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S
eria un error consi-
derar els seixan-
ta-quatre contes que
s’apleguen en aquest
volum com un as-

pecte secundari en l’obra de
Baltasar Porcel. Tant en el
conte com en la novel·la tro-
bem un mateix Porcel de gest
vigorós i de vocació inquietant.
Seixanta-quatre contes en qua-
ranta-quatre anys no són gaires
contes, però en conjunt agafen
prou entitat per oferir una
síntesi magnífica de les obses-
sions i dels territoris que ha
transitat l’escriptura de Porcel.
La seva dedicació al conte ha
estat intermitent. Les èpoques
de més gran atenció al gènere
breu se situen entre finals dels
anys seixanta i principis dels
setanta, quan la censura va fer
que només pogués publicar als
diaris pàgines estrictament li-
teràries. Un article sobre Eu-
geni d’Ors va ser el detonant.
Devem, doncs, en part a l’om-

bra del Pentarca i als censors
miops aquesta oportunitat. El
que haurien estat probable-
ment papers efímers de pug-
nacitat amb el present –com
ho és bona part del periodisme
d’opinió de Porcel– es va
transformar en matèria literà-
ria que ha de perdurar.

VUIT RELATS NOUS
Al llarg dels anys Baltasar Por-
cel ha anat compilant els seus
relats en diferents llibres: Crò-
niques d’atabalades navegacions
(1971) i Reinvindicació de la vídua
Txing (1979). L’any 1984 reco-
llia tots els seus contes, en un
volum que arribava als cin-
quanta-sis relats. La present
actualització presenta algunes
novetats respecte a recopilaci-
ons anteriors. D’entrada hi ha
vuit relats nous que sumen
unes cent pàgines. Alguns d’a-
quests contes nous es troben
entre els millors del recull.

N’hi ha dos que en realitat són
les llavors a partir de les quals
van créixer dues novel·les: Ca-
valls cap a la fosca i Lola i els peixos
morts. El seu interès és doble:
permeten veure en acció els
mecanismes d’una escriptura
que no es basa en el càlcul ni
en la arquitectura sinó en la
pulsió i la fabulació.

La recepció de Baltasar Por-
cel ha tendit a donar molta
importància als escenaris. Se
l’ha llegit en funció d’una es-
tirp de mitògrafs locals: Espriu
a Sinera o Villalonga a Bearn.
Tot això està molt bé i dóna
llum a una part de l’obra de
Porcel, però Porcel, que és un
individualista irredempt, sem-
pre ha conjugat més el singu-
lar que el plural. Això en els
contes es veu molt clar. Mentre
a Reinvindiació de la vídua Txing
havia donat el títol i la posició
inicial als contes xinesos –pri-
mant així els accents més bor-

gians– en aquest recull dóna
la màxima importància al sexe
i l’amor. Baltasar Porcel ha in-
vertit l’ordenació dels reculls
anteriors: ha posat en primer
lloc els seus relats més eròtics i
viatjats, ambientats en llocs
com ara Capri, Tunis, Marsella,
el Caire o Viena, sovint en
mansions decadents, pensions
de mala mort, balnearis decrè-
pits o bé hotels escrostonats. La
galeria de dones seduïdes i se-
ductores passa a un primer
pla, i amb elles de braçet el pas
implacable del temps. A conti-
nuació apareixen les ombres
xineses, on Porcel recrea lle-
gendes de contrabandistes, al-
quimistes, cortesans i poetes
ebris de la Xina antiga. La fa-
bulació exòtica acaba portant
Porcel al territori de sempre:
les quimeres del desig, l’ambi-
güitat moral, la força del pas-
sat. Finalment hi ha els contes
on la lluita per la vida, la vio-

lència i l’aventura emergeixen
a contrallum del paisatge atàvic
d’Andratx. En cada secció ha
disposat els contes en un sentit
cronològic invers: els més nous
al principi, els més vells al final.
Cal destacar l’habilitat de re-
crear escenes i personatges
amb el nervi i la vivesa d’un
traç ràpid i evocador.

EPIFANIA DE L’INSTINT
Baltasar Porcel no entén el
conte com a mecanisme suís
de precisió sinó com a epifa-
nia de l’instint. El contes de
Porcel contenen tot sovint
una revelació brutal. El des-
cobriment de la crua natura-
lesa humana és l’argument
reiterat que pren mil formes
diverses. En un dels contes
xinesos veiem Porcel visitant
una comuna modèlica. La se-
va atenció no es concentra
tant en les innovacions agrí-
coles maoistes com en l’in-
tent d’enderrocar la muralla
moral espartana de la jove
intèrpret i en el descobriment
de les traces d’un passat lle-
gendari i violent que atabala
la jove xinesa que llegeix la
història a base de consignes.
Un vell emperador sense ma-
nies s’acaba convertint en el
mirall.

E N T R E V I S T A

Baltasar Porcel
Narrador
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XAVIER BERTRAL

“Mai he tingut
aquesta mena
de complex a
la catalana
que sempre
està que si
l’idioma és
petit, que
si no tenim
tradició...”

“L’escriptor
té una mica de
debilitat social,
sobretot en la
nostra societat,
pocs diners i
reconeixement,
i això el
fa buscar
aixopluc”

en alguns moments semblava
que havia d’escriure d’una al-
tra manera. Es tracta simple-
ment d’explotar el talent que
tens a mà. Per a mi la litera-
tura, i sobretot la novel·la, és el
més important del món. Si em
diuen que és més important la
política o la ciència, a mi m’és
igual. La meva obligació i la
meva voluntat és fer novel·les.
Perquè estic convençut que és
el més important del món.
M.O. Però diuen que no hi ha tra-
dició novel·lística catalana...
B.P. Mai he tingut aquesta me-
na de complex a la catalana
que sempre està que si l’idio-
ma és petit, que si no tenim
tradició o que si la santa pu-
nyeta. A Narcís Oller li funcio-
nava l’idioma i a Josep Pla i a
Costa Llobera o a Joan Alcover
que escrivien un català es-
plèndid. Si un escriptor té un
idioma i creu en aquell idioma
li serveix per recrear el món.
Quan Cervantes escrivia hi ha-
via uns dotze milions de cas-
tellanoparlants. A mi m’inte-
ressa més la continuïtat idio-
màtica que la literària. A mi
això que diuen que cal una
tradició literària pròpia per
escriure a mi se me’n fot
completament. Jo en català
escric amb una absoluta lli-
bertat i m’agrada l’idioma i
m’és igual el que abans hagin
escrit o deixat d’escriure. La
llengua catalana té un avan-
tatge i és que està poc gastada.
En canvi el problema del cas-
tellà i del francès és que tenen
un llenguatge literari molt
gastat.
M.O. El seu periodisme en general
és molt poc literari...

B.P. He volgut fer un periodis-
me d’idees, he volgut trobar
les bastides essencials de les
coses. En novel·la no pretenc
més que l’expressió d’acti-
tuds, d’anhels, de passions, de
fúries humanes. L’epicentre
de l’home és el que m’ha in-
teressat. En canvi quan he fet
periodisme el que m’ha inte-
ressat és la relació entre l’in-
dividu i la societat o les regles
que imprimeix la societat on
vius. Jo no crec que el perio-
disme sigui literatura.
M.O. ¿Com a escriptor, quin sentit li
dóna a aquesta mena de dedica-
ció al periodisme?
B.P. Hi havia la voluntat de
trobar la societat i el lector i
d’influir-hi, sempre intentant
deixar de banda la demagò-

gia. Així com en literatura he
intentat trobar la qualitat, en
periodisme he intentat expli-
car les coses amb un grau de
realitat que no tingués en
compte els políticament cor-
rectes.
M.O. Al Porcel escriptor l’ha perju-
dicat la incorrecció política del
Porcel periodista?
B.P. Sí, claríssimament. També
m’ha perjudicat ser amic de
Pujol o haver fundat i dirigit
l’Institut Català de la Medi-
terrània. La gent pensava que
em feia un xiringuito. Jo ho
vaig posar en marxa i ho he
deixat. He fet les coses per
ganes de fer-les. Quan he pro-
pugnat un afecte a la monar-
quia, ho he fet perquè creia
que aniria bé i va anar bé, i
quan he cregut que la mo-
narquia feia coses amb les
quals jo no estava d’acord
–com aquell famós discurs
del rei sobre la llengua– ho he
criticat també i s’ha acabat. És
claríssim que tot això m’ha
perjudicat, però en la meva
feina creadora he guanyat
amb aquests judicis, els he
hagut de vèncer, els he pogut
vèncer. Jo crec en la persona-
litat i crec en la personalitat
literària. Això és una cosa que
es fa i es treballa. Les identifi-
cacions ideològiques són do-
lentes. Si escrius o pintes és
per afirmar una personalitat.
Mai he entès per què els es-
criptors s’han sotmès tan so-
vint a dictats que no els han
donat res. Suposo que l’es-
criptor té una mica de debili-
tat social, sobretot en la nos-
tra societat, poc reconeixe-
ment i pocs diners, i això el fa
buscar aixopluc.


