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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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