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No es cancel·len les persones, es cancel·len les èpo-
ques. Quan arriben dies nous, el primer que fan 
és esborrar els temps precedents. Tota la gent, els 

artistes, la música, els llibres, la política que m’ha agra-
dat tota la vida, avui són el pitjor. Al començament, pen-
sava que eren persones determinades les que anaven ca-
ient en desgràcia, gent que per alguna raó, inclosa la se-
nilitat, havia ficat bé la pota i ja havia begut oli per a la res-
ta de la seva vida, i també retrospectivament. De tant en 
tant, esclata una notícia escandalosa a propòsit d’un con-
sagrat, ni que siguin unes declaracions seves, i comença la 
tempesta a les xarxes socials. No hi ha consagració sen-
se sacrifici, això s’aprèn a missa. Però, si ho mirem tot ple-
gat, no es tracta d’un grapat de noms esparsos, sinó del 
conjunt de tota una època que ja no té res més a dir. 

No m’havia adonat del tot que és així fins que l’altre dia 
hi vaig caure llegint l’article dedicat a Anatole France al 
Dictionnaire amoureux de la Belle Époque et des années fo-
lles (Benoît Duteurtre, Éditions Plon, 2022). Una altra 
mostra de la meva obsolescència lectora. A la seva èpo-
ca, Anatole France era el màxim representant de les lle-
tres franceses i dels valors nacionals (començant pel seu 
cognom); però l’endemà de la seva mort, 12 d’octubre de 
1924, els surrealistes el van deixar com un drap brut en un 
manifest titulat Un cadavre, sense cap mirament ni pel 
mort, ni per la data. El més polític de la colla, Louis Ara-
gon (que es va fer comunista per poder ser encara més 
francès), va convidar tothom a bufetejar el cadàver de 
l’acabat de finar premi Nobel de literatura.  

No és que Anatole France fos un reaccionari, tal com pre-
tenien André Breton i els seus companys de lletres. Ben al 
contrari, en vida, France havia encarnat l’ideal del progres-
sisme social: defensor de Dreyfus, anticlerical, amic dels so-
cialistes, lliurepensador... Així i tot, els surrealistes el troba-
ven, textualment, un personatge degradat, histriònic i me-
diocre (com diria l’Eclesiastès, una època se’n va, i una al-
tra ve, però els adjectius romanen sempre). D’aquesta 
manera és com la literatura del nou segle XX, el que sortia 
de la guerra més gran, fins aleshores, coneguda pel món, va 
esborrar tota la cultura del canvi de segle. Estava ja tot can-
viat. De llavors ençà, el llenguatge visual, inconscient, irra-
cionalista, del surrealisme, ho va abastar tot fins avui: des 
dels dibuixos animats fins a la publicitat. I de sobte, però, tot 
el que era André Breton s’ha mudat en Anatole France. ✍
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L’elaboració de la bomba atòmica a Los Ala-
mos i el pes de la culpa d’haver incinerat 
“ciutats senceres plenes de gent mentre 
dormien al llit”; l’enregistrament de la mort 
de JFK fet per Abraham Zapruder i les 
conspiracions que durant dècades han en-
voltat el magnicidi; un bussejador de salva-
ment especialitzat en immersions profun-
des que està enamorat de la seva germana 
morta; el trauma nacional inextirpable de 
la Guerra del Vietnam; dos agents de l’FBI 
que investiguen el bussejador no com si 
fossin policies sinó com si fossin projecci-
ons ominoses d’una llei superior i inhuma-
na; un misteriós avió que va caure dins el 
mar al golf de Mèxic; diàlegs densos i ina-
cabables sobre el físic nuclear Robert Op-
penheimer i la seva intel·ligència genial i 
espantosa i sobre mecànica quàntica i les 
seves revelacions inconcebibles... 

Són alguns dels ingredients principals 
d’El passatger. Stella Maris, dues novel·les 
–o una novel·la doble: autònomes però 
vinculades– que poden semblar de Don 
DeLillo però són de Cormac McCarthy. El 

que dic no és una boutade culturalista més 
o menys vistosa. En molts moments de la 
lectura, sobretot d’El passatger, la impres-
sió que jo tenia és que McCarthy s’havia 
proposat escriure la seva versió de 
Submon, l’obra mestra de DeLillo, i no per 
esmenar-li la plana ni per retre-li un ho-
menatge competitiu, sinó com qui s’ado-
na i assumeix que els materials d’un altre 
també li poden pertànyer. Veure McCar-
thy fent de DeLillo desconcerta i fascina, 
igual que desconcertaria i fascinaria veu-
re una pintura d’Edward Hopper feta a la 
manera de Giorgio de Chirico però amb la 
majoria de trets d’estil de Hopper. 

Una carrera impressionant 
Feia setze anys que l’autor de Meridià de 
sang i No és país per a vells no publicava 
una nova novel·la. El seu últim títol ha-
via estat La carretera (2006), una faula 
apocalíptica sobre l’amor entre un pare i 
un fill en un planeta Terra fosc i desolat. 
L’èxit comercial i de crítica va ser desco-
munal, i tot feia pensar que McCarthy ha-
via donat per clausurada la seva impres-
sionant carrera novel·lística en plenitud 
de facultats i amb una raresa poètica, d’un 
humanisme pessimista i terminal. Resul-
ta que no era així. Amb vuitanta-nou anys, 
McCarthy ha decidit jugar-se-la publicant 
dues novel·les de cop, que Edicions 62 
ofereix juntes en un sol volum. 

Si La carretera es podia llegir com l’ele-
gia planetària d’un novel·lista savi, sensi-
ble i desenganyat, El passatger i Stella 
Maris poden llegir-se com les dues ver-
sions del testament íntim i postapocalíp-
tic d’un home que es pregunta si no ha 
viscut massa i que ja se sent molt més a 
prop del no-res de la total extinció que del 
bullici dramàtic de l’existència. Sona 
grandiloqüent? Si d’una cosa demostra 
no tenir por McCarthy és de les grans re-
flexions i de les grans paraules, sovint di-
tes en un to sentenciós. “No és només la 
foscor. És la profunditat”, diu un perso-
natge. “La foscor és el que t’indica la pro-
funditat”, li replica un altre. O també: “La 
bellesa fa promeses que no pot complir”. 

El passatger i Stella Maris són comple-
mentàries des de la diferència i la contradic-
ció. Mentre que la primera és una novel·la 
més o menys clàssica, amb un protagonis-
ta típic de McCarhy –fa pensar en l’antihe-
roi de la seva primera novel·la important, 
Suttree: reservat, solitari, turmentat– i amb 
un misteri inicial que es desenvolupa i es ra-
mifica –tot i que a la fi no es resol–, la sego-
na és bàsicament un diàleg entre la pacient 
d’un hospital psiquiàtric, una matemàtica 
prodigiosa, i el seu metge. Els dos protago-
nistes són germans, carreguen la culpa de 
ser fills d’un físic nuclear que va contribu-
ir a fabricar la bomba atòmica i tendeixen 
a tenir converses o bé molt teòriques i abs-
tractes o bé confessionals i escruixidores. 
I cadascú ofereix una versió diferent, con-
tradictòria, d’uns mateixos fets. 

En el que més difereixen les dues obres 
és en la qualitat. Stella Maris té alguna co-
sa de sobreexplicació gratuïta, però El pas-
satger, tot i que és erràtica i imperfecta, té 
moments boníssims, en què la desespera-
ció lacònica i la grandesa remugada pròpi-
es de McCarthy serveixen per explorar i 
provar de dir els misteris existencials més 
insondables. ✍ 
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