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RCULTU A

■ Carlos Zanón

Rafael Chirbes (Tavernes
de la Valldigna, València,
1949) és un dels grans.
Un escriptor exigent i en

bona forma. Triem la prestatgeria
que triem de la narrativa espanyo-
la, Chirbes ha de ser-hi.

Balzac va dir “la novel·la és la vida
privada de les nacions”. Chirbes ho
subscriu a cada una de les seves

Benidormno
pagaels traïdors

Novel·la❚

Rafael Chirbes ha escrit un retaule moral amb fons immobiliari

Crematorio

Rafael Chirbes
Anagrama
Barcelona, 2007
Preu: 20 euros
Pàgines: 417

■ Literatura edificada
sobre el talent
de narrar el que és
més privat dels
personatges: un
Chirbes etiqueta negra
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novel·les. La literatura s’edifica sobre
el talent del novel·lista quan narra el
que és privat dels seus personatges.
Senseaixò, comamolt,un llibreésun
truc de màgia. Una petita estafa. Chir-
bes és un novel·lista amb els ulls
oberts i el cor escaldat. Exiliat d’uns o
d’altres. Que ha sabut mantenir-se a
la distància justa. No és de ningú. Pu-
blicat i llegit. Respectat i valorat. Chir-
bes es pot concedir el luxe de resistir.
Encara queden paios com ell.

Crematorio té com a teló de fons el
pelotazo immobiliari del litoral medi-
terrani. Al voltant de la mort de Matí-
as, germà del promotor protagonis-
ta, Rubén Bertomeu, Chirbes fa girar
els seus personatges. Com una
d’aquestes llums d’ombres a les tau-
letes dels nens. Fills, dones, amics,
socis, putes i pinxos. Tots donem, de
fet, les mateixes voltes i cometem
idèntics errors. El narrador omnisci-
ent entra i surt del cap dels actors
d’aquest desolador retaule moral.
L’autor respecta honestament la ve-
ritat de cada personatge. I totes les
veus ens convencen amb les seves
raons. Soliloquis interiors, soledats
impermeables unes amb d’altres. Un
discurs fet de cent discursos. Propis,
d’altres, sense autor, escoltats aquí i
allà. Això som: arguments, excuses,
només paraules.

Una aposta arriscada
Crematorio també és una aposta ar-
riscada formalment per al lector. Un
guisat complicat de cuinar i digerir.
Però l’autor –Chirbes etiqueta
negra– aconsegueix fer-ho. Tanca a
les seves pàgines una èpica –del que
és local al que és universal– gens
grandiloqüent. La justa perquè no
ens quedem tranquils pensant que
el que es conta no ens toca. Per re-
cordar-nos que la fruita no madura,
sinó que es va podrint. La corrupció
està en la vida, al nostre ADN. En
aquest món sense déus ni homes
bons. Sense posteritat ni fonaments.
Tots anirem morint-nos d’un a un. I
ningú ho farà dret. I com que no
hem sabut construir res entre tots
ningú resarà per nosaltres. Res ens
recordarà. Benidorm no pagarà els
traïdors.❋

■ Lluís-Anton Baulenas

L’hora de plantar cara a la rea-
litat de la presència islàmica a

casa nostra s’acosta. I com més
aviat ens posem a intentar enten-
dre’ls, més aviat podrem marcar les
pautes de convivència amb ells.
Aquest és un dels missatges, entre
d’altres, que l’antropòleg Jordi Mo-
reras ens llança des del seu llibre
Els imams de Catalunya, imprescin-
dible, per intentar de situar la força
i la realitat islàmica al nostre país.

Així doncs, què fem? El professor
Moreras ens dóna unes quantes
claus, molt interessants, bàsica-
ment referides a la figura de
l’imam, sovint mal interpretada per
ignorància. Vivim temps en què els
imams només apareixen a les notí-
cies per causes negatives. Només
són notícia els de tendències més
integristes. Dels que no ho són, la
majoria, dels que treballen per la
integració, no en sabem gaire res.

Interlocutors vàlids
Moreras ens explica, en primer lloc,
que els imams no són tan impor-
tants, a nivell pràctic, com ens han
fet creure. Diu que aquesta percep-
ció prové de les mateixes adminis-
tracions, que necessiten interlocu-
tors vàlids amb qui parlar. I que qui
realment té el poder són els gestors
de les mesquites, que organitzen la
feina dels imams. Moreras també
ens explica que
el col·lectiu mu-
sulmà català és
molt heterogeni,
que a casa nos-
tra hi ha totes les
tendències de
l’Islam. D’aquí
que les bones re-
lacions amb els
imams, que fi-
nalment són els
que condueixen
les oracions dels
divendres, són
bàsiques. Pensem que el seu col·lec-
tiu els demana que mantinguin la
tradició, el lligam amb l’origen, i l’ad-
ministració occidental els exigeix
que contribueixin a la integració.
Això darrer és prou difícil perquè els
musulmans viuen precàriament la
seva fe. Se’ls nega legitimitat social
per expressar la seva religiositat.
Només cal veure el problema que
tenen a l’hora d’obrir mesquites tot
i tenir-hi tot el dret.

Els imams de Catalunya és rigo-
rós, objectiu i intenta combatre la
ignorància de la societat catalana
sobre qüestions bàsiques relacio-
nades amb els musulmans.❋

Assaig❚

Els imams
de Catalunya

Jordi Moreras
Empúries
Barcelona, 2007
Preu: 17 euros
Pàgines: 288
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El poder
dels imams

■ Andreu Sotorra

Tobi Lolness té referències evi-
dents: La història del senyor

Sommer, de Patrick Süskind, Un
món feliç, d’Aldous Huxley, La re-
volta dels animals, de George
Orwell, o La rebel·lió dels conills
màgics, d’Ariel Dorfman. Recor-
dem que Süskind crea una criatu-
ra que coneix un món de sensaci-
ons de la mà d’un caminant.
Huxley posa la ciència en mans del
poder i fa perillar la vida; Orwell
munta una revolució que expulsa
els amos i acaben manant els
porcs; Dorfman fa que els llops
s’apoderin del país dels conills i
que en vulguin eliminar l’espècie.

Juvenil❚

Tobi Lolness
Un mil·límetre i
mig d’heroisme

Timothée de Fombelle
Traducció: Josep Alemany
Empúries
Barcelona, 2007
Preu: 13,95 euros
Pàgines: 294

1 2 3 4 5

L’altra cara de l’arbre
Tobi Lolness és un personatge

minúscul que el lector ha de conver-
tir en un preadolescent. L’element
fantàstic de la novel·la és que ell i la
seva família viuen a la Capçada d’un
arbre. De fet, l’arbre representa la
Terra i els perills de supervivència.
El pare de Tobi és un científic amb
un descobriment tan poderós que,
en segons quines mans, podria aca-
bar amb la vida de l’arbre. Per això,
la seva família és perseguida, humi-
liada i desterrada des de la Capçada
a les Branques Baixes. Només Tobi
aconsegueix fugir de les grapes del
Gran Veí.

És fàcil relacionar Tobi Lolness
amb una al·legoria de l’Holocaust i
de les dictadures que hi ha en bona

part de la Terra. L’autor crea un mi-
crocosmos fantàstic, però vital i en-
riquidor, perquè s’empara no en un
món desconegut sinó en els racons
amagats d’un gran arbre: l’interior
de l’escorça, el dedins de les bran-
ques, els secrets del fullatge, tot ple
d’habitants minúsculs que viuen de
la fusta, de depredadors, dels que la
protegeixen... I tot gràcies a partir
del fet que els personatges podrien
ser de carn i os, generosos o mise-
rables, bons o malvats, però amb
l’avantatge que amb prou feines
passen d’un mil·límetre i mig.

Malgrat aquesta minúscula esta-
tura, un té la sensació que Tobi Lol-
ness és una novel·la que, com les de
Süskind, Huxley, Orwell i Dorfman,
esmentades abans, sobrepassarà
amb el temps la frontera d’edat i tro-
barà més adeptes entre lectors
adults que no pas entre els joves.❋
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