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Bruno de Stabenrath ens parla de la tetraplègia

Qui dia passa...
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Bruno de Stabenrath, Al
galop. La vida entre dues rodes.

Traducció de Ricard
Martínez i Muntada. Rosa

del Vents. Barcelona, 2002.

L
a producció literària
que té com a objectiu
el deixar testimoni de
la situació tràgica que
viu l’autor té una

certa tradició i, en casos com
ara Bajo el signo de Marte, de
Zorn –pseudònim que enco-
breix un ciutadà suís que va
morir jove víctima d’un càn-
cer–; El protocolo compasivo,
d’Hervé Guibert –escriptor
francès que va morir com a
conseqüència de la sida–; i
Antes de que anochezca, de Rey-
naldo Arenas –poeta cubà que
es va suïcidar abans que els
efectes de la sida el matessin–,
és del tot profitosa.

El lector que –amb morbo-
sitat o sense– s’endinsi en les
vides que s’expliquen hi tro-
barà un seguit de reflexions
que han sorgit d’una experi-
ència que no és a l’abast de
tothom: patir, explicar-ho i
que en quedi constància. Si la
reflexió sobre el dolor, sobre el
sentit de la vida, s’ha fet amb
honestedat i saviesa, el testi-
moni que en queda és sòlid i
permet –obliga a– una sego-
na reflexió, la del lector.

Amb precedents com els es-
mentats –i com tota la resta
que s’hi pugui equiparar–,
hom pot pensar que el llibre
de Bruno de Stabenrath –que
no ha mort, però que va que-
dar tetraplègic a causa d’un
accident de trànsit: és una
mena de mort, si s’accepta
aquesta comparació un pèl
frívola però benintenciona-
da– seguirà una certa tradició
i explicarà amb gravetat i
contundència com cal rein-
terpretar l’existència quan la
mobilitat queda reduïda a
molt poca cosa. Doncs no, ni
per casualitat.

COMPLICITAT IMMEDIATA
El cert és que la fotografia de
l’autor amb què s’il·lustra la
solapa de la coberta fa pensar
que la tristor no encaixa gaire
en les pàgines que queden a la
dreta. Un jove, amb cara de ser
un pèl pinta, encara de gairell
els ulls a la càmera i insinua
un somrís que provoca una
complicitat immediata. Els
cabells esbullats i tirats enrere
arrodoneixen una informali-
tat que el lector gaudirà tan
bon punt comenci a engolir Al
galop. La vida entre dues rodes, un
text que, lluny de queixes i
laments i de consideracions
sobre el sentit tràgic de l’exis-
tència, té –i proporciona–
una vitalitat encomanadissa
que el fa valuós.

Si es permeten unes notes
de contextualització, es dirà

que Bruno de Stabenrath, fill
de militar de graduació molt
alta, és una mena d’artista
polifacètic que va contactar
amb el món del cinema el
1975 de la mà de François
Truffaut. La relació amb el
setè art –que no li va servir
per a guanyar la fama– la va
mantenir sota les ordres de
cineastes com ara Ettore Sco-
la i Just Jaeckin, entre d’al-
tres. En els 80 va incrementar
la dedicació artística en do-
nar pas a una trajectòria com
a cantant amb què tampoc no
va esdevenir popular: fona-
mentalment, tocava en festes
de la jet-set françesa, un grup
social al qual no era del tot
aliè. Finalment, ara sí, va
aconseguir renom: el llibre en
què dóna fe dels mesos pos-
teriors a la patacada automo-
bilística el va, com s’acostu-
ma a dir, catapultar a l’escena
pública.

No és estrany. Al galop està
ben escrita i gaudeix d’un es-
til desimbolt que, en enume-
rar els fets que es presenten,
fonamentalment en ordre
cronològic, llança endavant
la narració.

Stabenrath –que es pre-
senta en la ficció amb el nom
de Léopold Champollon i el
sobrenom de Peix Gat– alter-
na les veus narratives. Alguns
dels capítols, tirant a breus,
estan explicats des de la pri-
mera persona. La resta, des de
la tercera.

Els trams en què Staben-
rath parla amb la veu de Peix

Gat aporten les sensacions i
els pensaments més perso-
nals, aquells que sorgeixen de
la reflexió directa sobre les
situacions que, a remolc del
calendari, cal superar.
Aquests capítols responen a
un estil força directe, carre-
gat de subjectivitat i, tot i que
de tant en tant l’autor deixa
anar una d’aquelles que dei-
xen baldat perquè obren la
porta a la duresa de la situa-
ció del protagonista, són
també els més divertits: per
no entrar en detalls sobre els
episodis fantasiosos i els tòr-
rids, n’hi ha prou de deixar
dit que Stabenrath arriba
amb la imaginació allà on no
pot arribar amb el cos. O pot-
ser allò que explica no és fruit
de la imaginació...

PROCÉS DE REHABILITACIÓ
Els altres capítols responen a
un format força més conven-
cional i serveixen per a donar
a conèixer els fets que acom-
panyen el procés de rehabili-
tació de l’accidentat i en què
l’autor no té una intervenció
directa. És d’aquesta manera
com Stabenrath explica les
gestions que fan les amistats i
la família i la redescoberta de
la fraternitat –tan francesa!–
que es produeix a causa de
l’accident que el deixa tetra-
plègic.

Tant els uns com els altres
tenen en comú, sense perdre
en cap moment el punt de
referència –la tetraplègia–
que posa el fonament de l’o-

bra, l’humor i l’exaltació de la
joie de vivre, el missatge que
cal lluitar i que, com s’acos-
tuma a dir i com acostuma a
ser cert, qui dia passa, any
empeny. No s’ha de deixar de
banda que la posició social
–bona– de Stabenrath dóna
més joc que no pas una altra
en què la limitació dels re-
cursos econòmics –i per ex-
tensió, socials– aboqui a una
situació força més incòmoda,
però en aquesta peça no cal
entrar en anàlisis socials.

Per a aquells que estiguin

interessats en l’actualitat d’a-
quest bon vivant, unes resse-
nyes breus: es guanya la vida
com a guionista de sèries de
televisió –ha participat en
produccions com ara Un gars,
une fille; Seconde B; Classe Man-
nequin i Marc et Sophie)–; es
queixa que, com a conse-
qüència d’aquesta activitat, el
govern francès l’ha deixat
sense la pensió per invalidesa
que havia estat percebent i
prepara una novel·la conven-
cional que no té res a veure
amb el seu estat corporal.

L’ona mínima
P O E S I A

R O S E R G U A S C H

Què pot
haver-hi
de més lleu
que un fil
de pescar
suspès en
l’aire?

El somni d’un riu,
fotografies de Cristòbal
García López i poemes
d’Alfredo Gavín Agustí.

Arola Editors.

Tarragona, 2002.

E
l somni d’un riu és el
darrer llibre que ha
publicat Arola Edi-
tors dins aquesta
agosarada i singular

col·lecció que aposta per la
simbiosi de poesia i fotografia
amb la finalitat d’aconseguir
una suggeridora clau inter-
pretativa dels missatges artís-
tics.

Alfredo Gavín, que ha pu-
blicat també en poesia, Cere-
monias de paso, Decir buenos días
buenamente i Sonetos de la in-
temperie, ens mostra en aquest
llibre els paisatges del riu que
ell coneix bé perquè va néixer
a Riba-roja d’Ebre. Són els
paisatges que, immutables des

que era un nen, l’acompanyen
i el repten.

Aquesta proximitat del pai-
satge del riu ens l’ofereix per-
què puguem recórrer, girant
pàgines i imatges, un escenari
de misteri i fascinació que re-
sulta en algun moment in-
desxifrable. Tan indesxifrable
que només les ben trobades
fotografies de Cristóbal García
ens podien il·luminar aquests
escenaris captivadors i ances-
trals.

Cristóbal García compagina

la seva dedicació a la fotogra-
fia creativa (feta amb càmera
de gran format) amb la de re-
portatge. En aquest camp ha
publicat el llibre Cossos, esforços
i desitjos.

El riu, les nostres vides, com
ja va dir Jorge Manrique fa
tants segles, és per a Alfredo
un lector assabentat. És també
frontera, mirall, i ens qüestio-
na i fascina perquè “aprèn co-
ses que només ell sap. Des-
prés, en silenci, les transcriu
com qui amaga un tresor”. I el
tresor que ell sap és el que vol
referir-nos aquest llibre. Un
tresor antic. Una fórmula co-
neguda, però sempre nova, i
és que malgrat els fragments,
tot és en tot, i “el somni d’un
riu / és com un somni dintre
d’un somni / o com un riu
dintre d’un altre riu”, com “la
nit dintre de la nit” o “la poe-
sia dintre del poema”.

Un dels poemes del llibre
que per la lleugeresa que vol
transmetre denota una força
més gran és: “Encara més lleu.
/ Com el soroll de l’ona míni-

ma. / No. Encara més lleu. /
Com el vol mut d’un ocell. /
No. Encara més lleu. / Com el
fregadís d’un pètal. / No. en-
cara més lleu. / Com el camí de
llum sobre el riu. / No. Encara
més lleu. / Com el record de la
lleu llum / del rostre que
m’estimo. No. Encara més
lleu”.

I al seu costat, la fotografia
d’un fil de pescar estranya-
ment suspès en l’aire. Què pot
haver-hi de més lleu? Com, el
riu, aquesta gran imatge de
pesadesa escampada de grave-
tat, ¿ens pot donar alhora el
lleu soroll de l’ona mínima?

La poeta brasilera Cecília
Meireles (1901-1964) ens re-
vela què pot haver-hi encara
de més lleu a Levitat: “Ben lleu
és l’ocell: / i el vol de son om-
bra / més lleu. / I el saltant
aeri / de la seva gorja, / més
lleu. / I allò que recorda, /
lliscant, el seu cant, / més
lleu. / I el ràpid desig / d’a-
quest vell instant, / més lleu.
/ I fuita invisible / d’amarg
vianant, / més lleu”.


