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D’Alfred Hayes 
a Charles 
Baxter 
Ja hi tornem a ser. I no pas per més 
repetitiu ens arriba a cansar. Com-
provem un cop i un altre per què po-
den aparèixer grans autors, contínu-
ament, als Estats Units. La raó és 
senzilla, n’hi ha molts de bons en ca-
da generació i, gràcies a la presència 
normalitzada en els estudis acadè-
mics o la implicació en la mateixa so-
cietat, sembla ben bé que es vagin do-
nant el relleu. Una generació succe-
eix l’anterior, i és igual o millor. Ara 
mateix, Edicions 62 ens acaba d’ob-
sequiar amb una petita joia, Una ca-
ra coneguda, d’Alfred Hayes (1911–
1985), publicada en anglès el 1958. La 
política d’austeritat que significa tor-
nar a publicar novel·les dels 50 o dels 
60 (han reeditat també, amb encert, 
Matar un rossinyol, de Harper Lee) 
ens permet tastar o tornar a assabo-
rir grans obres.  

GENERACIONS 
D’ESCRIPTORS 

Una cara coneguda, a més, ens remet 
directament a autors de generacions 
posteriors, com ara Charles Baxter o 
Raymond Carver. Llavors ho entens 
tot. D’on havia sortit, el geni realista 
immisericordiós de Carver? Com 
apareixien llibres inoblidables com El 
festí de l’amor, de Charles Baxter (La 
Magrana, 2007)? Llegint Una cara co-
neguda d’Alfred Hayes ens ho expli-
quem tot. És un precedent clar. És una 
novel·la curta que, bàsicament, expli-
ca la relació amorosa entre un guio-
nista de Nova York, casat, que treba-
lla i viu uns quants mesos a Los An-
geles, amb un noia aspirant a actriu. 
Després d’una primera part anodina, 
hi ha un tronc central que s’aixeca de 
cop com un huracà on el bisturí entra 
tan fi i alhora tan a fons en les misè-
ries dels protagonistes, que són les 
nostres, que has de tancar el llibre 
perquè no es pot aguantar. Hayes, gui-
onista de Lladre de bicicletes (de Si-
ca) i Paisà (Rossellini), sabia de què 
parlava. No ens amaga res, és cruel i 
definitiu, però també tendre i com-
prensiu, com Baxter a El festí de 
l’amor. Tots dos burxen a fons, sobre-
tot en la temàtica central de la rela-
ció de parella, l’amor, la burla, la misè-
ria i l’egoisme que presideix qualsevol 
lligam amorós. Són llibres tristos, que 
no donen gaire esperança, però alho-
ra perdonen els protagonistes i, per 
tant, perdonen el lector. Uf, quin des-
cans. Edicions 62 ja va publicar l’any 
passat Enamorats, novel·la anterior 
sobre la fi d’una relació amorosa.✒
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L’Amir i en Hassan 
són dos nens que 

creixen junts a Kabul 
durant els últims dies 
de la monarquia afga-
nesa. Un d’ells és fill 
d’un home ric i pode-
rós, i l’altre, un hazara 
de classe inferior. Kha-
led Hosseini va debutar 
el 2003 amb aquesta 
novel·la. N’ha publicat 
dues més.

‘El caçador 
d’estels’ 
KHALED HOSSEINI 
Labutxaca

ARAL’APARADOR

FICCIÓ

Sempre és un bon 
moment per rei-
vindicar la influ-
ència i el poder de 
la literatura en la 
història del pen-
sament i a la in-

versa. No són excloents l’una de l’al-
tra ni es poden comprendre sense la 
seva dependència. Plató, Nietzsche, 
Freud, Lévi-Strauss o Bachelard; 
Shakespeare, Tolstoi, Kafka, Gom-
browicz o Pla, què són sinó escrip-
tors, què són sinó pensadors? I de la 
mateixa manera hi podem incloure 
Flaubert. Provat està a Cuadernos. 
Apuntes y reflexiones, una selecció 
de textos de les vint llibretes de no-
tes que va deixar Flaubert quan va 
morir –se n’han perdut cinc–, en 
una cuidada edició de Páginas de 
Espuma, a cura d’Eduardo Berti, 
també responsable de la traducció. 

De Flaubert tenim la imatge de 
l’escriptor total, en el sentit que 
l’home vivia la literatura com a cen-
tre i fonament de la pròpia existèn-
cia. Flaubert és un espectacle en ell 
mateix, un ésser literari absolut, ex-
tremament preocupat per la forma, 
la perfecció, l’harmonia, la tècnica 
i els colors. Una escriptura, la seva, 

El món privat 
de Gustave Flaubert

dedicada a colpejar furiosament els 
seus contemporanis i especialment 
la burgesia i els mitjans, als quals fe-
ia responsables de totes les medio-
critats i decadències: “Los periódi-
cos son una de las causas del embru-
tecimiento moderno... Un periódico 
es una tienda. Desde el momento en 
que es una tienda, el beneficio preva-
lece sobre los libros, y el clientelismo, 
tarde o temprano, acaba por hacer el 
resto”. Una força torrencial capaç 
d’acumular muntanyes de docu-
ments, de llegir-se dos mil llibres 
abans d’escriure’n un. Un escriptor 
únic, totalment desproveït d’emo-
ció i de moralisme, cercant sempre 
l’exactitud, capaç de menysprear el 
realisme a compte de la puresa ab-
soluta de l’art. 

Per als amants i estudiosos de la 
literatura són molt interessants i re-
veladors aquests Cuadernos..., te-
nen un gran valor documental, ja 
que mostren que va ser un escriptor 
capaç de mantenir viva la tradició, 
fent de pont i enllaç entre passat i 
futur, un futur que preveia frívol i 
avorrit. I alhora esportellava la mo-
dernitat. Una modernitat a cavall de 
la fascinació i l’interès per la cultu-
ra ancestral i el foc renovador del 

present. Podem resseguir, en 
aquests textos, els seus afectes 
personals i veure l’enorme suma-
ri de lectures que va acumular al 
llarg de la vida: els clàssics grecs, 
Shakespeare i Cervantes; però 
també contemporanis com Bal-
zac, a qui odiava profundament 
(“ese legitimista, católico, siem-
pre soñando con la Diputación y 
con la Academia Francesa, igno-
rante como un cubo y provincia-
no hasta la médula”), o el seu dei-
xeble Guy de Maupassant, a qui 
admirava i estimava de veres. 
Contràriament, però, al que pas-
sa en la seva literatura, en els 
quaderns trobem un Flaubert 
fragmentat que exposa el seu jo 
autèntic, incorruptible, sense 
cap mena de pudor. El llibre és un 
compendi d’apunts de lectures, 
d’aforismes, de pensaments so-
bre ell mateix i sobre l’actualitat, 
la història, l’art en general o la li-
teratura; notes bolcades per als 
llibres que va escriure, però tam-
bé per als que no va escriure mai, 
esborranys. Vivim la sensació 
d’explorar el taller de creació 
personal de l’autor mentre to-
pem amb sorprenents esquitxos 
de crònica social de l’època i furi-
osos anhels. És captivador poder 
llegir els textos del Flaubert ado-
lescent, quan tenia 16 i 19 anys: 
meravellosos retalls, plens de 
sensibilitat i maduresa, com en 
tenen dos textos escrits després 
de la mort dels seus amics de 
l’ànima Poittevin (el seu primer 
mestre) i Louis Bouilhet. També 
els extractes de les notes prepa-
ratòries per escriure el segon vo-
lum de la immortal i divertidíssi-
ma novel·la Bouvard i Pécuchet.  

En tancar el llibre ens queda la 
impressió que Flaubert es va pas-
sar la vida planejant l’escriptura 
d’una obra literària enciclopèdi-
ca i monumental. Al cap i a la fi, 
potser aquests quaderns no són 
altra cosa que la descripció pessi-
mista de les misèries intel·lectu-
als d’un geni impassible capaç de 
pintar uns apunts i unes observa-
cions d’una exactitud i força ex-
pressiva meravelloses. Aquí te-
niu, en tot cas, el vestigi del món 
privat de Flaubert.✒
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El llibre Fet a casa 
proposa  un recull 

de receptes d’aliments 
que el gruix de lectors 
estan acostumats a 
comprar al supermer-
cat, com ara croissants 
de mantega, foie mi-
cuit, llet de soja, ham-
burguesa vegana, mus-
clos en escabetx, salmó 
fumat, xupa-xups i, fins 
i tot, xiclets. 

‘Fet a casa’ 
LAURA CONDE 
Ara Llibres
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Autor de novel·les, te-
atre, narrativa juve-

nil i relats, Toni Cucare-
lla (Xàtiva, 1959) presen-
ta l’antologia Paranys, 
publicada per Bromera. 
Inclou narracions de La 
Lluna vista des de la ter-
ra (1991), Llet agra i al-
tres històries com sagra-
des (2002) i quatre relats 
inèdits, publicats en re-
vistes i blogs. 

‘Paranys’ 
TONI CUCARELLA 
Bromera
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