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Jordi Arbonès va guanyar l’últim Prudenci Bertrana amb una obra ambientada en un balneari

Estranys al paradís
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H
i ha un poble amb
unes quantes fonts
de les quals brolla
aigua calenta. Al
poble hi ha dos

balnearis i pacients que en-
tren, surten, llegeixen, es fan
massatges i hi passen l’estona.
Hi ha també el personal de
servei, cambrers, noies de la
neteja, un massatgista i una
metgessa. De tant en tant al-
gun habitant del poble hi treu
el nas. Hi ha una línia d’alta
tensió que passa molt a prop
de la zona habitada de la vila
i que, segons diuen alguns,
provoca efectes nocius en la
salut de la gent. Per acabar-ho
d’adobar, en tota la comarca
s’ha escampat una malaltia
que ataca porcs i truges i que
obliga els ramaders a sacrifi-
car els animals i soterrar-los
en grans fosses. Mentrestant
els diaris i la televisió no pa-
ren d’informar sobre guerres
llunyanes i vaixells plens de
refugiats que van d’un port a
l’altre fins que algú s’apiadi
d’ells i els doni asil. Els quatre
genets de l’Apocalipsi esperen
ordres per entrar en acció
mentre passen el temps prac-
ticant el joc de l’oca en un saló
del balneari. Ja no cavalquen
damunt de cavalls: ara con-
dueixen automòbils de gran
cilindrada que guarden al ga-
ratge. El món ha perdut el
nord però, tanmateix, encara
no és arribada l’hora del dal-
tabaix final.

Després hi ha les històries
particulars de cada un dels

estadants. Hi ha una antiga
nòvia de Miquel Bauçà que
busca en la lectura dels llibres
del poeta les claus per enten-
dre cap on s’ha d’encaminar la
seva vida. Hi ha una dona que
retarda el moment de tornar a
casa seva i ensenyar a la famí-
lia les operacions de cirurgia
estètica que s’ha fet. Hi ha un
nen del poble que deixa enre-
re l’edat de la innocència. Hi
ha un bàrman que viu amoï-
nat pels escrúpols a propòsit
de la seva sexualitat. Hi ha un
personatge que actua de nar-

rador complementari de l’au-
tor de la novel·la i que fa més
nosa que servei. Etcètera.

És un llibre estrany, aquesta
Matèria fràgil amb què Jordi
Arbonès va guanyar mesos
enrere la darrera edició del
premi Prudenci Bertrana. Un
llibre estrany que, al meu pa-
rer, no acaba de funcionar.
Segurament ho hauran llegit
en alguna banda o altra per-
què l’autor i els gasetillers de
torn no s’han cansat de repe-
tir-ho: Matèria fràgil és una no-
vel·la coral. És a dir, una no-

vel·la plena de personatges
sense que cap adquireixi un
protagonisme excessiu en re-
lació als altres. I sí, ja és això,
ja. De fet, L’escala de Richter,
l’anterior novel·la de l’autor,
també era coral. I tampoc
acabava de funcionar.

ESCENARI PROMETEDOR
Potser el que passa és que, a
l’hora de la veritat, totes les
intencions de l’autor –les bo-
nes intencions, m’apresso a
dir– que el lector va percebent
aquí i allà no acaben de qua-

llar en res que sigui gaire sò-
lid. I això que l’escenari és
summament prometedor. Un
poble que està travessat per
dos fluxos de corrent –l’elèc-
tric pel damunt i l’aigua bu-
llent sota terra– és un espai
perfecte per descriure-hi pro-
cessos de canvi. I d’això és del
que sembla que va, la novel·la
de Jordi Arbonès: de gent que
viu instal·lada en un perma-
nent estat de pèrdua. La pèr-
dua del paradís. Perquè és in-
dubtable que un balneari és el
lloc que més es pot assemblar
a un racó del paradís, un in-
dret on el temps queda suspès
i on les persones poden abs-
treure’s del soroll exterior,
analitzar d’on vénen i meditar
sobre on volen anar.

Tot això seria perfecte si,
com he dit abans, el llibre
funcionés, si arribés al lector.
El problema de Matèria fràgil és
que es queda lluny. Ens deixa
una sensació d’estar llegint un
seguit d’històries individuals
de més o menys interès però
mancades d’una trama comu-
na que doni sentit al conjunt
del text. Es diria que el llibre
ha estat construït per acumu-
lació, que cadascú va a la seva
i que el text s’acaba perquè
l’autor ja es pensa que ha dit
tot el que portava al pap. Elu-
cubrar sobre la feblesa del cos
i les xacres de l’ànima no és
gens fàcil. Amb el llibre de
Jordi Arbonès acabem de te-
nir-ne una altra prova.

Cinc novel·les
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E
l treball editat és el
resultat d’una tesi
–construïda des de
les més exigents for-
mulacions crítiques

dels estudis literaris– que
analitza les novel·les prime-
renques de Mercè Rodoreda. La
interpretació, juntament amb
altres assajos recents, va com-
pletant el coneixement sobre
l’obra de l’autora des d’una vi-
sió atenta i minuciosa. Abans
del 1936, ja s’havien publicat
Sóc una dona honrada? (1932), Del
que hom no pot fugir (1934), Un
dia de la vida d’un home (1934),
Crim (1936) i Aloma (1938). Són

anys essencials per al desenvo-
lupament de la narrativa cata-
lana i Rodoreda no només va
participar-hi públicament des
de la premsa, sinó que també
va mantenir contactes amb el
grup de Sabadell. L’estudi, per
exemple, reforça la connexió
entre la novel·la Crim i El collar
de la Núria (1927), de C.A. Jor-
dana. L’obra queda destacada
en les apreciacions de Cortés
en fer notar que és una peça
policíaca i única que “no cen-
tra directament la seua histò-
ria en l’afer amorós dels pro-
tagonistes”. Eren anys en què
era notable l’eufòria editorial,
en què es debatia sobre les
idees de la novel·la i els models
de la seva modernitat i es va-
lorava teòricament el gènere
policíac pel seu interès psico-
lògic i real i per les seves in-
terferències amb les tècniques
fílmiques, per les quals s’inte-
ressà Rodoreda vivament.

L’estudi es proposa extreure
de les obres primerenques
aquells trets bàsics que justifi-

quen l’evolució gradual en la
narrativa de Rodoreda. Tal ve-
gada, el seguiment crític que
s’adopta acaba sent a la pràc-
tica menys resolutiu del que
caldria. La descripció i l’anàlisi
des dels conceptes genettians
dificulta aspectes laterals que
un estudi historicista hauria
resolt millor. Però tracta punts
essencials, com ara la impor-
tància dels cronotops o ele-
ments d’espai i temps que in-
cideixen en el tipus de novel·la
psicologista que ella practica-
va. Tal com destaca l’assagista,
l’únic intent reeixit d’aquesta
època serà Aloma, tot i que, en
conjunt, les obres expliquen
l’evolució d’una formació i
l’esforç per anar a la recerca
d’un estil personal. De mane-
ra que ens trobem amb pro-
vatures novel·lístiques que ex-
perimenten amb els models
vigents –la novel·la psicològi-
ca o la policíaca–, però sovint
amb tècniques vuitcentistes.
Per altra part, la recerca fruc-
tífera de l’oralitat partint del

buit noucentista i de la refor-
ma fabriana és una lluita que
es veurà compensada en els
resultats posteriors. En aquest
sentit, Cortés destaca el paper
fonamental del treball perio-
dístic de Rodoreda i el món
cultural que se li obrí a partir
de la seva consciència històri-
ca i social.

MODEL TEXTUAL RODOREDIÀ
Cortés arriba al model textual
rodoredià des de l’apropa-
ment al clima literari dels
anys trenta i des de l’anàlisi
segmentat de diversos ele-
ments narratius d’unes obres
que l’autora no voldrà revisar
–potser per excés de biogra-
fisme, com ja han destacat al-
guns crítics– després de la
guerra. Per contra, això ajuda
l’estudiós a interpretar allò
que en l’obra de maduresa ha
resultat reeixit. Una primera
lectura dels arguments porta
Cortés a destacar algunes pre-
sències interessants: el diari
personal de la protagonista de
Sóc una dona honrada? posa en
evidència el tema de la insa-
tisfacció femenina i el flirteig
estroncat en una situació
adúltera; en Ramon Rampell d
’Un dia de la vida d’un home
configura el model d’individu
que vol sortir sense èxit de la
vida rutinària i establerta i

que recorda alguns caràcters
de les peces teatrals de l’auto-
ra; Del que hom no pot fugir i
Aloma situen les protagonistes
femenines en relacions il·líci-
tes i complexes. Elements ru-
ralistes i, en general, elements
descriptius, solen ser abun-
dants entre acció i acció, i
passen, paulatinament, de la
percepció externa al procés
d’interiorització del personat-
ge. L’assagista dedica un espai
a l’estudi dels caràcters i
comprova una més gran pro-
funditat en la presentació de
les protagonistes femenines,
sovint transgressores. La lluita
contra les convencions i l’a-
fany d’alliberament les carac-
teritzaran. Rodoreda se servirà
del concurs d’altres objectes
per concentrar millor aquests
conflictes: animals, flors, es-
pais i veus són la font que
creixerà en un univers simbò-
lic en les obres de maduresa.

La renovació dels estudis li-
teraris a casa nostra ha per-
mès la incorporació de siste-
mes crítics que aïllen el text i
l’analitzen a consciència. És
bo que sorgeixi aquesta diver-
sitat de plantejaments i que
algunes institucions com la
Fundación Gil-Albert facin
l’esforç d’editar treballs sòlids
que sovint acaben oblidats als
prestatges universitaris.


