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Llegeixo en una crònica d’Eva Piquer (que,
per fi, deixa de costat el seu paranoic com-
plex imparable) que s’obre, de nou, el
debat sobre la crisi de la novel·la. Fou arran

del sempre interessant programa del 33 De llibres,
dedicat a l’últim recull de contes de J.M. Fonalle-
ras, Sis homes. En un intent d’afalagar el llibre,
Narcís Comadira va realitzar una crítica radical de
la novel·la: “La novel·la és el gènere literari inferi-
or, mentre que el superior és la poesia”. Em sor-
prèn que, a aquestes alçades, es puga llançar un ju-
dici negatiu general contra tot un gènere literari.
Jo també prefereixo la poesia, com a lector i es-
criptor, però això no significa que rebutge ni
menyspree altres pràctiques literàries. Que no em
senta gaire atret pel teatre i preferesca el cinema
no m’autoritza a dir que el gènere dramàtic és in-
ferior a l’art cinematogràfica. Una altra cosa és que
s’afirme, i jo hi podria ser d’acord, que la qualitat
de la novel·la catalana actual és inferior a la de la
poesia, però carregar-se, pel broc gros, un gènere
tan imprescindible com la novel·la penso que és
una autèntica bestiesa, pròpia d’un il·luminat o
d’un démodé nostàlgic del Noucentisme.

NO ÉS NOU, PERÒ, AQUEST DESIG DE MATAR la novel·la,
com ens recorda Piquer. L’arrosseguem durant
més d’un segle. I és que, des del seu naixement, la
novel·la no és un gènere literari com els altres. A
diferència dels gèneres més antics, com l’epopeia
o la tragèdia, la novel·la ha tingut un procés de for-
mació i de consolidació en una època en la qual ja
existien l’escriptura i el llibre. Però, sobretot, la
novel·la és l’únicgènere en procés. Els gèneres més
antics participen de la tendència a la codificació tí-
pica de la literatura premoderna: cada gènere lite-
rari té la seua forma, el seu argument, el seu estil.
La novel·la, en canvi, no té una forma, ni un estil,
ni un tema propis. De la novel·la cavalleresca a la
picaresca, de l’epistolar a la de formació, passant
per la de viatges, la psicològica o assagística, per
recordar només algunes de les múltiples encarna-
cions, la novel·la mai no s’ha estabilitzat en una
forma determinada. Ben al contrari, si hi ha una
característica constant d’aquest gènere és la de

mutar contínuament els temes i la forma. Què la
caracteritza com a gènere? Precisament aquesta
mutabilitat i l’absència de regles codificades. La
novel·la, gènere obert, participa de la tendència tí-
pica de la cultura moderna respecte a l’antiga:
l’obertura cap al futur, la inserció en la història.

ALGÚ POT REBATRE, EN SINTONIA AMB l’atmosfera ter-
minal que vivim, que aquest gènere en procés ja
ha arribat, agònicament, al seu final. Amb tot, en-
cara avui és una espècie d’organisme obert, que
viu i es reprodueix tot modificant-se, fins a arri-
bar a digerir en el seu interior altres gèneres lite-
raris. Perquè està mancada de regles, la novel·la
pot introduir en la pròpia estructura altres gène-
res i formes de discurs no literàries: narracions de
viatges, epistolaris, diaris, autobiografies, assaigs,
poemes, etc., sense per això deixar de ser novel·la.
No té gaire sentit, doncs, declarar la seua inferio-
ritat com a gènere: dintre de la novel·la tot hi té
cabuda.

ÉS CERT, PERÒ, QUE LA NOVEL·LA NO S’INTEGRA pacífica-
ment a l’interior del sistema literari: no té una re-
lació inofensiva amb els altres gèneres, perquè
ataca els principis bàsics sobre els quals se soste-
nen: l’existència d’uns codis. Com que la novel·la
no té unes regles del joc clares, en el moment en
què es converteix en gènere dominant obliga els
altres gèneres a variar d’estratègia per no sentir-
se massa estables, rígids, convencionals i, per tant,
parodiables. No podem entendre, per exemple,
l’evolució formal i temàtica de la lírica contempo-
rània sense la pressió de la novel·la, de la mateixa
manera que tampoc no podem explicar l’aparició
de l’art abstracte sense l’impacte de la fotografia.
En 1797 el romàntic alemany F. Schlegel va afir-
mar que “tots els gèneres literaris clàssics en llur
rigorosa puresa són ara per ara ridículs”. Com ri-
dículs són els poetes puretes que, de tan sublims,
no s’han adonat que executant la novel·la s’estan
carregant també el bo i millor de la poesia del segle
XX: aquella que, malgrat no ser ni pura ni perfec-
ta, o justament per això, està en plena forma i es
manté ben viva.

Joan-Elies Adell Poeta. Professor de teoria literària a la UOC

Inferioritat de la novel·la
“Que no em senta gaire atret pel
teatre i preferesca el cinema no
m’autoritza a dir que el gènere
dramàtic és inferior a l’art
cinematogràfica”

DES DEL MOLÍ

Lasorpresad’IsabeldePedro

Isabel de Pedro va oferir-nos di-
jous passat una desfilada amb la
moda per a la tardor i l’hivern
que vendran.La col·lecció, ins-
pirada en la Xina, va impac-
tar el nombrosíssim públic
que omplia la Sala Metrònom

de Barcelona. Conec de prop
la tasca creativa d’Isabel de
Pedro. M’he sorprès molt so-
vint amb la seva força, m’han
apassionat unes línies que
sempre subratllen el millor
de les dones i que ens convi-
den a trepitjar fort per la
vida. Conèixer-la ha signifi-
cat la sort d’entrar en un uni-
vers creatiu magnífic. Algú
em va dir una vegada: “Quan
una dona es posa roba d’Isa-
bel de Pedro, se sent créixer”.
És veritat. Hi ha dones crea-
dores que són capaces de po-

tenciar el millor de totes les
dones. Per aquesta raó són
les nostres còmplices.
Com que sempre m’ha agra-
dat, a vegades m’imagin que ja
no em pot sorprendre. En
cada nova col·lecció, però,
torna la sensació gratificant
de la sorpresa. És curiós ob-
servar amb quina saviesa de
bruixa meravellosa Isabel sap
recórrer mons diferents, om-
plir-se de les seves influències
i transformar-les en moda. En
anteriors ocasions, van ser
tots els colors del verd del País

Basc, o la riquesa ornamenta-
da del Segle d’Or espanyol, o
–com serà la col·lecció per a la
primavera i l’estiu pròxims– la
força absoluta dels colors de
l’illa de Cuba. Això per recór-
rer a alguns exemples recents.
En el cas de la col·lecció inspi-
rada en la Xina, hi ha una bar-
reja d’elements molts interes-
sants. S’hi combinen alguns
trets propis de la seva roba,
com són la preocupació per les
formes depurades, que estilit-
zen i marquen els punts justos
de l’anatomia femenina, els es-

tampats harmoniosos i la pas-
sió pel negre, el color del miste-
ri. A la vegada, s’hi afegeixen
innovacions plenes d’atrac-
tius. Hi ha una aposta clara
pels colors, que es combinen
sovint en un fons de negre: des
del vermell al daurat. Podem
destacar les peces de roba te-
xana, on es mesclen teles molt
diverses. Hi ha una hàbil com-
binació entre els símbols d’una
Xina d’arrels antigues i una
altra Xina moderna en plena
expansió. Hi ha delicadesa i
força, energia i suavitat.

DE FIL DE VINT

“Farruquito
Free”

Isabel-Clara
Simó

¿No es comença a veure a
llum al final del túnel? La fo-
rassenyada gesticulació de
Rajoy i sus mariachis ¿no
comença a donar un resul-
tat contraproduent a les
seves intencions? ¿No ha
esdevingut un bumerang?
Un exemple que em sembla
ben oportú: quan els papers
de Catalunya sortien de Sa-
lamanca, ¿sabeu quanta
gent va anar a protestar,
malgrat les soflames de l’al-
calde? Doncs cinc. En con-
traposició, un núvol de peri-
odistes, cosa que recorda
aquells espectacles teatrals
en què hi ha més gent a l’es-
cenari que a les butaques.
Un dels assistents va cridar
“lladres”, i un altre un asto-
rador “assassins” (sic). Inci-
dents: zero. Tota la crispa-
ció al capdavall es va tradu-
ir en la sensatesa de la gent,
malgrat la intoxicació medi-
àtica a què han estat sotme-
sos els salmantins. I, en
l’endemig, un jutge, un de
sol, disposat a posar-hi en-
trebancs. La gent, sovint, és
millor del que pensen els
seus dirigents. Alguns fins i
tot estan disposats a crear
un clima de guerra civil
només per obtenir-ne un
rèdit electoral.

No em refereixo a tots els
dirigents, esclar, però sí a al-
guns, com l’esperpèntic trio
popular. I, ja en els límits del
mal gust, una samarreta
propiciada pel govern de les
Illes, per promocionar el
certamen Art Jove, que
porta un rètol que diu, lite-
ralment: “Farruquito Free”.
Ja veus: l’horrible cas d’un
atropellament mortal amb
fugida enlairat com a emble-
ma. I a més en anglès! Els
responsables han dit que
s’han guiat només per crite-
ris artístics, ja veus què
deuen saber d’art. Es pen-
sen que n’hi ha prou a usur-
par els eslògans de l’esquer-
ra, obviant-ne, però, l’ètica
corresponent. Quina poca
vergonya!

Maria de la Pau
Janer

JAUME BATLLE


