
◆ C U L T U R A ◆ VII
A V U I

dijous

17 d’octubre del 2002

FRANCESC MELCION

El novel·lista Rafael Chirbes va néixer a Tavernes de Valldigna, la Safor, el 1949

S O B R E L A R E E D I C I Ó D E ‘ L A B U E N A L E T R A ’

La memòria familiar
A N A R O D R Í G U E Z F I S C H E R

D
eu anys separen la reedi-
ció de La buena letra de la
seva primera aparició. I
s’ha de dir que a la relec-
tura d’aquesta tercera no-

vel·la de Rafael Chirbes (Tavernes de
Valldigna, la Safor, 1949) no minva
gens aquella llunyana impressió de
nitidesa i profunditat que el relat-e-
vocació d’Ana causava en el lector. És
més: es diria que, després d’haver se-
guit l’escriptor en aquests complexos
i minuciosos retaules històrics i in-
trahistòrics que són La larga marcha
(1996) i La caída de Madrid (2000), tan
polifònics i corals tots dos, les virtuts
de La buena letra s’intensifiquen.

Tenim al davant una novel·la breu,
de factura intimista i, per moments,
confessional, més pròxima al solilo-
qui, ja que tot i que el discurs d’Ana
té un destinatari explícit –el seu
fill–, a l’explicar-li a ell la seva histò-
ria Ana en el fons se l’està narrant a
si mateixa a través del fill, com de-
clara ja gairebé al final, conscient
aleshores de tot el que al llarg d’una
vida havia anat quedant desdibuixat
en una zona de penombra i silencis,
o simplement ocult sota una capa de
mentides que “la buena letra” disfres-
sava.

Cenyit a la memòria familiar, el
relat d’Ana flueix d’una manera in-
conscient i desorganitzada, pautant
el zigzagueig atzarós i arbitrari que la
vida –i per descomptat la història–
al seu passar va anar deixant en
aquella casa. I destaco aquest ele-
ment perquè en ser aquest espai
tancat –la casa familiar, on conviuen
tres generacions– el principal esce-
nari del conflicte, aquest conflicte
ressona amb molta més intensitat.
Per moments, a La buena letra hi ha
ecos de l’escissió caïnita que va traçar
Carmen Laforet a Nada i del llarg la-
ment d’una dona situada ja a l’últim

revolt del camí que Delibes va ex-
pressar mitjançant la protagonista de
Cinco horas con Mario. I justament és
aquesta l’altra línia suggestiva de la
novel·la, ja que a La buena letra veu
emergir, cada cop amb més força, el
drama personal d’una dona enfron-
tada a un altre model femení radi-
calment oposat al seu, model que en
els seus posats externs la fascina, tant
com moralment li repugna.

VIURE A PARTIR D’UN RETORN
La bona lletra és el repàs del viure,
embastat a partir d’un retorn: “Hoy ha
comido en casa y, a la hora del postre, me
ha preguntado si aún recuerdo las tardes
en que tu padre y tu tío se iban al fútbol
y yo le preparaba a ella una taza de achi-
coria. He pensado que sí, que después de
cincuenta años aún me hacen daño aque-
llas tardes. No he podido librarme de su
tristeza”. Així comença el relat. El re-
torn de la cunyada d’Ana (personatge
estrany a l’orbe familiar que amb la
seva arribada a la casa va separar de
la família un dels seus membres i va
introduir amb les seves ambicions
una sèrie de desequilibris i pèrdues
en el sobreviure resignat i previsible
d’aquella gent), amb qui Ana va
mantenir unes tenses relacions en
què a estones governava l’odi però
també una atracció i admiració in-
confessada, propicia aquesta evoca-
ció en la qual al repassar la vida tor-
nen a desfilar episodis i esdeveni-
ments del passat el sentit del qual es
desvela, finalment, en el present.
“Aunque no sé por qué empiezo hablándote
de ella, y acabo por hablarte de la muerte:
del antes y el después de que ella viniera,
como si su presencia hubiera sido el gozne
que uniese dos partes. Tal vez sólo sea
porque, al hablar, me viene la memoria,
una memoria enferma y sin esperanza”.

Així, va aflorant en aquestes pàgi-
nes el record de la por –“la suciedad

del miedo”– i l’abandonament durant
la Guerra Civil; la misèria i la barbà-
rie dels anys immediatament poste-
riors; el lent desgel i la tèbia bonança
que els succeeixen; el refugi del ci-
nema i els somnis ordits sota “el polvo
luminoso que se escapaba de la cabina del
maquinista”; l’esforç i l’esperança di-
positada en els fills que no obstant
acaba en desesperança i consciència
de la inutilitat de l’esforç realitzat, ja
que la filla, capturada en “esa burbuja
a la que la vida la ha condenado, teniendo
un hijo tras otro”, parla sempre sense
il·lusió i escup amargor i egoisme i
està contínuament angoixada i insa-
tisfeta; i donat també que el fill es
decanta per la rapacitat i la cobdícia
desmemoriades. Per això Ana es pre-
gunta “de qué nos valió la honradez, la
entrega, el querer que las cosas fueran co-
mo creíamos que tenían que ser”.

Un to moderadament nostàlgic i
elegíac recorre aquestes pàgines far-
cides de soledat, engany, fracassos i
traïcions, tot i que també de breus
alegries vinculades al record llumi-
nós de la infància (sigui la pròpia o
la dels fills). És el pas de la vida, d’un
viure aparentment vulgar i anodí
irremeiablement aparellat a la mort
i a un sens fi d’emocions i senti-
ments, el que Chirbes narra de ma-
nera subtil i el·líptica, amb un llen-
guatge d’eficaç laconisme i velades
al·lusions que exigeixen la complici-
tat del lector, ja que el món recons-
truït ens és de sobres conegut a par-
tir de la mateixa vida o de les seves
recreacions novel·lesques o fílmi-
ques. Per això la contenció és una
sàvia recepta. I en aquesta contenció
radica en bona part el secret i l’ex-
cel·lència de La buena letra.

Rafael Chirbes, La buena letra.
Anagrama. Barcelona, 2002.

I D È N T I C S O V A R I S

La ciència infusa
de l’antologia

M A R I A A B E L L À

P
otinejant per Internet, m’han cri-
dat l’atenció dues antologies. L’una
de Manuel Francisco Reina, titulada
Mujeres de carne y verso (Madrid,
2002), de la qual s’espera lògica-

ment la contrarèplica Hombres de verso y hue-
so. L’altra, la de Luciano Rodríguez, amb un
títol encara més sublim: Horizontes poéticos,
unha viaxe pola poesia iberica actual. Aquesta
segona fa anar l’adjectiu de les xarcuteries,
o sigui, ibèric (que remet a aquell famós
acudit de los Chorizontes lejanos), amb un
subtítol digne d’un viatge odisseic desfasat.
Mentre la primera pretén ser una antologia
d’escriptores castellanes des de la Renai-
xença fins a l’actualitat, en la qual allò que
sobta és que la primera dona que hi surt si-
gui Maria Josefa Massanés, o sigui, la nostra
Maria Josepa Massanes, que també obre les
pàgines de la Renaixença catalana. ¿Hi pot
haver una casualitat més amorosa per a la
nostra Espanya sempre en perill d’extinció?
A la segona, allò que petrifica és el poeta
triat per representar les lletres catalanes i
per donar una imatge d’allò que es fa poè-
ticament a Catalunya. M’estic referint a un
poeta gairebé desaparegut dels cercles cul-
turals vistosos, encara que no de les traduc-
cions al castellà, ni de les crítiques als diaris
castellans, on se’l compara a Gil de Biedma,
és a dir, l’Àlex Susanna. Tenint en compte, si
mirem les traduccions d’autors catalans al
castellà –ja no diguem poetes!– i la pro-
moció de la cultura catalana a l’exterior, per
posar un exemple, l’exitós i multiracial fes-
tival poètic de Medellín coneix l’existència
de poetes de les Fidji, però no en sap res dels
catalans, ja que a la secció espanyola no
n’apareix ni un. Si tenim en compte aquests
factors de migradesa i gairebé desconeixe-
ment total, em sembla preocupant que l’es-
collit a l’antologia ibèrica sigui l’Àlex Su-
sanna. És per pensar-hi, si més no.

FEBRADA DE FER ANTOLOGIES
Últimament sembla haver-hi arreu una fe-
brada de fer antologies, una cosa així com
una passa. Si mirem factors com l’excés
d’edicions, d’autors, d’obres, en qualsevol
sector petit de la cultura, perquè tot sector
petit és ja desorbitat; si a això hi afegim
l’exageració que ha comportat l’accés ab-
solut a tot tipus d’informació, tractada des
del mateix barem, o sigui les pàgines d’In-
ternet; i ho barregem amb el fet que totes
les cultures es globalitzen i es difuminen al
mateix temps, i ho coronem amb la guinda
de la falta de directrius estètiques, i de tot
tipus, entrem en el marasme general. Su-
poso que aquests, i d’altres, són els motius
que deuen induir personatges de tots els
racons del món a elaborar febrilment an-
tologies i més antologies. I als públics de
tots els racons a comprar-les per guiar-se i
llegir-les i poder triar entre el marasme
d’oferta excessiva. I tot això em sembla
gairebé lògic, gairebé correcte, gairebé ne-
cessari... Perquè... qui gosaria, si no, aven-
turar-se a decidir per ell mateix i, també,
¿de quins autors podria parlar-se si tothom
els llegís diferents? S’acabaria el debat cul-
tural, s’entraria en el soliloqui, el monòleg
compartit, potser el silenci escolàstic subs-
tituiria el tema comú de conversa per un
exercici de zen cultural, solitari, sense altre
sentit que el mateix pensament pensant-se
o no pensant-se... Ara bé, qui gosi aventu-
rar-se a fer cas de l’antòleg i compri el llibre
per saber què es fa a Catalunya... què hi
trobarà?

Per cert: qui controla els antòlegs? Arri-
ben a aquestes conclusions a través d’algun
esclat de ciència infusa?


