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LLORENÇ
VILLALONGA,
L’AUTOR DE
‘BEARN’, JA
ERA UN HOME
IL·LUSTRE I
RECONEGUT
QUAN EL JOVE
PORCEL EL VA
CONÈIXER

02
BALTASAR
PORCEL VA
COMENÇAR A
COL·LABORAR
EN
DIFERENTS
DIARIS I
REVISTES DE
MOLT JOVE,
GRÀCIES A
VILLALONGA

01 els responsables de Club Editor, que
li publicaran Bearn (1961), una tra-
ducció d’El guepard de Lampedusa, i
la majoria de les seves altres obres.

Sens dubte, la relació de Villalon-
ga (i de Porcel) amb l’editor Joan Sa-
les i amb Núria Folch és un dels as-
pectes més calents del volum. Para-
doxalment, el que va ser una relació
molt beneficiosa per a totes dues
parts, va ser també una font cons-
tant de complicacions i problemes.
La imatge que els dos corresponsals
dibuixen de Joan Sales –intel·ligent
i apassionat, però massa propens a
ficar mà als textos que publica– en-
caixa amb la que es desprenia de
l’epistolari Sales-Rodoreda. Qui rep
de valent, però, és la seva esposa, Nú-
ria Folch, que va enamorar-se boja-
ment de Villalonga, al qual assetjava
escrivint-li llargues cartes plenes de
confessions turbulentes...

No cal dir que, tot al llarg de l’epis-
tolari, els dos corresponsals passen
comptes, sense manies, amb tota
una sèrie d’escriptors i/o personat-
ges del món de la cultura. De Cela,

Llorenç Villalonga i Baltasar
Porcel són dos dels millors au-
tors de la literatura catalana
del segle XX, però la majoria de
cartes que es van escriure són
en castellà. No fou fins a la se-
gona meitat dels 60, quan la
seva relació ja era molt menys
intensa, que passaren a es-
criure’s regularment en català.
En el cas de Baltasar Porcel, el
fet d’utilitzar el castellà és una
prova de l’anomalia en què va
haver de formar-se com a es-
criptor. El cas de Llorenç Villa-
longa és més complicat, tal
com demostren les cartes en
què l’autor de Mort de dama
tracta el tema de l’idioma.

Tan sols després de molts in-
tents frustrats per ser recone-
gut dins del món de les lletres
castellanes, Villalonga va as-
sumir plenament la seva con-
dició d’autor en català. La traça
de Sanchis Guarner, que va re-
conciliar-lo amb la cultura ca-
talana de Mallorca, i la bona
acollida que durant els 60 van
tenir les seves obres a Barcelo-
na van acabar de fer el fet.
Amb tot, Llorenç Villalonga
sempre es va sentir molest
amb la politització de l’idioma.
En una carta de l’any 61, adver-
teix al seu jove amic: “Alerta
con los catalanistas. Il faut les
ménager”.

Villalonga va recomanar sovint
a Porcel que es convertís en un
autor en castellà. Per qüesti-
ons econòmiques, sí, però
també perquè la literatura ca-
talana (tal com diu en una car-
ta del 63) “se reduce a un pe-
queñísimo clan que no hace si-
no discutir la llengua: si ha de
decirse mai l’he vist o mai no
l’he vist”. També perquè en la
literatura catalana –això ho va
escriure traumatitzat per les
ingerències de Sales– “quien
impone su criterio no es el au-
tor sino el corrector de prue-
bas [...]. Todo huele a bazofia
despersonalizada. En castella-
no hay más libertad”. En
aquest aspecte, per fortuna,
Porcel mai no li va fer cas.

L’ANOMALIA
DE LA
LLENGUA

Per si amb això no n’hi hagués
prou, Villalonga es mostrava obses-
sionat amb la idea que al jove Porcel,
a qui sempre anomenava Odín (el
pseudònim amb què signava els arti-
cles del Diario de Mallorca), li conve-
nia deixar de ser tan “purità”. Irritat
per l’afany de rectitud moral del jo-
ve, Villalonga volia corregir-lo: així
estaria més preparat per enfrontar-
se al gran món. Amb aquest objectiu,
l’incitava a gaudir de la vida, a lliurar-
se als braços d’un neopaganisme he-
donista i desacomplexat, a actuar
maquiavèl·licament, i etcètera.

D’una banda, i tenint en compte
com va ser d’adult, és evident que
Porcel es va aprendre bé la lliçó. De
l’altra, és evident també que Villa-
longa –un senyor de joventut escan-
dalosa però de vellesa simplement
desganada i convencional, almenys
de cara a la galeria– va intentar que
Porcel fos tot el que ell no s’havia
atrevit a ser.

A mesura que passen els anys i se
succeeixen les cartes, veiem com
s’inverteix la relació. Com Porcel
adopta un to més contundent i més
resolut i com, gràcies a una carrera
meteòrica a Barcelona, aviat pot tor-
nar els favors al mestre, elogiant la
seva obra en diverses publicacions,
fent-li concedir el premi Josep Pla
del 1973 i, sobretot i abans que cap al-
tra cosa, posant-lo en contacte amb

AMB EL TEMPS ELS
PAPERS S’INVERTEIXEN
I ÉS PORCEL QUE
PROTEGEIX VILLALONGA

Villalonga en critica la grolleria ego-
cèntrica i el tremendisme literari.
També rep, i molt, Jaume Vidal Al-
cover, per la seva frivolitat ingover-
nable. I els poetes Llompart, Moyà
i Bauçà. I d’altres. Dels que només
reben comentaris positius, cal citar
l’editor Lara, el filòleg Sanchis Guar-
ner, el crític Molas i el poeta Espriu.

Significativament,larelaciósenti-
mental de Porcel amb l’escriptora
Conxa Alós, deu anys més gran i que
va deixar el marit per anar-se’n amb
ell, només apareix de biaix en l’epis-
tolari. La raó és que aquell afer va
constituir un escàndol majúscul en
l’èpocaiVillalonga,prudent,preferia
tractar-lotansolscaraacara.Malgrat
tot, queda clar que la relació de Por-
cel amb Alós, que va durar de finals
dels 50 fins a finals dels 60, va ser el
segon fet més decisiu per a la forma-
ció de l’escriptor d’Andratx, perquè li
va donar seguretat i confiança. El fet
mésdecisiudetots,esclar,aquellsen-
seelqualPorcelnohauriaestatelma-
teix, va ser la relació amb el seu “es-
timat don Llorenç”.

Les passions ocultes és, també, un
monument a la passió per la litera-
tura de dues bèsties creadores. Pa-
re i fill en l’afecte, mestre i deixeble
(i rivals fructífers) en la vida i les ide-
es, Villalonga i Porcel ara ja són, per
sempre més, gegants germans en la
història de la literatura catalana. ✒
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