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Amb L’educació senti-
mental, publicada dotze
anys després (1869) de
Madame Bovary, Flau-

bert va escriure la novel·la més
acostada de les seves al seu proce-
dir ideal com a novel·lista. En ambi-
ció madura i en aprofundiment. Tal
com ell volia, l’expressió ja és per
ella mateixa bellesa, i la narració,
per tant, ha de ser plana en l’exten-
sió i estàtica en els esdeveniments,
els quals no es presenten amb lli-
gams directes amb la imaginació.

Així, la realitat es descompon, als
ulls del lector, en una dilatada suc-
cessió del temps, uns trenta anys
perduts, girant a poc a poc, fins a
l’extinció del seu impuls, com un foc
somort que s’apaga sol, alhora que
s’hi endevina –en aquest joc de
forma i estil–, el comiat de l’artista,
més endut que mai per la seva idea
d’anihilar del fet literari tota bellesa
que no sigui fruit de l’estil, el reduc-
te del llenguatge de la narració. En
una època de gran predicament del
pensament i sobretot dels assoli-
ments científics, Flaubert hi respon
amb un escepticisme radical i amb
el protagonisme del no-res.

Però Flaubert, amb L’educació
sentimental, resta col·locat en la po-
sició més avinent per a l’escolta còs-
mica que se li dedicarà des d’alguns
observatoris dels més afins del segle
següent, com aquells des dels quals
el captaven Proust i Kafka. L’exaspe-
rant passivitat flaubertiana que dóna
el temps per perdut i el viure per una
inutilitat, esdevé estimulant per a
noves energies inesperades i enca-
ra més inclements envers el seu en-
torn. Portar només uns moments de
melangia afectiva en uns i altres, for-
cen la mà de l’escriptor, malgrat que
es puguin presentar entre les cons-
tel·lacions del fet literari i en concret
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novel·lístic, com un estel llunyà que
se’n va a la posta.

La crítica literària històrica ha tin-
gut prou raons per admetre la mo-
dernitat de Flaubert, però potser
amb més raons en l’exhibició del
seu geni narratiu –més central que
tardà– que és L’educació sentimen-
tal que en l’arquetip de Madame Bo-
vary, perquè la novel·la moderna ha
anat més en el sentit de la seva dar-
rera novel·la que no en el més allu-
nyat del seu ideal que li va donar
nom i fama. La seva equidistància

entre Balzac i Zola el situa com a in-
dependent tant respecte dels ideals
del romanticisme com de les pre-
tensions filosòfiques del naturalis-
me. Ningú més ha aportat la bellesa
de l’estil per a l’observació del no-
res i el reconeixement de l’existèn-
cia del buit.

No ens esverem, però. Com el seu
nom indica, la novel·la pretén per al
protagonista una educació dels seus
sentiments. El lector té, doncs, de què
patir i què compartir. Des del primer
capítol la fixació amorosa, al primer

cop d’ull, l’evolució dels sentiments
del protagonista és un fet incessant
però intermitenten lasevavida, lave-
ritable, de rebuig i de dissipació. Qui
és, però, ell? Poca cosa. Flaubert aquí
no vol herois ni cínics intel·ligents.
Frederic és un jove mediocre com tot
el que l’envolta, incloent-hi la petita
lluita política per foragitar Lluís Felip,
dit Cap de Pera, del tron de França, i
per instaurar la República del 1848.
PeraFrederic, iper tantdesde lavisió
de Flaubert, tot passa sense grande-
sa, tal com la vida.

El noi benestant de províncies
Al capdavall, som en la repetida si-
tuació del noi benestant de provín-
cia, fill únic en aquest cas, de mare
vídua, que se’n va a fer el seu París,
on s’introdueix, amb algun bon
amic, en una petita i creguda socie-
tat parisenca a l’aguait d’una dona
(la dona casada i honesta). Mentres-
tant passen anys i Frederic, amb
l’ajut permanent que rep del contac-
te amb la seva mare, de vegades de
resultats ben fructífers i amb pro-
meses de retorn prop d’ella, torna
sempre a París, entre la “nostàlgia
dels bulevards” i la fortor dels interi-
ors equívocs.

Però on Flaubert dóna la mesura
del seu geni és en el contrast entre
la mediocritat general, extensiva al
món quotidià del seu personatge, i
la reserva espiritual on rau la tensió
amorosa que, per ell, recorre la
novel·la fins a l’eclosió dels bells
fragments de la fi de la segona part
(pàgines 311-328), de felicitat efíme-
ra però intensa i d’amor maternal –i
el breu i bell capítol VI de comiat
més enllà “de l’agost de les dones”
en l’entrada romàntica en la velle-
sa–. Una educació ben electiva, al
dir de Goethe, entre l’ideal jove més
pur i la passió que es clou tardana.❋

Gustave Flaubert (1821-1880) és un dels grans novel·listes universals
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