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Llorenç Villalonga (Palma, 1897-1980) va escriure narrativa, teatre i articles de premsa. ARXIU

Narrativa / Assaig
L’hereva
de dona Obdúlia
Llorenç Villalonga
Club Editor. Barcelona, 2006

333 cartes
Llorenç Villalonga
Edició de Jaume Pomar
Editorial Moll. Palma, 2006

Ramon Pla i Arxé

C
om si tornés a
casa, L’hereva de
dona Obdúlia ha
estat reeditada
per El Club dels

Novel·listes. L’obra s’ha
anat publicant amb dife-
rents títols: Madame Dillon
(1937), L’hereva de Dona
Obdúlia (1964), Les temp-
tacions (1966) i, a partir del
1970, L’hereva de dona Ob-
dúlia o Les temptacions
(1970, 1981 i 2006). No ha
deixat, doncs, de publicar-
se des de la primera edició a
desgrat d’algunes crítiques
adverses i malgrat que el
context canviava –transfor-
mació dels costums, canvis
polítics, modificació dels
gustos literaris i del mercat
editorial– de manera molt
evident. S’ho mereix L’he-
reva de dona Obdúlia? Em
sembla que sí.

L’argument reprèn l’am-
bient i alguns personatges
de Bearn i de Mort de
dama, però Villalonga situa
l’acció el 1935 i centra el
relat en dues dones: Alícia
Dillon, una dama europea
que ha llogat el palau de Son
Creus a dona Maria Antò-
nia, baronessa de Bearn, en
un moment en què “la casa
de Bearn, esfondrada d’hi-
poteques, feia temps que su-
rava a la deriva”, i Francisca
Pérez, la qual, amb el nom
de Violeta de Palma, havia
fet furor al Paral·lel de Bar-
celona, especialment can-
tant La pulga a l’Eden con-
cert i que, neboda de dona
Obdúlia, es convertí, insos-
pitadament, en la seva he-
reva. Per això la trobem en
aquesta novel·la instal·lada
al casal dels Montcades “on
es comportava amb tota la
dignitat que s’anirà veient”.

Aquests dos personatges
tenen en comú el que cons-
titueix el conflicte central
de l’argument: totes dues se
senten atretes –sexualment
atretes– per dos nois els
quals, val a dir, no valen
gran cosa. Alícia Dillon es
deleix per Xim Puigdesaura
“un jove que fumava
abdul·lahs”, molt més jove
que ella, elegant i frívol,
nebot de la baronessa de
Bearn; i Francisca Pérez se
sent atreta per “un murcià
jove, de cabells arrissats,
magre, ben plantat, denta-

Crítica

dura blanca” i analfabet.
Aquest espectacle de dues
dames en zel, sembla fasci-
nar l’autor.

Villalonga segueix fins al
seu desenllaç –un bon des-
enllaç, d’altra banda– les
dues històries, però, de fet,
això gairebé només és un es-
quer per dur a terme el seu
autèntic objectiu: fer de no-
tari distant i mordaç de la
decadència dels grans se-
nyors. Un decadència que
afecta tots els protagonistes
–locals i forans– de la
novel·la als quals veiem com
han perdut, i com perden,
tant el patrimoni material
com la noblesa moral. Però
la decadència inunda també
la resta de personatges, els
quals constitueixen un fris
bigarrat que inclou des dels
representants d’un esnobis-
me vulgar fins als que en-
carnen les posicions més
mesquines i reaccionàries.

La crònica és brillant i àgil
–el lector ho llegirà encurio-
sit i divertit– amb una adjec-
tivació que actua sobre els
personatges com un bisturí
que deixa al descobert la
seva banalitat. Però no em
sembla que aquesta sigui la
raó preferent de la seva qua-
litat literària, entre d’altres
coses perquè aquest rabe-
jar-se en la decadència d’un

grup humà no és el meu es-
port preferit. I malgrat tot la
trobo una bona novel·la. L’hi
trobo perquè Villalonga és
capaç de sostenir al llarg de
tota l’obra una ambigüitat
que fa complex el que des-
criu: és capaç de mirar amb
plaer el que condemna, amb
escepticisme el que valora,
amb pietat i repugnància al-
hora el que menysprea, i ho
descriu sotmès només a la
convicció que l’home es re-
geix més per interessos que
per passions i que els fets
s’imposen ineluctables a la
voluntat i als desigs dels
homes. Estoic i pessimista,
alhora. Aconseguir trans-
metre això en un to indes-
triablement mordaç i lleu-
ger, dota de qualitat literà-
ria al que d’altra manera
seria només una crònica
burleta. I quan la novel·la
decau és justament quan la
burla, ocasionalment, ex-
clou el matís.

Aquest tractament més com-
plex de la història, el fa pos-
sible el punt de vista d’un
narrador convertit en un de-
miürg superb, fatigat i di-
vertit pel que veu i narra. I,
segurament per això, se li
escapa, ocasionalment
també, un punt de vista
propi d’una novel·la decimo-
nònica: “De vegades l’autor
d’aquesta història, que en
arribar a la trentena havia
posat aquell seny que tant li
mancà durant la seva pri-
mera joventut, es permetia
renyar-la amb un poc d’hu-
morisme”, escriu referint-se
a un personatge. A tots els
mira amb la distància de qui
els considera criatures
seves, les quals no tenen se-
crets per a qui, des de l’altu-
ra, les observa i descriu.

Dos
mons

Certament la novel·la re-
produeix el món –i els va-
lors, i les persones, i els es-
pais– de Llorenç Villalonga
però tot i que això és cert i
que pot donar un material
valuós als que s’interessen
per la seva personalitat civil
i literària, amb això només
no es fa una novel·la que per-
duri més enllà de la curiosi-
tat erudita pel passat litera-
ri. Si L’hereva de dona Ob-
dúlia mereix ser llegida és
perquè, em sembla, conté
una veu singular i complexa.

En el territori dels profes-
sionals i erudits, un territori
no pròpiament literari però
fascinant, Jaume Pomar ha
publicat 333 cartes. És una
aportació molt valuosa al co-

neixement dels fets, de la
personalitat i de les idees de
Llorenç Villalonga. Jaume
Pomar adverteix que aques-
tes cartes són només una
part del que podria consti-
tuir el seu epistolari com-
plet, del qual no s’han publi-
cat encara les que creuà, per
exemple, amb el matrimoni
Sales-Folch i les prop de qua-
tre-centes que, pel que sem-
bla, va escriure a Baltasar
Porcel. Malgrat tot, les car-
tes que ara es publiquen
donen un panorama molt
complet de relacions i reac-

Decadència i excel·lència
Narrativa
Viatge a contrallum
Eloi Sala
Premi de novel·la Ciutat d’Alzira
Bromera. Alzira, 2006

Òscar Montferrer

La tensió narrativa
que manté aquesta
novel·la és desigual,

potser a causa de la pèrdua
progressiva de convencio-
nalitat reconeixible en la
història que l’autor etziba al
seu protagonista i, per ex-
tensió, al lector. Amb arte-
factes argumentals que pre-
senten reminiscències de
llargmetratges de sèries B
com ara Re-animator,
l’autor fa que en David –el
personatge inventat que fa
de fil guia– meni una mena
de vida estereotipada amb
un cert regust de sèrie
made in USA –una atribu-
ció que s’autoavala perquè
un tram de la història trans-
corre als Estats Units– i li
gira la truita a través del so-
fert i gens original accident
de cotxe que comporta pèr-
dues lamentables tan en el
pla de les emocions com en
el de la integritat física –el
nano queda comdemnat a
una cadira de rodes.

Si s’accepta allò de “jo
sóc jo i les meves circums-
tàncies” –i sembla que
aquesta és la carta amb què
Eloi Sala fa la seva aposta–,
quan en David perd les cir-
cumstàncies, també perd
una part del seu jo. Amb
tot, a partir d’aquest punt,
també el lector es comença
a perdre: se suposa que, a
tall de metàfora, el protago-
nista aviat passa a depen-
dre d’una mena de substàn-
cia química creada per a ell
i que li permet caminar i
aquesta mobilitat recupe-
rada de manera puntual és
la mostra física de l’intent
d’una reconstrucció interi-
or que, com més va, més
costa d’entendre.

Sí que hi ha una explicació cor-
recta de l’itinerari físic que
segueix el cos del David
–que es desplaça a la sem-
pre descobrible Girona per-
què hi té part de les arrels
familiars–, però el seu peri-
ple mental al lector li costa
molt de seguir amb una mí-
nima garantia que tot allò
amb què especula per com-
pletar el relat té alguna cosa
a veure amb el que tenia al
cap l’autor a l’hora de re-
dactar. El final es produeix
en un personatge entotsolat
que ha esdevingut hermètic
i incomprensible malgrat
que, fins i tot, ha comptat
amb l’evolució d’un perso-
natge secundari que hauria
pogut actuar com un mirall
desencriptador.

L’adjectivació
de Villalonga
actua sobre
els personatges
com un bisturí

cions de Villalonga: “El pre-
sent volum –escriu Pomar–
comença amb una carta
d’agost del 1919 a Joaquim
Verdaguer i es clou amb una
targeta a Maria Aurèlia Cap-
many de 30 de març del
1977. Abasta, per tant, gai-
rebé tot el període de vida
activa que ja he tractat en la
meva biografia”. Ho diu,
Pomar, en referència al seu
excel·lent text, La raó i el
meu dret. Biografia de Llo-
renç Villalonga, publicat el
1995. Amb el mateix rigor i
amb unes notes a peu de pà-
gina completíssimes, Pomar
ha editat ara les 333 cartes.

Les cartes de Villalonga estan
adreçades a 63 correspon-
sals que, com és molt natu-
ral, condicionen el to de la
relació. Sempre hi ha, però,
en Villalonga, com assenya-
la Pomar, més tendència “a
l’autoprotecció que no al
combat actiu” i, per això, les
cartes són contingudes,
educades i discretes. Les
passions, però, se li noten:
passió per Joan Julià Maimó
i per Jaume Vidal Alcover,
fins a la violenta ruptura.
Referències hostils a Cami-
lo José Cela, Joan March i
Blai Bonet, i molt favorables
a Salvador Espriu –Espriu
feu cremar, però, les cartes
que li envià i que rebé– i a
Joaquim Molas. I opinions:
molt hostils al Concili Vati-
cà i al catalanisme, per
exemple. Cito només de
memòria uns símptomes
per veure l’abast i l’interès
d’un l’epistolari que pot re-
sultar valuós més enllà fins
i tot de la personalitat de Vi-
llalonga. Certament no em
sembla un home simpàtic,
però de talent, evident-
ment, en tenia.

Les cartes estan
adreçades a 63
corresponsals
que condicionen
el to de la relació


