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Quan Michel Ho-
uellebecq va pu-
blicar Ampliació 
del camp de bata-
lla (1994), el seu 
retrat descarnat 
de la societat 

francesa va fer diana: satiritzava 
sense concessions la dictadura del 
políticament correcte, i presentava 
un antiheroi alcohòlic i frustrat se-
xualment insòlit en l’eufòria xovi-
nista dels anys noranta (li van donar 
el Prix National des Lettres i tot, per 
aquella primera novel·la).  

A partir de llavors, l’enfant terri-
ble oficial de la literatura francesa 
ha anat produint bestsellers d’inte-
rès oscil·lant, que furgaven tota me-
na de llagues –el turisme sexual, la 
temptació de la immortalitat, la hi-
pocresia del món de l’art o l’amena-
ça d’una França governada per mu-
sulmans–, però sempre amb prota-
gonistes –o alter ego– derrotats, in-
capaços de recuperar les regnes de 
la seva vida, homes que han perdut 

Houellebecq 
en hores baixes 

QUATRE ANYS 
DESPRÉS DE 
‘SUBMISSIÓ’ (2015), 
MICHEL 
HOUELLEBECQ 
TORNA AMB UNA 
NOVEL·LA 
PROTAGONITZADA 
PER UN 
FUNCIONARI DEL 
MINISTERI DE 
CULTURA FRANCÈS  
DEPRIMIT I AMB 
UN FUTUR INCERT 

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL el tren de la societat. I aquest tren, 
esclar, sempre és una dona, que en 
algun moment els va fer feliços fins 
que va abandonar-los en la misèria.  

Serotonina, la nova novel·la de 
l’autor de Submissió (2015), refre-
geix tot això en una mena d’auto-
paròdia no sabem si conscient o in-
voluntària, que evidencia un Houe-
llebecq mandrós, que en lloc de 
bastir un argument mínimament 
original s’ha dedicat a passejar pels 
llocs comuns de la seva bibliografia 
–les colònies naturistes, els clubs 
sadomaso, el funcionariat apàtic o 
la clivella entre París i la campanya 
francesa– per escriure la història 
de sempre, un tediós plany a l’amor 
perdut orientat a escandalitzar el 
lector. 

Tòpics de vell verd 
Se’ns diu que el narrador pateix im-
potència i li ha desaparegut la libido 
a causa del nou antidepressiu que 
pren, però en realitat va fora corda 
i és més misogin que de costum. A 
Serotonina hi ha més humanitat cap 
a les vaques normandes que cap a 
les dones, que sempre són objectes, 
i el llibre està farcit de tòpics de vell 
verd i bromes de cunyat, com ara 
“ella i la seva amiga volien prendre 
la pressió dels seus pneumàtics (vull 
dir, dels pneumàtics del seu cotxe)”. 
El protagonista arriba a valorar la  
parella en clau de capacitat per al se-
xe anal, i especula sobre la tarifa que 
podria cobrar si es fes escort. Però el 
repertori no s’acaba aquí, esclar: 
també hi entafora sexe amb ani-
mals, pederàstia –sense estalviar-
ne detalls– i fins i tot conductes 
d’assetjador amb rifle d’assalt. I sí, 
hem llegit Lolita i coneixem la dife-
rència entre l’escriptor i el narra-
dor, però en aquesta ficció abjecta 

no hi ha res aprofitable, només la 
gamberradeta de construir la no-
vel·la que provoqui el màxim d’esca-
rafalls possibles a l’audiència, un 
épater le bourgeois de recepta, sen-
se aportacions literàries rellevants.  

En aquest sentit, la mandra que 
mencionàvem abans es nota per tot 
arreu: l’excusa de les pastilles anti-
libido, que podria donar per a una 
distopia d’una societat asexuada, 
queda en no res; les digressions so-
ciològiques, que als 90 provocaven 
aplaudiments, ara són somnolents i 
reiteratives; i la trama també ran-
queja, perquè avança fent esses i 
abusa de l’“això ja us ho explicaré 
més endavant”. Òbviament, hi ha al-
guns flaixos de lucidesa entre tants 
badalls, com la descripció d’una 
protesta d’agricultors francesos 
que, amb matisos, veu venir el des-
contentament actual dels armilles 
grogues, i també algunes reflexions 
interessants sobre el turisme a Es-
panya: per al narrador, Franco va 
ser un “visionari” i va inventar el tu-
risme de masses a Benidorm.  

No és només que, després del 
#MeToo i d’haver pres consciència 
de la misogínia que impregna mol-
tes creacions culturals, bona part 
dels comentaris habituals de Ho-
uellebecq siguin ara intolerables; 
és que a més busca la provocació fà-
cil i no se’n surt. De fet, el mea cul-
pa ens podria dur a reconèixer que 
alguns passatges d’aquelles prime-
res novel·les tan aplaudides ara re-
sulten incòmodes i de mal gust, pe-
rò almenys allò eren les patinades 
d’un polemista brillant, mentre 
que ara són la primera matèria úni-
ca de Serotonina i redueixen el text 
a una queixa contínua i avorrida, 
sense la insolència i la intel·ligèn-
cia de llavors. !

“A ‘SEROTO-
NINA’ HI  
HA MÉS 
HUMANITAT 
CAP A LES 
VAQUES 
NORMAN-
DES QUE  
CAP A LES 
DONES, QUE 
SEMPRE SÓN 
OBJECTES”
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FRANCESC MELCION

Els bons llibres 
ho són, entre al  
tres raons, per-
què tenen una 
arquitectura de-
terminada, sem-
pre significativa 

–la que l’autor els ha volgut donar, 
més enllà de la pràctica comuna 
del mer recull–, que no es pot com-
prendre del tot fins que no hem ar-
ribat al darrer vers. Aquest de Da-
mià Alou, de títol prou explícit 
–podria haver estat, també, el d’un 
reconegut llibre de Narcís Coma-
dira: Àlbum de família–, comença 
amb una lacònica Dedicatòria: 
“Podria haver-vos oblidat, per ser 
modern. / Ocultar la meva història, 
per ser un altre. / Però llavors, què 
em quedaria?” I acaba, ja en el pa-

Persones i llocs que ja no hi són
ratext del colofó, amb tres altres 
versos de Philip Larkin sobre les 
antigues cases intactes que sembla 
que vulguin recuperar els seus es-
tadants. ¿No oblidar qui, però? 
Principalment, els membres de la 
família del poeta, a qui els versos 
rescaten de l’oblit. Els pares, es-
clar: ell, militar; ella, una dona que 
en aquella llunyana Palma dels sei-
xanta treballava fora de casa. El 
germà, més petit. Però, encara més, 
els dos avis: ell, el joiós patriarca 
d’un vell quart pis sense ascensor; 
i ella, l’àvia enamorada de la vida, 
que arrabassava flors per allà on 
passava, i que s’erigeix en el perso-
natge més lluminós d’aquestes pà-
gines. Hi ha altres individus me-
morables. Aquell vell anònim, per 
exemple, que llegia versos al seu 

ral del llibre és tan lúcid com des-
enganyat. I la maduresa n’és el te-
ma principal: “Cada dia que gua-
nyem ara / és un fantasma del pas-
sat que troba / descans etern a la là-
pida de l’oblit”. De tant en tant, 
apunta la crítica social: D’allà m’ha 
recordat Els polls, de Gabriel Fer-
rater. El fantasma de la poesia des-
criu la distància que hi podria ha-
ver entre The Freewheelin’, de Bob 
Dylan, i les cançons més apesara-
des de Tom Waits o les de beure de 
Matt Elliott. ESPAnA (sic) recorda 
les reflexions de Jaime Gil de Bied-
ma sobre el vell país peninsular. Un 
senyor llibre, sí, que no té por de 
descolgar els fantasmes de la me-
mòria. Perquè el passat “és l’únic 
temps, comprensible, amb sentit, 
viscut”. !

FANTASMES 
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LABREU EDICIONS 
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gat (de Derek Walcott?). Els poe-
mes, per cert, fan servir diverses 
persones gramaticals. 
      Alou tampoc no oblida una de-
terminada manera d’enfocar el po-
ema: la que entronca amb la tradi-
ció angloamericana. És la maniera 
del cappare Thomas Hardy –aquí 
treu el cap–, que continua amb ex-
pressions tan primoteres com les 
de Robert Frost, W.H. Auden –que 
present que hi és!–, Seamus  Hea-
ney, John Burnside i molts altres. 
En l’equador del llibre, l’única pe-
ça en prosa –esplèndida, bé que 
potser una mica excèntrica–, Llocs 
que ja no existeixen, podria ser el 
capítol inicial d’unes suggeridores 
memòries líriques: aprofundeix en 
el gran receptacle de la memòria 
que són els llocs viscuts. El to gene-


