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La bona lletra  
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L’autor: RAFAEL CHIRBES 

 
Rafael Chirbes Magraner va 
nàixer a Tavernes de la 
Valldigna el 27 de juny de 1949 
i va morir a Beniarbeig el 15 
d’agost de 2015. La seua 
trajectòria de formació i 
professional, però, la va 
desenvolupar majoritàriament 
fora de València: a Madrid, el 
Marroc, París, Barcelona, A 
Coruña i Extremadura. L’any 
2000 va tornar a València i es 
va instal·lar definitivament a 
Beniarbeig, molt prop de Dénia. 
 
En un principi, Chirbes es va 
dedicar a la crítica literària i a 

altres activitats periodístiques, com ara a fer ressenyes 
gastronòmiques i articles per a la revista Sobremesa, i als reportatges 
de viatges. La seua primera novel·la, Mimoun (1988), va resultar 
finalista del Premi Herralde, i La larga marcha (1996) va ser 
guardonada a Alemanya amb el Premi SWR-Bestenliste. Amb aquesta 
novel·la va iniciar una trilogia sobre la societat espanyola que abraça 
des de la postguerra fins a la Transició i es completa amb La caída de 
Madrid (2000) i Los viejos amigos (2003). Va guanyar en dues 
ocasions el Premi Nacional de la Crítica, els anys 2007 i 2013, per 
Crematorio (2006) i En la orilla (2012), respectivament. Paris-
Austerlitz és la seua darrera novel·la, publicada pòstumament el 
2016. 
 
Crematorio (Premio de la Crítica, Premio de la Crítica Valenciana, 
Premio Cálamo, Premio Dulce Chacón) compta amb una adaptació 
televisiva de gran èxit. 
En la orilla (Premio Nacional de Narrativa, Premio de la Crítica, 
Premio de la Crítica Valenciana, Premio Francisco Umbral, Premio 
ICON al Pensamiento), va ser seleccionada com millor novel·la 
espanyola de l’any pels suplements culturals de El Mundo, El País y 
ABC, entre altres.  
 

L’obra: LA BONA LLETRA 

L’editorial Lletra Impresa Edicions, en col·laboració amb la 
Fundació Rafael Chirbes, acaba de traure la primera traducció al 
valencià d’una obra de Rafael Chirbes, Premi Nacional de la Crítica en 
dues ocasions, el 2007 per Crematorio, i el 2013 per En la orilla. Es 
tracta de La bona lletra, publicada originalment en castellà per 
Anagrama, el 1992. La traducció ha estat a càrrec de l’escriptor i crític 
literari Carles Mulet i compta amb un pròleg del també escriptor i 
periodista Alfons Cervera. 
 
En paraules dels editors, Juli Capilla i Mercè Climent, «es tracta 
d’una traducció exquisida i molt pertinent, que posa Chirbes a 
disposició del públic valencià en la llengua natural en què hauria escrit 
si les circumstàncies vitals i històriques que va viure l’autor hagueren 
estat més favorables». De fet, Chirbes va defensar sempre el valencià, 
la unitat i la dignificació de la llengua pròpia i es lamentava no haver 
pogut expressar-se literàriament amb ella, com ho corroboren 
aquestes declaracions al seu amic i company generacional, el també 
escriptor Josep Bertomeu Moll, en una entrevista –la darrera que 
va concedir en vida– publicada a la revista L’Espill: «La meua llengua 
familiar és el valencià, però no sé escriure’l. Com a tanta gent de la 
nostra generació, a mi ningú no em va proporcionar cap llibre en 
valencià durant la primera infància. Més bé fou al contrari. A l’escola 
teníem prohibit parlar-lo. Hem estat una generació analfabeta en 
llengua materna.» 
 
La bona lletra narra en primera persona les peripècies vitals d’una 
família humil de republicans vençuts, al llarg dels anys difícils de la 
dictadura franquista. Anna, la protagonista del relat decideix, al tram 
final de la vida, trencar el silenci i fer un exercici de memòria, 
confessional, per contar al fill la seua llarga i inútil lluita per 
sobreviure. 
 
La bona lletra conforma, juntament amb Mimoun, el primer bloc de 
l’obra chirbesiana, unes narracions que, en opinió de l’autor, són «més 
nouvelles que novel·les», cosa que li va permetre «un treball més polit, 
d’orfebreria». 
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