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Charles Baxter ens ofereix una xarxa d’històries amb l’amor com a teló de fons

La festa del talent
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Charles Baxter, El festí de
l’amor. Traducció d’Ernest

Riera. La Magrana.

Barcelona, 2002.

Q
uina delícia de lli-
bre, aquest que
acabo de llegir! Es
titula El festí de l’a-
mor, l’ha escrit
Charles Baxter, un

senyor que va néixer fa 55 anys
a Minneapolis i que es dedica a
donar classes de literatura an-
glesa a la Universitat de Mi-
chigan i el passat mes de juny
va guanyar amb tot mereixe-
ment el Premi Llibreter 2002
que atorga el Gremi de Llibre-
ters de Barcelona i Catalunya.

Això darrer em sembla for-
ça significatiu ja que, pel que
he pogut esbrinar, amb Char-
les Baxter ens les havem amb
un autor americà dels deno-
minats de culte, que és la ma-
nera fina i breu de dir que la
seva obra té una acollida molt
millor entre els cercles de la
crítica especialitzada que en-
tre el gran públic. Cosa que,
per cert, sembla que no li treu
ni un minut de son al senyor
Baxter, home d’idees ben cla-
res pel que es pot veure.

UN PREMI BEN ENFOCAT
Dic tot això perquè si una cosa
ha demostrat en la seva enca-
ra curta trajectòria aquest
Premi Llibreter és que els res-
ponsables de la seva concessió
saben molt bé el que es porten
entre mans. La prova és que
fins ara sempre ha anat a pa-
rar a llibres d’innegable qua-
litat que, després, s’han vist
afavorits per la confiança dels
lectors. Vegin si no el palma-
rès: L’última trobada, de Sandor
Márai, fa dos anys, i Soldados de
Salamina, de Javier Cercas,
l’any passat. Un raig d’espe-
rança, doncs, per als qui con-
tinuem creient en el valor dels
premis atorgats a obres ja pu-
blicades.

¿I què és, a fi de comptes,
aquest festí de l’amor que tan
bones estones de lectura m’ha
proporcionat? Doncs una nar-
ració tendra i summament
divertida que, a cavall d’una
estructura que remet de ma-
nera inequívoca al Somni d’una
nit d’estiu de Shakespeare, ens
és explicada amb una gràcia i
una astúcia literàries dignes

de noms de la narrativa ame-
ricana dels darrers anys tan
importants com ara Cheever,
Auster i Carver. En resum:
Charles Baxter ha cuinat un
veritable festí de talent per al
paladar del lector.

El festí de l’amor comença de
matinada quan el professor
universitari i escriptor Char-
les Baxter, afectat d’insomni,
surt de casa seva i es disposa a
passejar pels carrers d’Ann
Arbor, una ciutat molt prope-
ra a Detroit (Michigan) on viu
l’autor del llibre. Pel camí
trobarà una parella de joves
fent l’amor desaforadament
damunt la línia de 50 iardes
d’un camp de futbol americà i
una mica més endavant un
home solitari que passeja el
seu gos. L’home, Bradley
Smith, acaba de separar-se de
la seva segona dona i està tra-
vessant una temporada difícil.
Ell serà, de fet, qui incitarà
Baxter a escriure un llibre que
s’haurà de dir El festí de l’amor
–després sabrem que aquest és
el títol d’un quadre pintat per
Bradley– i, a fi que la trama
mantingui enganxat l’interès
del lector, l’avisa que no des-
carta que abans que acabi la

redacció del llibre ell mateix
no s’hagi engegat un tret al
cap a la salut de tots els lectors
que s’ho estaran mirant.

VEUS D’AMOR I DESAMOR
A partir d’aquest capítol de
presentació l’autor desapareix
per cedir la paraula a una sè-
rie de personatges cadascun
dels quals viu amb la seva
particular història per expli-
car. Un trenat d’històries d’a-
mors i de desamors, d’espe-
rances i de frustracions, ex-
plicades en primera persona
en què un narrador contradiu
el que ha explicat l’anterior o
bé ho complementa apor-
tant-hi el seu punt de vista
particular. Charles Baxter
confegeix una simfonia de va-
lor universal amb les veus de
la gent senzilla del seu veïnat.
En té prou deixant la narració
en mans de l’entranyable
Bradley Smith, de Kathryn i
Diana –les seves dues dones
anteriors– de Chloé i Oscar
–la parella fogosa de la línia
de 50 iardes que ja coneixem–
i de Harry i Esther, una parella
de professors universitaris
jueus veïns de Bradley que vi-
uen obsedits per la idea de

rescatar el seu fill Aaron de
l’ambient tèrbol i delictiu en
què viu a l’altra punta del
mapa dels Estats Units.

Una simfonia de proporci-
ons perfectes, plena d’harmo-
nia, en què se’ns parla de co-
ses tan properes com el desig
d’una mica de companyia,
l’amor sense barreres ni con-
vencions i el sentiment de
culpa per allò que ja no tenim
o per allò que potser hauríem
d’haver fet i que no vam saber
fer en el moment que calia. I
com a lema d’aquest calidos-
còpic festí, travessant de pun-
ta a punta el llibre, una única
idea: passi el que passi l’amor
acaba triomfant per damunt
de tot. Una idea, d’acord,
eterna però mai vella. I que no
molesta ni la trobem carrin-
clona quan algú amb talent i
sensibilitat la desenvolupa
davant nostre amb senzillesa.

L’AMOR I LES EDATS
Si vostè, lector, es considera
més proper a la pintura que a
la música deixaré de banda les
simfonies i li diré que Charles
Baxter ha confegit un retaule
a partir de diverses maneres
de concebre l’amor. Unes ma-

neres, certament, molt lliga-
des a l’edat dels protagonistes:
l’amor torrencial i físic de la
joventut, el d’uns quants anys
més enllà que cerca complici-
tats i confort, l’amor cap als
fills... I com que, al capdavall,
del que ens parla Baxter és de
la vida no ocultaré que a El festí
de l’amor també hi ha un espai
per a la mort. No la que l’atri-
bolat Bradley ens havia anun-
ciat al començament sinó una
altra de més dolorosa i menys
esperada que l’autor, tanma-
teix, sap reconduir cap a la
confirmació del seu missatge
joiós i optimista.

Facin-me cas: capbussint-se
en les pàgines d’El festí de l’a-
mor. Admirin la manera
transparent amb què l’autor
fa que els personatges ens
parlin, cadascun amb la seva
veu, amb els seus gestos par-
ticulars, amb les seves gran-
deses i petiteses. I, sobretot,
gaudeixin comprovant com
un tema tan antic com l’amor
–o més exactament, l’exalta-
ció que proporciona l’amor i
la seva recerca– pot arribar a
ser l’eix central d’una de les
novel·les més modernes que
he llegit en els darrers temps.


