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Somni d’una nit d’estiu II
➤ Al principi, el nord-americà Charles Baxter
va començar sent un escriptor per a escrip-
tors. Més endavant aquest professor d’escrip-
tura a la Universitat de Michigan va decidir
que volia baixar de la seva torre de marfil i ser
un autor de masses. Actualment, els seus lli-
bres són llegits per milers de persones i tra-
duïts i premiats arreu.

A Catalunya, fins fa ben poc, només podíem
llegir la seva tercera novel·la en castellà, però
arran d’haver estat escollit per al premi Lli-
breter de l’any, l’editorial La Magrana ha
apostat també per la traducció al català d’El
festí de l’amor.

Es tracta d’una novel·la escrita des del punt
de vista d’un habitant del Midwest nord-a-
mericà que, com el mateix autor, es diu
Charles Baxter i pateix insomni. Tot comença
quan, una nit, l’alter ego de l’autor decideix
sortir a fer un volt de matinada per entretenir
les llargues hores que passa despert. Gràcies a
la caminada, acabarà coneixent tot un seguit
de personatges de diferent edat i condició

social que li explicaran la seva particular
història d’amor. Alguna d’elles és més afor-
tunada que la resta, i per això llegir el llibre
pot provocar tant aviat un somriure com una
llàgrima. El cert és que cap personatge acaba
de ser feliç del tot, però no importa, perquè
el que Charles Baxter ens està dient a crits,
tot i que entre línies, és que aprofitem el
moment (carpe diem, en versió llatina): el tren
de l’amor només s’atura quan li toca i no val
a badar.

El llibre us farà quedar bé si el voleu regalar
per Sant Jordi o per Sant Valentí. I no patiu:
parla de l’amor però no és en absolut carrin-
cló ni peca de sensibleria. Més arguments de
venda? A l’escriptor Charles Baxter el compa-
ren amb autors com ara Paul Auster, Shakes-
peare i Mark Twain. A més, només cal que
mireu quants llibres han venut Sándor Márai
i Javier Cercas, els anteriors guanyadors del
premi Llibreter en les seves dues primeres
edicions. Us adonareu que el guardó s’ha
convertit en tota una garantia d’èxit.
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“Tot autor vol
compaginar les
bones crítiques
amb les bones
vendes. Però,
si em fas
escollir, crec
que triaria
l’èxit entre
la crítica”

“Sóc del parer
que els
personatges
imaginaris
poden ser fins
i tot més reals
que els que
mostren algú
que existeix
de debò”

L.D. Amb ‘El festí de l’amor’ va ser
escollit premi Sant Valentí per a
la millor novel·la francesa d’amor
i premi Llibreter del Gremi de
Llibreters de Barcelona i Catalu-
nya. Per què creu que els seus
personatges han sabut tocar la
fibra a lectors que viuen a tants
quilòmetres del seu país, els Estats
Units?
C.B. No n’estic segur, però su-
poso que és perquè els pro-
blemes de l’amor són univer-
sals en els països en què un es
més o menys lliure per esco-
llir la seva parella, o com a
mínim s’ho creu. A més, em
vaig proposar fer que de ve-
gades les històries dels perso-
natges del llibre fossin om-
brívoles i que, en d’altres,
fossin còmiques. A França, un
periodista em va preguntar si
era cert que als Estats Units
alguna gent s’interessava més
per l’amor que pels diners i
vaig estar molt orgullós de
poder respondre-li afirmati-
vament.
L.D. La crítica del seu país el tracta
tan bé que fins i tot les males
llengües diuen que als Estats
Units té més èxit entre els crítics
que fama entre els lectors... Si no-
més pogués aconseguir una de les
dues coses, què preferiria?
C.B. Tot escriptor vol compagi-
nar, sempre que sigui possi-

ble, les bones crítiques amb
les bones vendes. Però, si
m’obligues a escollir, crec que
triaria l’èxit entre la crítica,
que és el que, en definitiva, et
permet a tu mateix respec-
tar-te més.
L.D. De vegades ha comentat que
sap abans el títol que l’argument
de la seva pròxima obra. ¿Segueix
alguna mena de ‘filosofia’, de pla,
a l’hora de projectar una novel·la?
C.B. Generalment, no. Acostu-
mo a començar amb una
imatge o una metàfora en què
em recolzo perquè em guiï a
algun lloc interessant a l’hora
de posar-me a narrar. Sabia,
per exemple, que El festí de
l’amor seria una novel·la sobre
l’amor i que, en part, adapta-
ria algunes de les estructures
de la comèdia, com ara gent
aparellada amb la persona in-
correcta que s’acaba ajuntant
amb el personatge que sí que
li correspon. Sí, una mica com
a les comèdies de Shakespea-

re. Era l’únic que tenia clar,
però durant molt de temps no
vaig tenir ni idea de com
dur-ho a terme. Per això, el
primer terç del llibre és més
anecdòtic.
L.D. Gran part de la seva obra està
tocada per l’humor, però no per la
rialla fàcil, sinó per un humor
menys explícit, més retorçat. ¿És
un recurs que utilitza a conscièn-
cia o li surt així quan escriu?
C.B. Crec que és una caracterís-
tica involuntària de la meva
narrativa. Simplement em
surt així. El meu pare era fa-
mós pel seu sentit de l’humor
i sembla que he heretat
aquesta característica.
L.D. ¿Escriu principalment sobre
l’existència de personatges que li
agradaria haver conegut o sobre
gent que realment coneix?
C.B. Gairebé sempre escric so-
bre la vida de gent que he
imaginat del no-res. No m’a-
grada escriure sobre persones
que conec, per això cap per-

sonatge d’El festí de l’amor està
extret de la vida real. A més,
sóc del parer que els perso-
natges imaginaris poden ser
fins i tot més reals i actuals
que els que reflecteixen algú
que existeix de debò.
L.D. Per què sempre ambienta els
seus llibres al Midwest?
C.B. És l’àrea dels Estats Units
on he viscut més anys de la
meva vida. Els escriptors
nord-americans gairebé mai
en parlen, perquè és la zona
més calmada del país, cosa
que la converteix també en la
més ignorada. Però ha donat a
la literatura noms inoblida-
bles com ara els de Scott Fitz-

gerald, Sherwood Anderson,
Willa Cather, Saul Bellow i
Toni Morrison.
L.D. ‘El festí de l’amor’ està escrit
des de la perspectiva d’un perso-
natge que precisament es diu
Charles Baxter. És vostè?
C.B. Una mica, sí. Viu a casa
meva i sembla que està casat
amb la meva dona, però surt a
fer un volt de matinada, cosa
que jo no faria mai, i a més té
uns amics que jo no tinc. Una
cosa més ens uneix: com jo,
però també com molts altres
escriptors, pateix insomni.
L.D. Com se li va acudir utilitzar
aquest personatge?
C.B. Volia que aquesta particu-

lar novel·la d’amor arribés al
lector a través de les veus dels
diferents personatges. En cer-
ta manera, pretenia que el
llibre sonés gairebé com una
obra de teatre en què cadascú
té el seu paper. Vaig pensar
que l’única manera d’aconse-
guir-ho seria creant un perso-
natge que els escoltés a tots, el
Charles Baxter del llibre. En
realitat, és un recurs molt
antic: el Decameró ja utilitza
una estructura molt similar,
encara que en el clàssic tots
els personatges que expliquen
la seva història són alhora els
que escolten les de la resta.


