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E
l Gremi de Llibreters
de Barcelona i Cata-
lunya va tenir l’en-
cert de concedir el 3r
premi Llibreters a

aquesta novel·la. Se’ls ha d’a-
plaudir la decisió. Més encara
si el certamen té el motiu de la
seva existència a tractar d’or-
ientar el lector enmig del
magma saturat de novetats li-
teràries. Aquesta, l’opció d’e-
legir aquest llibre, és una bona
decisió. Doncs vinga, dei-
xeu-vos aconsellar per aquesta
vegada: compreu la novel·la,
regaleu-la, abandoneu-la en
una cabina telefònica: exerciu
terrorisme cultural pur. Sense
subvencions ni ajudes gover-
namentals. A pèl.

Tractaré de centrar-me. Fa
cent o cent cinquanta anys la
gent tenia un gran problema
que avui dia ens sembla, a la
majoria, una nimietat. El te-
ma era: existeix Déu? No em
creieu? Recordeu Unamuno
amb aquella cara d’eterna
gastritis patint per voler creu-
re o Kierkegaard desafiant el

mateix Déu des de dalt d’un
fiord. I avui? Què passa amb
Déu? Res. Que existeix. Bé.
Que no. Doncs també. En cas
que visqués avui dia Unamu-
no, els seus besnéts se l’hauri-
en emportat, trufat de prozac, a
Eurodisney, i el filòsof nòrdic
estaria fent cors en l’últim
disc de Radiohead. En fi. Però,
aleshores, quin és ara el nostre
gran problema? L’amor, esti-
mats meus. Aquest benaven-
turat càncer que podreix
mentre cura, que ens mata de
vida, perquè com vosaltres ja
deveu saber, morir i enamo-
rar-se són les úniques coses
que mai sabem quan ens pas-
saran.

PREGUNTES I PREGUNTES
Per què jo no tinc el que vull?
Per què destrueixo el que tinc?
Per què a ell sí i a mi no? Per
què si sóc feliç em sento ma-
lament? Per què sempre em
deixen? Per què sempre m’es-
capo? Per què, per què, per
què...? La soledat, el desamor,
el sexe, la lleialtat i totes les
altres maleïdes Parques dan-
sant al voltant de la casualitat,
l’atzar i la lliure determinació.

Continuo tractant de cen-
trar-me. Charles Baxter. Nas-
cut a Michigan a finals dels 40.
Autor una mica rellevant fins
a la publicació d’aquesta exi-
tosa novel·la (llevat de la tam-
bé interessant Shadow Play).

¿Tornarà a editar una altra
novel·la tan rodona com El festí
de l’amor? Si la resposta fos
negativa no em sorprendria.
O, almenys, em temo que li
costarà publicar-ne una altra
que sigui diferent d’aquesta
pel que fa tant a estructura de
novel·la coral com a temàtica.

Què és, doncs, aquest festí?
Una mena de somni d’una nit
d’estiu ubicat al Midwest, un
grup de personatges que aga-
fen el micròfon que els cedeix
l’autor-personatge –encasellat
en el seu insomni i en la seva
metafísica passada de moda–,
que expliquen un tros de la
seva vida, o millor encara, com
veuen ells aquest tros de la se-
va existència. Dies inoblida-
bles, passions passatgeres, fills
derrotats per l’afecte, sexe que
et fa sant, amistat, dolor, an-
estèsia per a nits amputades,
gossos amb el nom del seu
amo, amants que acaben sent
marits per acabar com a estre-
lles sense llum, perversió, i
aquella matinada llastimosa
que vas decidir acabar amb tot
i només vas encertar a ferir-te
en un dels dits.

Magnífic puzle d’éssers re-
als, cada un amb la seva prò-
pia veu, obra d’un novel·lista
eficaç que transcendeix el seu
ofici per desplegar les ales i
assolir altura. Demiürg que
entén totes les seves creacions
i no pren partit per cap d’elles:

cadascú amb el seu infern i les
seves raons. Tots perduts en La
ronde de l’amour i qui sap res.
Sense moralina, tendre sense
ser melindrós, sensat sense
arribar a ser del tot previsible
–potser massa cinematogràfic
en preses de càmera lenta–,
lúcid i veraç encara en el seu
imparable missatge d’espe-
rança. Perquè l’autor creu en
l’amor com l’única possibili-
tat de felicitat, de vèncer la
mort, la rutina, la destrucció
de l’home des de fora i des de
dins. Aquesta és la seva opció,
i la defensa d’una manera tan
talentosa i honesta que la fa
respectar. Baxter conjumina
divinitat i amor a la seva ma-
nera i crea un món en el qual,
malgrat tot, val la pena ser-hi.

PASSIÒ ANALGÈSICA
La passió, doncs, com a anal-
gèsic sense oblidar que fins i
tot amb l’amor el trencaclos-
ques seguirà sense tenir totes
les peces, persistirà el dolor, la
soledat i l’error de la mateixa
manera que, a pesar d’haver
existit John Cheever, Susanna
Tamaro seguirà publicant.

Una aposta (gairebé) segura.
Una fruita de temporada. Un
al·licient. Un llibre d’autoaju-
da. La contraanàlisi de Michel
Houellebecq. Despisteu el vos-
tre cinisme i doneu-vos aquest
festí: la digestió és plaent. Pa-
raula d’enamorat.

E N T R E V I S T A

Charles Baxter
Novel·lista nord-americà

➤ ➤ ➤ “Tothom s’ha
enamorat
alguna vegada.
Ningú està
a recer de
l’amor. Sembla
que en l’amor
hi intervinguin
forces
sobrenaturals”

“Vaig rebre un
munt de cartes
de rebuig
feridores, fins i
tot insultants,
però no vaig
parar fins
que vaig
aconseguir
publicar”

L.D. Segons vostè, què tenen les
històries d’amor que donen per a
tants i tants arguments de novel-
la diferents?
C.B. Gairebé tothom s’ha ena-
morat mínimament alguna
vegada. Ningú està a recer de
l’amor. De vegades, sembla
que en l’amor hi intervinguin
les forces sobrenaturals. Pen-
sa, per exemple en Don Gio-
vanni i la música de l’òpera de
Mozart: en certs moments és
una obra còmica, però les
portes de l’infern s’obren al
final de la història. Com a
material narratiu, l’amor dó-
na tot aquest joc: pot fer-te
riure, però també et pot con-
duir a les portes de l’infern.
L.D. Al seu llibre, el sexe hi té un
paper molt important, però de fet,
no hi inclou escenes de sexe explí-
cit. Per què?
C.B. Oh, sempre és millor que el
lector se l’imagini. A més, vo-
lia crear un ambient picant,
però no pas obscè. Tot el que
havia de fer era suggerir el
sexe i que el lector hi posés la
resta. De fet, penso que les
meves novel·les són molt per-
sonals, diferents totes les al-
tres. Cap dels llibres que he
llegit darrerament s’assembla
al model que jo volia seguir a
El festí de l’amor. Els meus re-
ferents a l’hora de narrar no
són actuals, sinó més aviat
antics. La meva novel·la fa
riure algunes vegades, però
d’altres fa plorar.
L.D. ‘El festí de l’amor’ té moralina?
C.B. Sí: carpe diem o, el que és el
mateix, aprofita el moment.
En qüestió d’amor, un no té
tot el temps del món. Has
d’actuar quan tens l’oportuni-
tat perquè, si no, se t’escapa.
L.D. Els crítics relacionen la seva
novel·la amb ‘El somni d’una nit
d’estiu’. ¿Volia fer una adaptació
moderna d’aquest clàssic?
C.B. No. Es tracta d’un llibre
autònom, encara que és cert
que la idea d’escriure’l em va
venir al cap després d’anar a
veure com el meu fill de 14
anys actuava en una repre-
sentació de l’obra. No n’és una
adaptació perquè els seus
personatges no han sigut mo-
dels per a mi a l’hora de crear
els meus.
L.D. Per què va decidir, doncs, am-
bientar la seva història enmig de
la nit?
C.B. El festí de l’amor és una me-
na de somni. La nit és el temps
de l’amor, és el moment en
què estem més predisposats a
ser recompensats o turmen-
tats per l’amor.
L.D. A la seva novel·la, hi apareixen
un seguit de personatges extrets
de pel·lícules de Hitchcock: Sam
Loomis, Mr. Vandamm, Magga-
roulian...
C.B. M’agrada que ho hagis ad-
vertit. Tota la meva vida he
estat un fan de les pel·lícules
de Hitchcock. És una picada
d’ullet al lector, un acudit
privat. De fet, els únics lectors
que se n’han adonat són eu-
ropeus. Ningú al meu país
sembla haver-ho advertit.

L.D. Vostè ensenya tècniques d’es-
criptura a la Universitat de Mi-
chigan, però, en canvi, mai va
assistir a cap taller d’escriptura
quan començava la seva carrera
literària. ¿De fer ficció se’n pot
aprendre?
C.B. I tant! El que passa és que si
no assisteixes a cap curs, l’a-
prenentatge és més lent.

Abans de publicar el meu pri-
mer llibre, en vaig escriure
tres més que mai he editat.
Escriure una prosa competent
exigeix el seu temps.
L.D. ¿Li va costar molt publicar el
seu primer llibre?
C.B. Déu n’hi do. Vaig haver de
mantenir una lluita desespe-
rada: vaig rebre un munt de
cartes de rebuig feridores,
fins i tot insultants, però no
vaig parar fins que vaig
aconseguir-ho. Encara les
guardo.
L.D. Escriu tant novel·la com nar-
rativa. ¿Se sent més còmode en
algun dels dos formats?
C.B. M’agraden tots dos. Abans
potser m’inclinava pels relats,
però actualment és molt difí-
cil trobar una audiència fidel
i prou àmplia als Estats Units
per a un recull de contes. A la
gent li agrada més llegir no-
vel·la. Un amic m’ho explicava
de la següent manera: una
novel·la equival a una llarga
relació, mentre que un relat
és com una trobada esporàdi-
ca d’una nit.

L.D. I per què creu vostè que actu-
alment el relat curt no és una
forma popular entre els lectors
nord-americans?
C.B. Abans ho era, però la tele-
visió ha acaparat el protago-
nisme pel que fa a l’ús d’a-
quest model d’explicar histò-
ries. Per ser un bon narrador
es necessita tenir un talent

literari intel·ligent; tenir una
mirada sobre el món diferent
i personal; ser agut, incisiu,
divertit; i tot això, sent capaç
de dir molt en molt poc espai.
Al meu país, tenim grans
mestres, com Raymond Car-
ver, i en el vostre, Quim
Monzó.
L.D. De fet, les seves novel·les de ve-
gades semblen el conjunt de tot un
seguit d’històries personals o mi-
crorelats...
C.B. És cert. De vegades, les
meves novel·les em traeixen i
descobreixen els meus princi-
pis com a narrador de relats
curts. Per això algunes de les
meves obres estan molt basa-
des en anècdotes. M’agrada
aquest tipus d’històries, les
trobo molt reals.
L.D. Al país del cinema per excel-
lència, ¿no l’ha temptat mai el fet
de posar-se a escriure guions?
C.B. Sí, però per desgràcia nin-
gú de Hollywood m’ha trucat
encara per oferir-me que tre-
balli amb ells! Potser és que no
troben el prefix per telefonar
a la zona del Midwest!


