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Hi ha un altre Ra-
fael Chirbes, que 
no és el de l’au-
tòpsia de la me-
mòria històrica 
espanyola ni el de 
la profunda críti-

ca moral dels excessos econòmics 
d’un país que ell veia corcat com un 
cadàver. La historiografia literària 
dirà que les seves dues últimes no-
vel·les, Crematorio i En la orilla, les 
va dedicar a la crisi, però ell preferia 
explicar que escrivia sobre el que 
veia i sobre el que vivia, sobre el seu 
Beniarbeig natal, un poble del sud 
d’Alacant que va assistir, com tants 
altres, a l’orgia constructora de la 
primera dècada del segle XXI, quan 
els forats de la memòria s’omplien a 
corre-cuita amb ciment perquè el 
cadàver no fes tanta pudor. Molts 
escriptors, però, escriuen dos o tres 
llibres a la vegada, anoten pensa-
ments laterals i idees extemporàni-

És una cançó  
que se’ns assembla

RAFAEL CHIRBES VA 
DEBUTAR A PUNT 
DE FER 40 ANYS AMB 
‘MIMOUN’ (1988) 
PERÒ VA SER 
SOBRETOT A 
PARTIR DE 
‘CREMATORIO’ 
(2007) QUE ES VA 
CONSAGRAR. ‘EN LA 
ORILLA’ VA 
ACONSEGUIR EL 
PREMIO NACIONAL 
DE NARRATIVA EL 
2014. VA MORIR 
L’AGOST DEL 2015

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL es en llibretes o en arxius que que-
den flotant per l’escriptori real o 
virtual; i a vegades n’hi ha un que 
costa més d’escriure, s’allarga en el 
temps i acompanya els altres i els 
malsons de l’escriptor: al final de les 
cent cinquanta pàgines que són 
aquest preciós i trist París-Auster-
litz, llegim que el va començar a re-
dactar el 1996 i que no el va comple-
tar fins al maig del 2015, pocs mesos 
abans de la seva mort sobtada, 
l’agost del mateix any. Dinou anys 
són molts: la temptació seria afir-
mar que un llibre com aquest, tan 
travessat per la pulsió de mort, ha 
d’haver sigut generat per alguna 
consciència de la pròpia desapari-
ció, però no és així, i aquesta és pre-
cisament una de les proves que és 
autènticament literari.  

Tan literari com el més literari 
dels paisatges: París i els bars tabac, 
els cafès, els bulevards, el calvados, 
el pastís i les estacions de tren. El tí-
tol fa referència a una de les més co-
negudes, la Gare d’Austerlitz, punt 
d’arribada des de Chamartín del 
protagonista, un pintor madrileny 
jove que cau enamorat d’un rude 
treballador de 50 anys, el Michel, 
amb qui té una apassionada història 
d’amor, brutal i també asfixiant, 
tendra i plena de gelosia. Una histò-
ria que el Michel veu abocada al fra-
càs perquè està convençut que, un 
dia, el jove pintor l’oblidarà. Hi lle-
gim Cette chanson était la tienne, 
que és un vers de La chanson de Pré-
vert que cantava Serge Gainsbourg, 
i que és un homenatge a Les feuilles 
mortes, que va popularitzar Yves 
Montand. Les dues cançons parlen 
de la part més trista de l’amor –del 
final–, del pànic que senten els 
amants a ser oblidats o del dia en 
què la indiferència els neixi dins del 

cor com una flor maleïda. Com que 
llegim la història de forma desorde-
nada, sabem que el Michel va ser 
abandonat. Com que la llegim en 
primera persona des del punt de vis-
ta del pintor jove, assistim a la seva 
mortificació: ¿ha fet bé de mostrar-
se fred i distant per evitar el dolor, o 
no ha jugat prou a fons? 

Íntim, esqueixat i sec  
Paris-Austerlitz planteja la fi de les 
històries d’amor com una mort: la 
novel·la comença molts anys més 
tard que els dos amants se separes-
sin, en un hospital on el Michel està 
molt malalt, víctima d’una plaga que 
no té nom però que és fàcil d’identi-
ficar amb la sida, encara que això no 
sigui realment important. A mesura 
que empitjora, el protagonista es 
mostra més i més fred, com quan va 
començar a abandonar-lo, i el Michel 
li planteja els mateixos retrets que 
aleshores. A partir d’aquí, Chirbes va 
fent salts temporals que contribuei-
xen a dibuixar el perfil no només dels 
dos amants, sinó també de dos en-
torns familiars oposats: el pintor ve 
d’una família de classe alta, el treba-
llador és fill d’un pagès normand i va 
ser educat per un padrastre violent. 
Mares dominants o víctimes, pares 
forts, fills contrariats: tota la violèn-
cia se sublima en el gest d’una mà que 
agafa un clatell, en una cuixa que es 
posa en tensió, o en la impotència 
que sent el pintor jove quan prova 
d’explicar-li a la seva mare que la vi-
da que s’ha muntat a París no és tan 
fràgil com la veu ella, que l’hi des-
muntarà d’una manotada. Hi havia 
un altre Chirbes, íntim, esqueixat i 
sec com un parell de calvados. I això, 
per a un escriptor, que és algú que vol 
ser moltes persones a la vegada, és 
una molt bona notícia.✒
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Com que la Rose-
mary Cooke, la 
protagonista i nar-
radora d’Estem 
ben trastocats, 
quan era petita era 
molt extravertida i 

parlava pels descosits, els pares van 
donar-li un consell: quan hagués d’ex-
plicar una història, el que havia de fer 
era saltar-se el començament i co-
mençar sempre pel mig. És el consell 
que segueix, ara que té prop de qua-
ranta anys, per contar-nos la història 
de la seva vida, condicionada per la de-
dicació del seu pare a la ciència. 

La particularitat (o la paradoxa) 
és que, d’adulta, la Rosemary ja no 
és xerraire i oberta, sinó que ten-
deix a recloure’s en ella mateixa i a 
callar per amagar-se davant els al-

Interessos científics i amors fraternals
tres. Si opta per narrar la novel·la 
saltant-se el començament, per 
tant, no ho fa com una mostra de 
cortesia, sinó com una estratègia 
per ocultar diverses informacions 
crucials –sobretot una– al lector. La 
sensació d’estranyesa que aquesta 
dosificació interessada d’informa-
ció genera és molt potent, i només 
per experimentar-la ja val la pena 
llegir aquesta novel·la inquie-
tant, entranyable i commo-
vedora de Karen Joy 
Fowler, guardonada 
amb el premi PEN/ 
Faulkner 2014. 

Durant les prime-
res cent pàgines, la Ro-
semary ens assabenta 
que la seva vida va que-
dar marcada per la desapa-

nista narradora desconcerta el lec-
tor durant aquestes primeres cent 
pàgines és magistral. I li permet, en-
tre altres coses, presentar tota una 
sèrie de sentits escàpols i de senti-
ments complexos que s’exposaran i 
s’exploraran al llarg de les més de 
dues-centes pàgines restants. 

Estem ben trastocats és una no-
vel·la dramàtica, humorística i cien-
tífica, molt ben conjuntada, que par-
la sobre el conflicte entre els inte-
ressos de la ciència i els afectes que 
configuren, en l’aspecte més bàsic, 
la nostra humanitat. També parla 
sobre les peces, impossibles de fer 
encaixar en cap trencaclosques co-
herent, amb què muntem la nostra 
identitat. El final, una apoteosi pe-
culiaríssima d’amor fraternal, et 
trenca el cor.✒
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rició de la seva germana, la singular 
Fern, i del seu germà Lowell. No ens 
n’explica els detalls, que arribaran, 
amb comptagotes, després; només 
ens diu que les seves absències van 
abocar la família a un abisme de 
problemes –desunió, alcoholisme, 
fracassos professionals...–, dels 
quals ella no ha pogut escapar-se. 
Tot i el dramatisme gairebé ominós 

d’una situació amb “membres 
de la família desapare-

guts”, ella ho narra tot 
amb un to preocupat i 
autopunitiu però, al-
hora, fresc i àcida-
ment jovial, amb pin-
zellades d’una comici-

tat entre amarga i sal-
vatge. La manera, gens 

gratuïta, com la protago-


