ser defmitiu
va enforfir en tma expequan va saber que estava
ri~ncia iniciAtica al Brasfl,
infectada de la sida, sob~e- on va confiar ]a seva reconstrncci6 al poder d’una
tot perqu~ va veure en la
mirada de la seva mare la
substhncia, l’ ayahuasca.
tristor mdsabsoluta.
"A ha selva de l’Amazones,
Va tocar fans. Tenia 40 se’m va obrir la consci~nanys. Pesava 88 quilos. La cia. Embolcanada
en la solitud, emvaigperdonsr, valg
demarm~perd6 i em valg
sentir perdonadm"
"Pap~li dec molta sensibilitat, li dec espirituantat, li dec encaraun perd6."
Abdacabava una carta que
GiovannaVansli va enviar
alseu parelaprimavera del
2005. AXavierVails li quedava poc m~sd’un any de
vida. Morhia
al final de l’estiu de l’any segtient a]a seva casa d’Horta, axnbla seva filla ja recuperada, de
nou enganxadaa la vida, al
seu costat. Unade les dltimescoses que va fer va ser
Giovanna
Vailsi la sevamare,LuisaGalfetti, a I’exposici6
dedicada
a I’obradeXavierVails
animar-laa escriure el lliqueva organitzar
I’EspaiVolartdela Fundaci6
Vila Casas,
I’anypassat¯ Ou~
bre de la seva histSri~ ¯

convertir en un monstre.
M’insultava i em pegava."
La va humiliar fins a llmits insuportables.
I
d’aquella autoestima tan
massacrada se’n va beneficiar la cocs£na. Va agafar un autobfis i es va trobar de cop en un lloc "carnlvor" que es deia CanTunis, "un purgatori ple
d’Animes en pana". "Hi
valg posar el braq i em
valg deLxar punxar, heroinai cocsina. F~nvaigdespertar enmmambulg~ncia
iun metge molt hum~que
emva deixar a casa meva,
alllit, emva 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. Aixecarse del llit nom~stenia un
sentit: la cerca de 15, 20
dosis per saciar el fantasma arab qu8 s’havia convertit. Cadadia. I aix5 t~
un preu. Van comenqarels
furts en els grans magatzems.Iles estades ala presS, breus, de dies o setmanes, com a molt un mes,
per5 aterridores. "La droga et dominadel tot. I tuja
no ets ~b~fi, ni ets res, ets
un esclau a merc~ de la
droga. Aix5si, 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~."

