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ARXIU CARLES SOLDEVILA

El novel·lista Carles Soldevila

R E V I S I Ó D E L S C L À S S I C S M O D E R N S

Carles Soldevila,
novament d’actualitat (i 2)

C A R M E A R N A U

L
a segona trilogia, que Soldevi-
la va iniciar el 1936, es va
veure tallada per la guerra, i
només l’any 1952 pogué tenir
una continuació, Bob és a París,

i un final, Papers de família (1960), gai-
rebé deu anys més tard. Per aquesta
època, el novel·lista redactà, també, Del
llum de gas al llum elèctric, unes memòries
que es clouen el 1917, quan els temps
eren encara estables, “on la previsió era
possible, on els trasbalsos públics no
tenien encara gaire influència sobre les
situacions privades”, per dir-ho com ell
mateix. L’autor deixa en canvi de banda
un projecte inicial de memòries, que
volia titular Examen de consciència, de
característiques distintes; així, Soldevi-
la no explicarà la seva posició enfront
de la guerra, que l’havia col·locat en
una situació delicada, com destaca Nú-
ria Santamaria, al pròleg Del llum de gas
al llum elèctric. En canvi, el temps histò-
ric és decisiu en tota la segona trilogia,
diversament del que s’esdevenia amb la
inicial, més despreocupada, dins la tò-
nica dels feliços anys 20. De fet, la Dic-
tadura i la problemàtica que arrossegà
esdevé central a Moment musical, mentre
que la proclamació de la República ho
és a Bob és a París, en la qual l’entusias-
me sense escletxes d’Eva deixa pas a
més incògnites. Papers de família, per la
seva banda, s’inicia amb la revolta del
juliol del 1936 i es clou tres anys més
tard, quan entren a Barcelona les tro-
pes franquistes, poc després de la mort
del protagonista, Alexandre Castells, a
la presó, on ha estat confinat com a
contrarevolucionari; en aquest cas,
l’intel·lectual i el novel·lista d’obres
d’escàndol –com ho fou el mateix Sol-
devila per a un sector de la crítica–,
adopta una posició clara, decidida i
modèlica, que li costa la vida, en no
haver volgut abandonar la ciutat. De
fet, el que més lamenta Castells és que,
amb el nou règim, la burgesia, aquesta
burgesia que ell ha ajudat a afaiçonar,
farà tots el papers de l’auca per defen-
sar la bossa i abandonarà el llenguatge,
“redimit i depurat pels Verdaguer, els
Carner, els Alcover, els Riba...”.

REFINADA I BARCELONINA
A Moment musical, una novel·la refinada
i profundament barcelonina Soldevila
tracta de manera preferent de la difícil
situació de l’escriptor a Catalunya, en
un moment en què semblen més ne-
cessaris, més valorats, els capells que no
pas els intel·lectuals, com l’autor expo-
sa amb humor; i és que si Alexandre
retorna a Barcelona, des del seu exili de
París, motivat per la dictadura de Pri-
mo de Rivera, no hi troba cap feina es-
table, mentre que la seva muller Rina
entra a treballar, sense cap mena de
problemes en una prestigiosa casa de
modes; i és que a la trilogia es destaca
la necessitat del mecenatge per tal de
poder portar endavant projectes cultu-
rals ambiciosos; així s’esdevé en el cas
de la revista que dirigirà Castells, grà-
cies als diners d’un company d’estudis,
esdevingut un prestigiós constructor,
al qual Castells donarà una pàtina de
cultura que li serà profitosa en els
temps evocats a la novel·la; de fet, en
aquesta segona trilogia, hi ha diversos

artistes, un d’ells és Bob, fill d’Alexan-
dre, concertista de piano, que treballa
en una casa de discos, la qual cosa
permet la descripció d’una Barcelona
culta i al dia, perquè el noi troba fàcil-
ment un disc de yiddish, que li demanen
unes clientes que resulten ser la muller
i la cunyada del constructor; d’aquesta
manera es poden establir diverses pa-
relles, a Moment musical, separades per la
posició social, al voltant de les quals
girarà la intriga de la novel·la. A Moment
musical Soldevila recorre novament al
seu escenari preferit, un sopar en un
ambient burgès i distingit, en el qual
apareix un intel·lectual de comporta-
ment estrambòtic, que pot recordar
Eugeni d’Ors, Xènius –que com Solde-
vila apunta a les memòries declarà fes-
tiu el dia del seu sant–. Novel·la emi-
nentment barcelonina, els recorreguts
per la ciutat, permeten recrear una ge-
ografia urbana, molt benvinguda en
aquell moment en què Barcelona volia

formar part de les ciutats europees que
comptaven, Londres i París, de manera
preferent. De fet, malgrat situar-se a
París, on Bob perfecciona una carrera
de concertista de piano, la segona no-
vel·la continua ancorada a Barcelona,
una Barcelona que viu amb més reti-
cències que no pas a Eva, la proclamació
de la República, vista de manera ben
diversa per un intel·lectual i per un
burgès. Novel·la epistolar, incorpora
també la figura d’un escultor català
que ha triomfat a París, i que fa costat
a Bob en el seu aprenentatge de la vida,
un aprenentatge més fàcil, més lliure
en aquesta ciutat. Tanmateix l’estil és el
mateix, lleuger, elegant i marcat per un
humor subtil, del qual trobem una ex-
plicació a Del llum de gas al llum elèctric,
on l’autor evoca la seva formació i al-
hora la de la seva ciutat, a més del re-
trat de figures destacades.

A Del llum de gas al llum elèctric, de fet,
el novel·lista exposa la seva formació en
un ambient particularment propici,
amb un pare notari i alhora molt atret
per la literatura, gran lector i escriptor,
quan tenia l’oportunitat de dedi-
car-s’hi; de fet, al seu pare deu Soldevila
una lliçó que el marcà com a escriptor:

la voluntat de descriure de la manera
més exacta i viva les situacions concre-
tes, o bé els escenaris contemplats, en
la línia d’un Josep Pla. Després serà
Verlaine la gran descoberta de Soldevi-
la, del qual l’atraurà la confessió i la
lleugeresa: “Aquell xiuxiueig en to de
confidència, aquell abandó que sembla
simple i que, en el fons és savi, aquella
manera de suggerir que satisfà més que
les precisions i concreteses de la poesia
ordinària, constituïen un veritable fris-
son nouveau”. De fet, un dels grans
atractius d’aquestes memòries, és l’es-
til, un estil d’escriptor i de novel·lista,
sobretot, on notem influències diver-
ses, que van des de Baudelaire pel que
fa a l’adjectivació, a Flaubert per la
construcció, sense oblidar Proust, per
esmentar només tres noms; el passeig
de Soldevila adolescent per la ciutat en
el faetó de la Políglota, un faetó sense
conductor, no pot deixar de recor-
dar-nos un dels més brillants episodis
de Madame Bovary.

AMB ULLS DE NEN EIXERIT
Soldevila s’esforça a les memòries per
recuperar els ulls del nen que fou, una
mirada determinada, un nen eixerit,
àgil, somiador que observava àvida-
ment el món que l’envoltava, la ciutat
en la qual es movia, una Barcelona,
encara amb el pes del passat i les ma-
neres de viure’l, i alhora amb una vo-
luntat decidida de modernitat: entre
les dides opulentes, que es passejaven
pels carrers, i el sandvitx, que comen-
çava a imposar-se, per expressar-ho
amb dos imatges contundents del lli-
bre, que poden exemplificar aquest
contrast. I és que Soldevila aconsegueix
extreure una mena de quinta essència
de la Barcelona que conegué; en aquest
sentit, resulta per exemple molt con-
vincent i alhora emotiu el retrat dels
avis paterns, que viuen austerament
amb la voluntat, de no “estirar més el
braç que no pas la màniga”, aquesta
dita tan catalana. Esdevé igualment
molt viva, la descripció del barri on
Soldevila visqué, a tocar de la plaça
Medinaceli, un autèntic square anglès,
segons l’autor, amb el aparadors de les
botigues ben proveïdes i la promiscuï-
tat de les classes socials, o bé la repro-
ducció de l’ambient dels estudiants tan
representatius de l’època, en una ciutat
plena d’atractius, des dels barris alts,
amb grans espais verds –aquests espais
que seran el centre de la Barcelona
evocada per Rodoreda–, passant pel
mar, amb l’esment dels espectacles que
oferien els nombrosos teatres, amb
unes actrius que eren ídols populars.
També s’hi evoquen les redaccions dels
diaris, en els quals treballà des de molt
jove, la d’El Poble Català, la de La Publicitat,
i els homes que hi freqüentà, o l’ambi-
ent de La Mancomunitat on treballà, la
qual cosa li permet de descriure de
manera alhora viva i respectuosa, la fi-
gura de Prat de la Riba, que admirà per
les seves indiscutibles qualitats. Per tot
el que apunto, lògicament a grans trets,
llegir Del llum de gas al llum elèctric re-
sulta altament instructiu i sempre amè:
el plaer és el mot que pot caracteritzar
la lectura de Soldevila, el nervi de l’art,
segons definició pròpia.
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Per Carnaval
tot s’hi val
M À R I U S S E R R A
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A
ra que l’11S és una diada se-
grestada pels nord-americans,
s’han alçat veus que reclamen el
trasllat de la Diada nacional al
23A, Sant Jordi. Francament,

posats a baratar-la, jo prefereixo la data
mòbil en la qual, cada any, celebrem
aquesta conya marinera del Carnaval. Deu
ser perquè m’enorgulleixo de portar gens
vilanovins (i geltrunencs), però votaria de
bon grat transformar el Carnaval en Dia-
da nacional, sempre que algú ens des-
lliurés del rodolí. I és que, per més que la
dèria llibresca m’aclapari, entre Sant Jor-
di i Carnaval trio mil vegades Carnaval, la
data que acosta la voluntat de les persones
a llur voluptat (sí, escric llur, què passa?).
Vilanova i la Geltrú ha estat la Kamchatka
catalana on l’esperit carnavalesc va resis-
tir la repressió franquista.

També en el món de l’enginy verbal,
l’esperit carnavalesc ha generat artificis
dignes d’un Verbaval. Potser els més co-
neguts siguin els versos satírics carregats
de mots gruixuts i crítiques esmolades,
però n’hi ha d’altres. D’una banda, els je-
roglífics que avui omplen les pàgines de
passatemps de tants diaris van néixer com
a recurs carnavalesc a la Picardia francesa
del segle XVII. Solien ser gravats picants
que ocultaven la resposta per homofonia
en un to digne de Rabelais. Per exemple,
un dels meus favorits mostra una religio-
sa que fueteja el cul nu d’un pare abat al
costat d’un os. La resposta passa per un
sofisticat salt del francès al llatí: “Nonne
abbé bat au cul + os” = “Non habebat oculos”
(no tenia ulls). Entre nosaltres, els jero-
glífics de doble lectura mai no van qua-
llar, però en canvi els folkloristes van re-
collir una copiosa col·lecció d’embarbus-
saments carnavalescos pensats per provo-
car l’aparició de mots malsonants.

L’operació és senzilla. Es tracta de tro-
bar frases difícils de pronunciar –entre-
bancs com els protagonitzats pels setze
jutges o el pinxo i el panxo– i que con-
tinguin paraules pròximes a un mot gro-
ller. Poden ser parònims, homòfons o
simples aproximacions. La qüestió és que
l’usuari, en pronunciar-los ràpidament, es
vegi abocat a l’abís de la grolleria d’una
manera involuntària. Potser l’exemple
més conegut és aquest: “De genollons ge-
nollons, collia collia, de genollons geno-
llons, collia codonys; de genollades, co-
donyades, i amb els dits, codonys collits”.
Provin de llegir-ho d’una tirada, com més
de pressa millor, i comprovaran que la
boca se’ls omple de genitals. D’altres
exemples són més escatològics. Amades
en recull un que juga amb la clàssica re-
petició de síl·labes per canviar-ne l’ordre,
com a “broca/cabró”: “Costa avall baixa
un tupí, tupí xo, xo tupí; xo tupí, tupí xo;
xo tupí, tupí xo”. La veritat és que avui és
una frase opaca, però no ens costaria
gens d’actualitzar. Només caldria trobar
una parella d’oxíton en pi (alpí, capí, fi-
lipí, supí, transalpí) i mot que comenci
en xo (xocolata). Un altre exemple clàssic
que papalloneja amb el verb fotre també
és millorable: “Una vella passava per un
terrat amb un plat de filtri foltri foradat,
i jo li dic: vella, voleu que us filtri foltri
aquest plat de filtri foltri foradat?”. I en-
cara: “A l’horta del Senyor me n’entrí; en
entrar cotó collí, al redó collí cotó, i en
sortir cotó collí”. ¿Algú s’atreveix a actu-
alitzar aquests artefactes del Carnaval
verbal als temps dels missatges de mòbil?
I si us falla l’ordinador no li etzibeu cap
potada, que les màquines van néixer per
potejar-nos.


