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Carson McCullers 
explica amb la se-
va obra una idea 
bastant bèstia: es-
tem molt sols al 
món. La millor 
manera d’expres-

sar aquesta idea en el mínim espai la 
trobem al títol de la seva novel·la més 
cèlebre: El cor és un caçador solitari. 
La va fer famosa quan tenia només 23 
anys i era el somni de tot editor amb 
ganes de vendre una jove i excèntrica 
escriptora revelació. El seu aspecte 
androgin hi ajudava: portava els ca-
bells curts, vestia pantalons i camises 
d’home i tenia un posat bohemi molt 
atractiu. El seu origen del sud es de-
latava de seguida pel seu accent, que 
era molt marcat.  

McCullers va néixer l’any 1917 a 
Columbus amb un presagi que la va 
marcar tota la vida: des que la duia a la 
panxa, la seva mare va predir que es-
tava destinada a grans coses. Fins als 
17 anys va dedicar-se al piano amb 
gran passió, però una febre reumàti-
ca va decidir-la a passar-se de la músi-
ca a les lletres per no deixar-les més. 
La jove escriptora va marxar a Nova 
York a estudiar i en tornar a casa va 
trobar-se amb qui havia de ser l’amor 
de la seva vida: James Reeves. Tots 
dos tenien aspiracions de ser grans es-
criptors i es van enamorar bojament. 
Es van mudar a Nova York quan ella 
va triomfar i sembla que allà tot va co-
mençar a torçar-se. Vivien el glamur 
de ser una parella de literats famosos, 
i amb això van venir les baralles, les in-
fidelitats i un alcoholisme que es va 
anar incrementant amb els anys. Es 
van casar, es van divorciar, van recon-
ciliar-se i l’any 1953 ell es va suïcidar. 
D’aquest amor ella en podria haver 
tret la lliçó central de la nouvelle La 
balada del cafè trist: l’amor és cosa de 
dos però és un sentiment solitari.  

L’amor no és 
cosa de dos
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PERFIL Un triangle dramàtic 
Aquesta obra comença avisant-nos 
que el lloc on passa la història no és 
una anècdota. Som en un poblet dei-
xat de la mà de Déu al sud dels Estats 
Units, on els hiverns són curts i durs 
i els estius implacables per culpa d’una 
calor terrible que no s’acaba mai. El 
narrador ens explicarà el més interes-
sant que ha passat mai al poble: l’exis-
tència d’un cafè que va transformar la 
vida dels seus habitants, la majoria 
treballadors d’una fàbrica de cotó, 
perquè allà s’hi havia creat un ambient 
màgic on podien “arraconar la convic-
ció amarga i fonda de no valer gran co-
sa en realitat”. La mestressa del cafè 
era la senyoreta Amelia però l’alegria 
i el renom d’aquell lloc va ser un ge-
perut que la gent coneixia com “el co-
sí Lymon”, i en la història el tercer pro-
tagonista és l’exhome de la senyoreta 
Amelia, que va tornar al poble per fer-
hi mal després d’estar a la presó. El que 
hi ha rere el relat d’aquest cafè és un 
triangle amorós que acaba en drama.  

El centre de la història és la senyo-
reta Amelia, una dona imponent amb 
músculs d’home, cabells curts i la cara 
cremada pel sol. S’havia fet rica regen-
tant una botiga i una destil·leria. Era 
una dona solitària, si exceptuem els 
deu dies que va estar casada amb en 
Marvin Marcy, a qui clavava una bu-
fa cada vegada que ell intentava apro-
par-s’hi. Fins que un dia arriba al po-
blet un geperut que la busca perquè és 
el seu cosí. Els veïns estan convençuts 
que ella el farà fora, però aquesta es-
tranya parella comencen a viure junts. 
De fet, la senyoreta Amelia s’ha ena-
morat del geperut i viu molt feliç. Pe-
rò és quan torna Marcy, l’exhome, 
quan veiem, com diu McCullers, que 
“l’amor és una experiència comparti-
da, però que sigui compartida no vol 
dir que sigui semblant per als dos im-
plicats”. Perquè des del moment que 

Marcy posa els peus al cafè el geperut 
s’enamora perdudament d’ell.  

I aquest triangle amorós acaba en 
desgràcia. Una desgràcia que, com 
passa sovint en la tradició literària 
del sud dels Estats Units, és irrevoca-
ble. És en aquest sentit tràgic de 
l’existència on es veu el lligam de 
McCullers amb la seva terra: “Des 
del primer moment en Marcy va 
portar amb ell la dissort [...], arrosse-
gava una malesa desconeguda que se 
li aferrava gairebé com una olor”. Ell 
és dolent perquè el mal és innat en 
l’home: és així i no s’hi pot fer res. I 
en Marcy ha vingut per sabotejar 
l’enamorament de la senyoreta 
Amelia. Del seu amor frustrat ella 
n’ha après una lliçó que segurament 
ja sabia: “L’amant sent dins l’ànima 
que el seu amor és una cosa solitària, 
que la vàlua i la qualitat d’un amor ve 
determinat per l’amant i per ningú 
més”. Aquesta és la gran lliçó de 
l’obra de McCullers, que L’Altra Edi-
torial vol recuperar completa. De 
moment comença amb aquest vo-
lum, on a més del relat central hi ha 
sis magnífics contes que també ens 
parlen de la solitud de l’amor. Espe-
rem que els propers títols continuïn 
sent traduïts per Yannick Garcia: ha 
fet una feina excel·lent.✒
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Raimon Àvila és 
un d’aquells poe-
tes que, per dir-ho 
de manera abrup-
ta, “va per lliure”. 
I no és un judici de 
valors. La llibertat 

de moviment i pensament, de sem-
pre, comporta avantatges i inconve-
nients. S’ignoren els dictats de la mo-
da o dels gustos sectaris, s’escriu i es 
publica quan ve de gust, però no 
sempre seràs llegit i, el que és pitjor, 
sovint seràs mal llegit.  

Àvila no és un nouvingut en el món 
de la literatura: ha publicat dos llibres 
de versos (un, Barrancs de fut i lud, 
mereixedor del premi Vicent Andrés 
Estellés el 1997); un de prosa poètica, 
Litúrgia del fang; dues obres de teatre 

Fins que arriba un altre incendi
–El mètode i Home perplex–, i dos lli-
bres d’assaig sobre moviment i cons-
ciència corporal, amb una visió teòri-
ca de gran abast. I si cito la seva obra 
assagística (que lliga directament amb 
la pràctica de la dansa, del treball cor-
poral, i també musical) és perquè em 
sembla indestriable de la poètica, 
sempre amb un rerefons filosò-
fic que té a veure amb una 
necessitat inveterada de 
respondre’s a pregun-
tes insondables.  

Aquesta darrera 
baula, La nansa, apun-
ta més aviat cap a 
l’univers complex de 
les relacions humanes, 
de la pròpia percepció i 
de la de l’altre. És una poe-

em dir “la individualitat mal·leable”. 
Si dos es troben en un moment de la 
vida, perfecte, i si deixen de trobar-
se, també perfecte. Com definir 
aquest realisme trossejat, entre mà-
gic i prosaic, que es torna a voltes so-
brerealisme, i a voltes infrarealisme? 
És un gran descriptor de paisatges 
anímics. Tot es mou fins que es que-
da quiet. El quietisme –i la visió des 
d’una immobilitat sagrada– sempre 
és significativament dinàmic: va de 
nou cap al moviment. Els esclats de 
saviesa sorgits de la vida quotidiana 
són espurnes que s’aconsegueixen 
fregant dues realitats contraposa-
des. Una lectura que cal recomanar 
fins i tot a aquell públic amb prejudi-
cis cap a la poesia. Poden endur-se 
una bona sorpresa.✒
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sia sense concessions, a la recerca 
constant d’omplir interrogants on, 
tanmateix, el jo líric sap d’antuvi que 
les respostes seran sempre relatives, 
tot i que no abandonarà mai el viatge. 
Viatge marcat per una manera de fer, 
una respiració anava a dir, de forta per-
sonalitat. L’estil és sempre d’una gran 

contenció i concisió, esquit-
xat d’imatges sorpre-

nents, i forjat amb pen-
saments de considera-

ble abast psicològic.  

Trobar-se (o no) 
No en va encapçala 
el volum una cita del 

mestre de la Gestalt, 
Fritz Perls, que fa una 

defensa del que en podrí-


