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“Sempre m’ha im-
pressionat –diu el 
narrador d’un dels 
contes de Jaume 
Cabré– la incapa-
citat dels humans 
per veure les línies 

del seu destí”. Qui parla aquí és un 
llibre que observa des dels prestat-
ges com es produeix un crim. A 
Quan arriba la penombra les histò-
ries no són ni volen ser el reflex de 
la realitat estricta, aquí els llibres 
parlen i també es pot desaparèixer 
a l’interior d’un quadre. 

Cabré barreja ben a consciència 
els plans de ficció i de realitat, inter-
canvia el que és possible amb el que 
clarament no ho és. En una ocasió 
Umberto Eco va declarar que per dir 
una banalitat tan òbvia com que mai 
no trobarem l’ànec Donald caminant 
pel passeig de Gràcia no necessitem 
cap ajuda. Però Cabré ens obliga a 
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PERFIL qüestionar exactament aquestes ob-
vietats. Si una narració habitualment 
pretén ser el mirall d’un món, aquí 
ens trobem amb la impossibilitat de 
reconstruir cap mena de realitat prè-
via, només ens queda la imatge re-
flectida. Els curtcircuits són tan ex-
cessius que el nostre món tot sencer 
té la categoria de simulacre.  

D’aquí l’esgarrifosa amoralitat 
dels protagonistes dels tretze relats. 
Assassins i estafadors abunden en la 
literatura, però Cabré no pretén im-
pressionar els lectors amb fets esca-
brosos. L’autor no deixa cap punt 
ferm des d’on observar aquests 
crims. I per això els relats són horror 
pur en el sentit moral. Aquí tot és 
possible, talment com en els dibui-
xos animats plens de la desimbolta 
i alegre crueltat de la fàbrica Disney.  

Perdre l’aura tràgica 
Els relats estan teixits amb refe-
rents literaris que pesen més que 
qualsevol trama policíaca. Musil 
amb el seu Törless (1906) ja va fer 
una reflexió sobre la crueltat de què 
són capaços els adolescents en un 
internat, Juan Rulfo amb El llano en 
llamas (1953) ja va fer parlar un tes-
timoni mort sense que el cessament 
de la vida faci cap salt en la seva nar-
ració, Els mestres antics (1985) de 
Bernhard giren al voltant d’un qua-
dre, Russell Banks a El reservat 
(2008) ja perseguia els protagonis-
tes des d’una avioneta i Petros Már-
karis en els seus relats de 2014 ja ha-
via delatat els impulsos assassins 
d’alguns autors literaris a fi d’acon-
seguir premis, si esmento només al-
gunes de les possibles connexions. 
El llibre-testimoni del conte Buttu-
batta s’exclama com un veritable 
corifeu per la ceguesa dels homes 
davant del seu propi destí. Heus 

aquí l’altra característica fonamen-
tal, la descomposició de tota trama 
tràgica. Els fils s’esfilagarsen i es 
perd tot el sentit últim. La vida es 
revela com una sèrie d’episodis in-
connexos que ens esgoten amb la 
seva imparable successió, res més. 
La sentència és dura, duríssima. A 
l’home postmodern li ha estat roba-
da l’aura tràgica, aquell gest inútil, 
però immensament bell, que podia 
justificar tota una vida. 

Quan arriba la penombra és un 
exercici en construcció de mons 
morals, que exigeix un lector actiu. 
No s’hi val a creure cegament en la 
confusió de valors que l’autor pro-
clama, sinó que cal dissipar la pe-
nombra –la indefinició que confon i 
barreja totes les categories de la ve-
ritat– i implicar-se per bastir de nou 
els contorns de llum i de fosca prou 
perfilats perquè ens puguin allu-
nyar dels territoris pantanosos de la 
postveritat. 

A Relatos salvajes (2014), Damián 
Szifron va desintegrar fins als àtoms 
la maldat quotidiana, però llavors 
amb la paròdia d’una boda en un ho-
tel de luxe inhalava de nou la fe en 
la capacitat tan humana d’estimar-
nos. I abans d’ell, Raymond Carver, 
que va inspirar la pel·lícula Short 
cuts (1993) de Robert Altman, es va 
atrevir a fer la dissecció quirúrgica 
dels teixits més podrits de la socie-
tat, però el mestre del relat breu es 
va acomiadar amb un poema en què 
confessava que l’únic que havia de-
sitjat era sentir-se estimat –tanma-
teix ho va aconseguir–. I és aquesta 
la pregunta que planteja també Jau-
me Cabré. ¿Amb què compensem 
les ombres? ¿Encara tenim confian-
ça en els altres? ¿És cert encara, com 
prometia l’Ègloga de Virgili, que 
l’amor tot ho venç?✒
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A Ciutat oberta, 
que Quaderns 
Crema i Acantila-
do van publicar el 
2012, un any des-
prés que el llibre 
aparegués en an-

glès, el Julius, un jove psiquiatre 
d’origen nigerià, feia llargues passe-
jades per Nova York: observant els 
carrers, places i monuments amb 
una mirada atenta reconstruïa frag-
ments de la ciutat al mateix temps 
que aventurava de quina manera hi 
encaixava –o no– la seva identitat. 
El que el Julius veia ens arribava fil-
trat pels seus pensaments, perquè 
el fet d’escriure sobre el seu vaga-
reig implicava fusionar l’experièn-
cia real amb la diferida. Cole es de-
clarava més a prop de Walter Ben-

Un retorn impossible
jamin que de Charles Baudelaire i 
Edgar Allan Poe, tres grans explora-
dors del doble moviment de disso-
lució i reafirmació enmig del canvi-
ant paisatge d’una metròpoli. “Hi ha 
molts llibres sobre Nova York en 
què només apareixen blancs: si hi 
surt un negre, és anecdòtic –expli-
cava l’autor–. A la meva Nova York 
hi ha gent de Nigèria, de Grècia, de 
Bangla Desh i de molts països sud-
americans”. 

Una desena llarga de traduccions 
i diversos guardons, entre els quals 
hi havia el National Book Critics Cir-
cle Award, van consagrar Ciutat 
oberta: Cole oferia un llibre dens i al-
hora travat en una arquitectura nar-
rativa volàtil que aconseguia im-
pressionar els lectors defugint els 
cops d’efecte. L’autor havia debutat 

una escena d’impacte en un descam-
pat en què la família del protagonis-
ta és amenaçada per un grup d’atra-
cadors i decideixen no acudir a la po-
licia perquè hauran de desembutxa-
car diners extres per subornar-los).  

La qüestió identitària torna a ser 
fonamental: el narrador de Cada día 
es del ladrón sura com un espectre 
culte i escèptic entre oncles, amics 
i exnòvies o analitza per què el Mu-
seu Nacional no conté el bo i millor 
de l’art nigerià, certificant una vega-
da rere l’altra que la frustració es-
tructura aquell retorn impossible a 
Nigèria. El narrador s’ha acostumat 
a les oportunitats –precàries o no– 
que li ofereixen els Estats Units, i el 
bitllet de tornada cap a Nova York és 
l’únic compte enrere que li fa supor-
table l’aventura.✒
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el 2007 amb Cada día es del ladrón, 
on es va plantejar per primera vega-
da la hibridació entre narrativa, as-
saig i llibre de viatges a partir de l’es-
tada d’unes setmanes a Lagos d’un 
jove metge que ha passat quinze 
anys a Nova York. La mirada del nar-
rador en primera persona escruta el 
seu entorn amb ulls crítics: al pri-
mer capítol topa amb la corrupció, 
una de les paraules que l’acompa-
nyarà durant tot el periple africà. 
Tant al consolat com a l’aeroport o 
en una carretera secundària, el met-
ge s’ha d’enfrontar a una realitat tèr-
bola en què qualsevol gestió té un 
preu secret afegit. La segona parau-
la important és perill: viure a Lagos 
implica que en qualsevol moment 
pots ser víctima d’un assaltant enve-
jós de la teva suposada riquesa (hi ha 


