
Peter, un eficient galerista de 44 anys, 
viu la seva vida matrimonial amb una 
estabilitat no qüestionada, fins que 
l’aparició de Mizzy, el seu jove cunyat, el 
trasbalsa. Una atracció eròtico-estètica 
remou allò que en ell semblava més sò-
lid, i pertorba el curs de la seva cabalo-
sa activitat. Aquest és el plantejament 
de Quan cau la nit, la darrera proposta 
de Michael Cunningham.

Després de l’èxit de Les hores –refor-
çat per la bona adaptació cinematogrà-
fica de Stephen Daldry–, que gira entorn 
de Virginia Woolf, i de Dies memorables, 
que té com a referent Walt Whitman, 
ara Cunningham ens lliura una nova 
novel·la en la qual al·ludeix a La mort a 
Venècia de Thomas Mann.

Aquests referent i alguns altres de 
ben explícits només són un pre-text en 
la gènesi de les obres originals de l’au-
tor de Cincinnati, no una volta de rosca 
als conflictes corresponents. Concreta-
ment, a Quan cau la nit, la fascinació i 
la seducció per la bellesa de la joventut 
no té el patetisme que té a la novel·la 
de Mann, ni el caràcter del seu prota-
gonista, Peter, s’acosta a la transcen-
dentalitat obsessiva del d’Aschenbach; 
tampoc l’ambient lànguid i decadent 
d’un hotel de Venècia de principi del 
segle XX no té res a veure amb el fre-
nètic anar i venir pel mercat de l’art de 
la Nova York d’avui.

De fet, en la història de Quan cau la 
nit no hi ha pretensió de grandesa ni 
de sofisticació. El protagonista és un 
home corrent que defuig el dramatisme 
com la tragèdia i l’èpica el defugen a 
ell. Un home corrent que, això sí, se 
les té amb la bellesa i amb l’erotisme 
sense caure ni en l’esteticisme ni en 
el sentiment edulcorat; tampoc en la 
passió desenfrenada, ni per l’estètica 
ni pel sexe. Peter és un home que dub-
ta, que se sorprèn, que no es coneix 
prou a si mateix o que es redescobreix 

en “l’agressiva alteritat dels altres”. 
Un home de la seva societat més que 
mai seduïda tota per la joventut, que 
és una joventut “despietada, cínica, 
desesperant”.

En el fons, allò que Peter descobreix 
en Mizzy, no és la bellesa en si, que co-
neix per l’art o per contrast amb un cert 
art, ni tampoc la tendència homosexual 
(“és possible ser gai només amb un 
home?”), sinó que descobreix que el 
món perdut no és altre que la joventut, 
una joventut que Mizzy exhibeix impúdi-
cament, però també una joventut que 
remet al seu germà mort just després 
de la graduació, que recorda escanda-
losament la de la seva dona de fa vint 
anys, i que li retreu la distància amb la 
seva filla. Una joventut no idealitzada ni 
sublimada, sinó d’una bellesa natural, 
de carn i ossos, com el bronze de L’edat 
del bronze de Rodin.

Per contar tot això, Cunningham assu-
meix fins a les darreres conseqüències 
el punt de vista de Peter, i fa servir in-
distintament la tercera persona narrati-
va, la primera i, fins i tot, la segona amb 
què el narrador interpel·la directament 
el protagonista, però també el lector. 
Pròpiament, doncs, no s’hi fa servir 
la crossa de l’omnisciència, sinó una 
visió simultània objectiva, subjectiva, 
interpretativa i apel·lativa. El resultat 
és d’un gran dinamisme narratiu i 
d’una aparença de total espontaneïtat. 
La història transcorre fluidament, sen-
se treva. El conflicte, els dubtes i els 
qüestionaments s’integren en l’acció 
sense deturar-la. I l’estil directe, viu 
i natural no deixa veure el treball de 
composició.

Quan cau la nit no té la profunditat 
d’unes altres novel·les de Cunningham 
ni la dels seus referents literaris, pe-
rò, a més d’algunes sentències molt 
agudes –com “la joventut és l’única 
tragèdia eròtica”–, manté la riquesa i 
la penetració de les descripcions: la 
descripció de la vida matrimonial esta-
ble i duradora, la descripció del dubte 
i la culpa en una societat tolerant, 
la descripció d’un determinat ambient 
novaiorquès, la descripció de les rela-
cions intergeneracionals actuals, però, 
sobretot, la descripció del món del 
comerç de l’art, un art gairebé tot fet 
marxandatge.

Quan cau la nit no és una gran novel-
la, però és un relat molt interessant ple 
de moments brillants.

CRÍTICA

Michael Cunningham

EL
 T

EM
PS

Quan cau la nit

MICHAEL CUNNINGHAM

Traducció de Marta Pera Cucurell
Edicions 62

Barcelona, 2011
270 pàgines / 20,90 euros

Víctor Gayà

La joventut com a obra d’art

7 DE JUNY DEL 2011  EL TEMPS  87

1408ET087-FET.indd   11408ET087-FET.indd   1 02/06/2011   11:52:1902/06/2011   11:52:19


	1408ET087

