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Una triple conque
a pura veritat és que la pu-
blicació del text d’Anna Car-
reras, Unes ales cap a on, és
una triple conquesta. En

primer lloc, és una conquesta per
l’autora, que comença a trepitjar
fort i a encarrilar la seva obra amb
molta seguretat. La seva obra ante-
rior, dues novel·les en ràpida suc-
cessió, Camisa de foc (2008) i Tot
serà blanc (2008), patien dels ex-
cessos verbals i conceptuals d’una
autora que acabava de fer el pas del
clos íntim a la comunitat literària.
Però a Unes ales cap a on, Carreras
demostra que sap transitar amb
una tranquil·litat inquietadora el
llindar que separa l’interior perso-
nal de l’exterior públic.

A més, al llarg d’aquest camí
d’aprenentatge la veu d’Anna Car-
reras (Barcelona, 1977) s’ha tornat
més clara i, com a conseqüència,
més potent. A poc a poc, la nostra
autora va assumint la lliçó de la di-
fícil senzillesa de la seva admirada
mestra, Anaïs Nin, i va deixant de
banda les convulsions estilístiques
heretades del textualisme català de
la dècada dels anys setanta del se-
gle passat.

En segon lloc, Unes ales cap a
on, significa una conquesta pel
món de l’escriptura de les dones.
Finalment, una segona dona es-
criptora ha entrat amb el cap ben
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alt dins l’extraordinari panorama
del dietarisme i memorialisme ca-
talà modern. Hi havia algun ante-
cedent més aviat feble d’Olga Xiri-
nacs i Carme Riera, però no va ser
fins a Reflexions de la vellesa
(2003), d’Anna Murià (Barcelona,
1904 - Terrassa, 2002), que una do-
na es va atrevir a naturalitzar l’au-
toria femenina de dietaris. I ara
Anna Carreras continua la tasca
iniciada per Murià.

I, en tercer lloc, aquesta nova
obra de Carreras representa una
conquesta pel món del dietarisme i
el memorialisme actual en llengua
catalana. En mans de Carreras el
dietarisme i el memorialisme ha as-
solit nous nivells d’autenticitat hu-
mana, veracitat vital, profunditat
cognitiva i complexitat estilística.

Narrar el procés vital
Unes ales cap a on és, en principi,
un dietari que narra el procés vital
que va de l’embaràs de l’autora fins
a la mort del seu fill, Jan-Pol, poc
després d’un naixement de setme-
só. El text està distribuït en cinc
parts principals: un brevíssim text
introductori que només planteja
preguntes; Dietari d’una trans-
criptora, un resum de l’època de
l’embaràs; Des de... fins a..., el
gruix del text que recull la crònica
matisada de l’experiència del nai-

xement i la mort del fill; Epíleg:
amb sense, un breu text sobre la vi-
da i els vincles entre la vida i l’art; i
una cita bíblica (Apocalipsi, 1: 8),
convertida un poema visual circu-
lar.

Evidentment, la base sobre la
qual es dreça l’obra és el dietari de
la segona i la tercera part, mentre
la introducció i l’epíleg serveixen de
marc conceptual general. A mesu-
ra que el dietari es va desplegant, el
text es va tornant cada cop més
trepidant, descarnat, sincer, pene-
trant, contundent i transcendent,
sense deixar de tenir en cap mo-
ment una bellesa que ens va intran-
quil·litzant. El text és molt intens
però no arriba mai a ser asfixiant
perquè Anna Carreras no deixa
mai de viure la seva vida i, per tant,
la seva escriptura es fa extensiva a
tota una sèrie de temes paral·lels
com ara la llengua i els seus límits,
l’amor, la passió, les relacions hu-
manes de tot ordre, el cos, el
temps, la maternitat, les arts, el
sentit de la literatura, la realitat, la
fe, la vida, les mancances, el conei-
xement, el vitalisme...

Al llarg del text del llibre vida i li-
teratura es van fonent en una sín-
tesi superior, que no neutralitza
l’impacte brutal de la vida ni tem-
pera els efectes de l’artització de la
literatura. ❋ 
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La Xàtiva quotidiana
àtiva és el carrer Blanc del
Raimon; els menuts carrers,
emblanquinats i amb bal-

cons del Feliu Ventura; les jotes de
Pep Gimeno Botifarra. Però Xàtiva
també és Toni Cucarella (1959).
L’escriptor passeja el lector per la
capital de la Costera a Hòmens i fala-
gueres i altres relats (2011) i li desco-
breix el passeig de l’Albereda, el bar
de la Seat, la cafeteria Les Delícies, el
cementiri, l’estació, els barris de
Sant Gaietà i del Raval, el carrer de
Sant Pascual i, és clar, el carrer
Blanc, entre altres racons.

El recull de relats de Cucarella,
però, no és una guia turística per co-
nèixer la ciutat que fa més de tres-
cents anys van cremar les tropes de
Felip V, sinó el testimoni d’un micro-
cosmos com el xativenc i dels que
l’habiten. Un espai que coneix per-

X fectament, no tan sols perquè és la
seva ciutat natal, sinó perquè trepitja
els seus carrers fent de carter, un
dels molts oficis que ha fet.

A través de nou històries quotidia-
nes, que l’autor ha viscut en primera
persona o que ha sentit dir perquè ja
s’han convertit en brama, Cucarella
ens presenta una Xàtiva, per damunt
de tot, humana. Perquè les perso-

nes, amb les seves febleses, baixe-
ses i virtuts, són el nucli dels relats.
Aturats, alcohòlics, putes, orfes, fus-
ters, avis, mainada, perseguidors de
somnis, de fama o de vida, vaja, per-
sonatges de tot tipus, desfilen per les
pàgines d’un recull que s’escola en-
tre els dits ràpidament. Tot i que Cu-
carella aconsegueix presentar uns
personatges creïbles, propers i, so-
bretot, molt vius, la mort hi és sem-
pre ben present.

El primer relat, La nit que Obama
va guanyar les eleccions, és el punt
d’inici d’un viatge retrospectiu que
abarca tot el segle XX i que culmina
amb Hòmens i falagueres, el conte
que dóna nom a l’antologia.

I mentre hom fa un tomb per la
Xàtiva que Cucarella ha escollit,
aquest li xiuxiueja un discurs escèp-
tic i crític sobre la societat actual i

que no es limita a la localitat valen-
ciana, malgrat ser l’epicentre de l’ac-
ció. Es passa del que és local al que
és global. Per això quan un dels per-
sonatges topa amb “un home sense
sostre, o un home amb sostre de
cartró” reflexiona i critica la moratò-
ria hipotecària per als treballadors
que va aprovar el govern de Rodrí-
guez Zapatero: “No perdona cap pa-
gament, sinó que permet ajornar la
meitat de la quota mensual fins l’any
2010, que és quan el govern preveu
que s’haurà acabat la crisi. Llavors
caldrà tornar els diners ajornats.
Sense perdó, sense cap més mora-
tòria. Una presa de pèl”, pensa.

O quan se’ns presenta una mare
soltera en ple franquisme, repudiada
per tothom, i que explica al seu fill
que no el porta a missa perquè a
“l’església sobrava hipocresia i falta-
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va humanitat”. Cucarella, amb una
llengua acurada i rica, a la manera
del valencià, que diria l’Ovidi Mont-
llor, recupera capítols del seu imagi-
nari perquè no caiguin en l’oblit: “So-
vint, els governants, que acostumen
a ser gent de poca cultura, no apre-
cien el valor de les coses antigues.”

Cucarella, que havia anunciat que
desaria la ploma després de publicar
diverses novel·les i llibres de relats
com ara Quina lenta agonia, la dels
ametlers perduts (2003), Heretaràs
la terra (2006) i Ulysses i el fantasma
foraster (2007), ha tornat a irrompre
en l’escena literària per recordar que
des del sud encara queden oasis,
tant pel que fa a l’afany de mantenir
viva la flama de la llengua en un en-
torn hostil en l’àmbit institucional
com per la crítica que traspuen les
seves paraules. ❋

Toni Cucarella ens parla
de la Xàtiva que tan bé coneix
JOSEP CUELLAR

naïs Nin és una d’aquestes escripto-
res difícils de catalogar. Només la de-
fineix una constant: la seva obra expli-

ca amb pèls i senyals la seva vida en uns die-
taris d’una escriptura exquisida, però poc va-
lorada per la crítica pel realisme amb què re-
crea les seves relacions amoroses un una
època de creixent puritanisme. Un fet que la
va situar en la mítica de l’erotisme i del gla-
mur de la primera meitat del segle passat,
deixant en segon terme la seva qualitat literà-
ria. No es pot oblidar que va ser amiga i
amant de figures importants de la literatura
com Henry Miller, Truman Capote, Antonin
Willson i Gore Vidal, entre d’altres.

A Una espia a la casa de l’amor, Anaïs Nin
relata la vida de Sabina, una dona ben casa-
da, que viu a la Nova York de meitats del se-
gle passat, i que frueix d’una vida sexual plena
i excitant amb quatre homes del seu entorn,
mentre al seu marit
gairebé no el veu mai.
Inventa que és la pro-
tagonista d’una obra
teatral que recrea la
vida de Madame Bo-
vary i que ha de viatjar
a tots els indrets del
país, quan en realitat
només frueix d’exercir
de Madame Bovary
amb els seus amants
a la mateixa ciutat
dels gratacels.

I a diferència dels
Diaris, en què Anaïs
Nin reflecteix aspec-
tes punyents i esca-
brosos de la seva vida,
la novel·la recrea la
sexualitat femenina
amb un llenguatge
carregat de simbolis-
me i amb un rerefons psicològic instintiu. Un
relat saturat de lirisme en el rerefons de la se-
va experiència onírica i sentimental amb una
defensa explícita de la bisexualitat femenina,
també una constant de les seves obres.

Però Anaïs Nin recrea també en el llibre as-
pectes cruels viscuts en la seva època, com
les dues guerres mundials i les desigualtats
socials, també present en les seves memò-
ries, però enfosquits per les seves obsessions
sensuals. Hi ha paràgrafs punyents que arri-
ben a l’ànima: “Me n’he anat al llit amb la
guerra, una vegada vaig passar tota la nit al llit
amb ella. Vaig rebre profundes ferides al cos,
com no n’heu patit mai vosaltres, una gesta
d’armes per la qual no em condecoraran
mai”. Una frase que és la tesi del llibre.

Anaïs Nin, filla del compositor català Joa-
quim Nin, i que va viure uns anys de la seva
infància a Barcelona a casa dels seus avis, va
ser prou traduïda al català durant la Transició,
però la seva obra de ficció es troba gairebé
ara tota fora del mercat o inèdita en la nostra
llengua. Labreu no només vol recuperar amb
aquesta novel·la una autora considerada clàs-
sica sinó que vol publicar tota l’obra de ficció
seva, en considerar la seva obra una veu uni-
versal en el temps i l’espai. ❋
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