
condicions d’amor», Enric Balaguer ens ofereix una lectura de la narració de Rodoreda des de la psicoanàlisi, 
l’antropologia i el biografisme.

Un altre treball ben interessant és «Mercè Rodoreda i els seus Vint-i-dos contes. Ni més ni menys», de Jaume 
Aulet, que aporta una anàlisi que ajuda a situar el volum en la trajectòria de l’autora, com una obra representativa 
de la narrativa catalana dels 50, la qual recull un ampli ventall de tècniques narratives dins un marc literari preesta
blert. Altres aportacions són les de Josepa Martínez, que presenta «Finals textuals en la narrativa breu rodoriana», 
una aproximació a l’anàlisi dels finals textuals a partir de la teoria dels recursos terminatius de Marco Kunz. I la 
de Carles Cortés, «La narrativa breu de Mercè Rodoreda en els anys 30», que ens acosta als contes publicats a la 
premsa.

Tot i que sonarà a tòpic rebregat, cal dir que, tal com és usual en aquest tipus de publicació miscel·lània, 
comptem amb un conjunt heterogeni d’aportacions, que aconsegueixen un avanç inqüestionable. I no només pel 
que fa als estudis d’una autora fonamental com Mercè Rodoreda, sinó també - i  possiblement en aquest punt rau 
el mèrit d’aquesta iniciativa- per tal de despertar i aconseguir amb èxit una atenció cap a les formes discursives 
caracteritzades per la brevetat, un dels interessos que sense cap mena de dubte justifica aquest simposi i que -no 
ho podem oblidar- ha centrat gran part dels estudis dels tres responsables directes, V. Alonso, A. Bernal i C. 
Gregori, als quals és just felicitar per tot plegat. Només cal esperar que aquest camí encetat tan brillantment es 
consolide per tal de donar peu a noves reflexions i estudis al voltant de la brevetat i de la mà d’altres autors.

R am on  X. R osselló  
Universitat de València

Estudis villalonguians

Actes del Col·loqui Llorenç Villalonga, a cura de Pere R osselló  B o v er , Barcelona 1999, Universitat de les Illes 
Balears/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Bibliografia de i sobre Llorenç Villalonga, a cura de Carme B o sch , Jordi L a rio s , Jaume P o m a r , Rafael R amis 
i Pere R osselló  B o v er , Palma de Mallorca 1999, Miquel Font, Editor.

El Col·loqui Llorenç Villalonga, que va tenir lloc a Palma entre els dies 20 i 22 de novembre de 1997, va ser 
una de les commemoracions dedicades al centenari del naixement de l’autor de Beam o la seda de les nines. L’eix 
del Col·loqui fou un cicle de conferències que va aplegar la major part dels especialistes en la figura i en l’obra de 
l’autor mallorquí. Ara, Pere Rosselló Bover se n’encarrega de l’edició, i presenta unes actes que, fidels a les 
convencions del gènere, mostren anàlisis globals i d’altres que ho són menys; per contra, com a relativa novetat, 
m’atreviria a afegir que en aquest cas els últims no són fàcils de delimitar. La raó de fons s’ha de buscar en 
Villalonga mateix, en el tipus d’escriptura que practica i que consisteix, com diu Molas, a transformar memòria 
i ideologia en gran literatura. S ’ entén fàcilment que diversos àmbits de la seua producció hagen adquirit un tarannà 
globalitzador, en el sentit que mostren més aspectes dels que en principi els estaven destinats. Aquest caràcter 
globalitzador és el que s’acaba encomanant en la major part dels treballs.

Per exemple, els que es dediquen a analitzar actituds obertament sociopolítiques de Villalonga a través del 
periodisme i de la presència pública, com el de Jaume Pomar -«Dhey i els seus enfrontaments»-, o fins i tot els



que tracten de traçar un retrat caracterològic -José Carlos Llop en «De los pousse-café al Diario de guerra»-, 
ofereixen dades noves (en el cas de Pomar) o senzillament interpreten una informació ja coneguda, que es recull 
amb una altra finalitat en altres treballs: l’exemple més paradigmàtic de l’ús pertinent d’aquesta menad’ informació 
dins l’àmbit de l’anàlisi literària estricta és segurament el de Vicent Simbor sobre «Llorenç Villalonga i la literatura 
del jo». En l’altre extrem se situa Josep A. Grimalt («Religió i aristocràcia a l’obra de Llorenç Villalonga»), que 
es posiciona explícitament en contra de qualsevol aproximació al text literari que es base en dades extratextuals.

Certament, si bé la lectura del volum permet de recórrer més d’un itinerari -comme il faut-, no és menys cert 
que poques vegades trobem en un llibre d'aquestes característiques un eix vertebrador que centre l’atenció dels 
investigadors. En aquest cas, cada autor s’enfronta amb la necessitat de reconstruir la imatge fragmentada de 
Villalonga des d’algun o alguns dels “jos” possibles que ofereix la seua obra: la seua naturalesa polièdrica fa que 
tot ell bi siga present, d’una manera o d’una altra.

L’article de J. Molas que encapçala el volum -«Per a una lectura de Llorenç Villalonga»- apunta precisament 
en aquesta direcció; com a lectora jo diria que, de forma no sé si intencionada, funciona com una bona introducció. 
El professor Molas reflexiona a l’entorn de la concepció villalonguiana de la literatura com una gran reconstrucció 
de la memòria, una producció artística concebuda per desenvolupar una determinada concepció del món. Tenint 
en compte això i la constant reelaboració a què V illalonga sotmet la seua obra, Molas en proposa una divisió d’acord 
amb els paràmetres de la major o menor adequació entre els tres moments clau implicats en el procés de creació: 
experiència-publicació-escriptura.

Per la seua banda, V. Simbor s ’ encarrega de fer la, diguem-ne, categorització d’aquesta concepció memorialística. 
Amb l’ajut de les teories ja generalment acceptades dins la teoria i la crítica literàries sobre ficcionalitat i literatura, 
per una banda, i de la informació biobibliogràfica coneguda sobre Villalonga, per l’altra, fa una anàlisi exhaustiva 
de tots els textos implicats en la “sospita” autobiogràfica i diferencia la literatura del jo de la literatura 
específicament de ficció. Això el duu a una sèrie de conclusions que em semblen convincents: entre d’altres, de 
més puntuals, potser en destacaria la més genèrica de concebre tota la literatura villalonguiana com un gran “espai 
autobiogràfic” en el sentit de Lejeune, on l’escriptor aprofita en el seu pacte amb el lector el ventall de gradacions 
que li ofereix l’ús de la primera persona narrativa.

Fins i tot les comunicacions que tracten aspectes més parcials, o que afecten només una part de la producció 
villalonguiana, han de resoldre de forma més o menys explícita la problemàtica de la identitat. Ho veiem 
principalment en els treballs en què l’home, Villalonga, pren una major rellevància: per parlar de la creació de 
l’escriptor-Villalonga, José Carlos Llop utilitza el terme de metamorfosi i en situa l’origen entre els pousse-café 
i el Diario de guerra i Pomar es refereix a les polèmiques amb socialistes i catalanistes en una etapa de la vida de 
l’autor, des de la interpretació d’una constant: la de la formació d’una figura sempre a contrapèl del seu medi. Hom 
es veurà igualment afectat fins i tot en el cas que prescindesca intencionadament dels aspectes biogràfics i recórrega 
a conceptes com el de l’autor implícit (queja és per se una feina d’elaboració d’una figura/sentit amb elements/ 
significats aïllats), com fa J. A. Grimalt en l’anàlisi comparada de Mori de Dama i Bearn, per localitzar alguns 
principis ideologicomorals (en aquest cas la superioritat dels valors de classe per sobre dels de la religió).

La problemàtica genèrica, o la pura catalogació estètica d’alguns sectors de la seua obra, implica també una 
presa de postura sobre la multiplicitat villalonguiana. Vegeu, si no, la interpretació que fa Carme Arnau («La 
universalitat de Bearn o la sala de les nines») sobre la influència del mite de Faust en Bearn. Per a aquesta autora, 
tot el procés d’assimilació -que segueix de prop la influència dels autors de La Nouvelle Révue Française- obeeix 
a la voluntat de Villalonga de construir-se una màscara antiromántica.



Hi ha treballs que justament incideixen a diferenciar el Villalonga més heterogeni, o fins i tot més heterodox. 
És el cas de Joan Oleza en «Regions diferents en els relats de Llorenç Villalonga: a propòsit de “Julieta Récamier”», 
que subratlla la importància de la part més irrealista de la narrativa villalonguiana i exemplifica amb Julieta 
Recamier el que anomena la influència “modemista-simbolista-noucentista”; de Sebastià Alzamora («Drama i 
tragèdia dins el cicle de Fedra de Lorenç Villalonga i Salvador Espriu»), que, tot valent-se de les definicions del 
teòric hongarès Peter Szondi, postula que l’ideari i la personalitat de Villalonga van contribuir decisivament a la 
factura híbrida del famós cicle teatral elaborat a quatre mans amb Salvador Espriu; o de M. del Carme Bosch 
(«Llorenç Villalonga: traduccions i pastitxos»), que arriba a una curiosa conclusió sobre el conegut menyspreu 
villalonguià de les normes que avui imposa la filosofia de la traducció: “tenint en compte que ell no té un respecte 
excessiu amb l’obra pròpia, com n’ha de tenir amb la d’altri?”, tot i que, matisa, “el pastitx obeeix sobretot al sentit 
lúdic habitual de la seua literatura”.

Per últim, crec que és important l’aportació de Pere Rosselló Bover a l’estudi de l’obra teatral de Villalonga 
(«Els desbarats en el conjunt de l’obra de Llorenç Villalonga») quan defensa, amb arguments convincents, la 
conveniència de reservar el terme desbarat únicament per als textos que apareixen en la primera part de l’edició 
de 1965 (Desbarats, 1965), ja que són aquests els únics amb una unitat d’intenció i de factura que s’acosta al 
costumisme, mentre que en els quatre textos de la segona part la intenció inicial s’entrecreua amb la influència del 
teatre europeu de l’època, i en resulta, estèticament i lingüísticament, un producte distint.

En suma, que les actes que ha presentat el professor Rosselló Bover són una valuosa cartografia de referències 
creuades, que ha augmentat laja considerable nòmina de títols que Rosselló mateix, juntament amb Carme Bosch, 
Jordi Larios, Jaume Pomar i Rafel Ramis, han hagut de consultar per confeccionar un altre llibre dedicat a 
Villalonga, i que ha eixit al carrer amb prou feines amb dos mesos de diferència sobre el primer: es tracta de la 
Bibliografia de i sobre Llorenç Villalonga, un treball rigorós i extraordinàriament documentat que, malgrat la 
necessària captado benevolentiae de la nota introductòria, que adverteix sobre les dificultats d’aspirar a 
l’exhaustivitat, fa pensar a qui escriu aquestes ratlles en l’eina que tots desitjaríem tenir sempre a l’abast sobre el 
nostre objecte d’estudi: un treball complet, ordenat i clar, que, ara com ara, i amb la prudència que caiga, hem de 
considerar definitiu i punt de partida ineludible per a posteriors investigacions.

A ssum pció  B ernal 
Universitat de València

El profitós exili de Ferran de Pol

Josep-Vicent G arcia  i R a ffi, Lluís Ferran de Pol i Mèxic: literatura i periodisme, Barcelona 1998, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

En prop de cinc-centes planes l’autor, erudit valencià, ha concentrat tots els aspectes, fins els més secundaris, 
de 1 ’ obra i de la vida d’aquest escriptor arenyenc que, dins el context de la nostra literatura de postguerra, ressalta com 
a veu independent i amb grans inquietuds literàries i ideològiques i “al marge de tendències” (Garcia Raffi, p. 451).


