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«DIBUIXOS I
CARICATURES DE JESÚS
MONCADA»
A cura de: MERCÈ BIOSCA
Editorial: PAGÈS EDITORS
Pàgines: 176 7 Preu: 18 €

Jesús Moncada va compaginar
durant anys la literatura i la

pintura. Després renunciaria a la pintura per
dedicar-se en exclusiva a les lletres, però tot i
així va continuar utilitzant el dibuix en la vida
quotidiana. El llibre recull 150 dibuixos i
dedicatòries que Moncada va adreçar a gent ben
diversa del seu cercle familiar i d’amistats.

«S’ACOSTA UN FRONT
FRED QUE DEIXARÀ NEU
A COTES BAIXES»
Autora: DOLORS GARCIA
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 144 / Preu: 11,95€

La novel·la –Premi Ramon
Muntaner 2011– transcorre a

Catalunya durant la nevada del mes de març del
2010. Un grup d’adolescents queda bloquejat en
l’autocar que els porta a l’institut del poble del
costat. Els joves abandonen l’autocar i troben
refugi en un mas. Allà comença un dia intens de
convivència i confessions.
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ull creure que els fòtils electrònics
no podran competir mai amb la

sensualitat de col·leccions com Alba Clá-
sica, que inclouen una reproducció ex-
quisida a la sobrecoberta, portadelles de
paper verjurat, un gramatge més que dig-
ne i una cura admirable en tots els detalls,
des de la traducció fins a la tipografia.
Durant aquestes vacances he llegit un
dels últims títols, Un siglo de cuentos rusos.
De Pushkin a Chéjov.

Encara no sé si Rússia forma part d’Eu-
ropa. Estic convençut, en canvi, que la li-
teratura russa és plenament europea. Lle-
gint aquests autors del segle dinou, m’he
sentit en un terreny familiar, com quan
visites una tieta a qui fa temps que no
veus, però que et desperta records de la
infantesa. Els recursos, les influències, els
temes de fons em resulten més pròxims
que no pas algunes novel·les actuals escri-
tes a París o a Berlín.

La literatura russa forma part de la nos-
tra memòria col·lectiva. Hi retrobem tot
de personatges que ens han acompanyat
al llarg dels anys: l’hússar seductor, el cot-
xer refredat, el funcionari vanitós, la mi-
nyona pansida, el cosac borratxo, la don-
zella apassionada… El diari d’un home su-
perflu, de Turguenev, o El presoner del Cau-
cas, de Tolstoi, prefiguren altres personat-
ges del segle XX.

Els contes de Txékhov semblen escrits
ahir a la tarda. Gran part del mèrit és seu,
però no podem oblidar que és hereu
d’una tradició sòlida. Desconeixia el con-
te Enemics, en el qual l’atzar enfronta
dues persones que no es coneixien, i les
condemna a un judici precipitat i perdu-
rable. Agàfia ens condueix directament a
Raymond Carver, i Tristesa sembla el guió
d’una pel·lícula de Wim Wenders.

La dama del gosset tanca el volum. Po-
dem rellegir aquest conte cada any i no
deixarà de sorprendre’ns. Escrit fa més de
cent anys, aparentment tracta sobre una
relació il·lícita que comença a Ialta i aca-
ba a Sant Petersburg, però res del que ex-
plica ens és aliè. Sincerament: em fa venir
ganes d’aixecar-me a aplaudir. Què puc
afegir? Arribats en aquest punt, cedeixo la
paraula a Harold Bloom, que tancarà
aquesta columna amb la contundència
que a mi em falta: «Mentre llegim, tenim
la sensació que per fi arribem a la veritat
sobre la barreja constant de la misèria ba-
nal i l’alegria tràgica present en la vida
humana.»

V
Veïns del segle XIX
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a relació que van establir Baltasar Por-
cel i Llorenç Villalonga –dos dels més
grans escriptors catalans de tots els

temps, no caldria ni dir-ho– supera la simple
tensió pròpia dels vincles que s’estableixen
entre els autors consagrats i els novells que
arriben plens d’empenta al món de les lle-
tres. Parlar d’aquests dos autors és parlar de
Mallorca, de la postguerra civil i de l’ambient
cultural de Palma durant aquells anys grisos
però pugnaços, enmig dels quals van aparèi-
xer aquests dos monstres literaris, que van
saber manejar les tensions de l’amistat i les
turbulències dels seus caràcters per veure’s
créixer mútuament i alhora per obrir un
front comú a favor de les respectives obres.
Aquesta correspondència, posada a disposi-
ció de la professora Rosa Cabré fa més de vint
anys per Porcel, i que ara, per fi, veu la llum,
és un dels documents més interessants, en-
tretinguts i formatius que es pugui posar da-
vant dels ulls qualsevol curiós atret tant per
la figura d’aquests dos autors insignes com
per la literatura en general, ja que la dimen-
sió d’aquesta correspondència va més enllà
de la singularitat d’ambdós novel·listes. Les
passions ocultes és el retrat de dos gegants, un
aplec apassionat, dens i significatiu del ta-
rannà dels dos autors, ben retratats en aques-
tes 485 cartes, adreçades entre els anys 1957 i
1976. És ben segur que s’han perdut unes
quantes missives –sobretot porcelianes–, pe-

L

Els apassionats
Surt a la llum la correspondència inèdita entre els escriptors
mallorquins Baltasar Porcel i Llorenç Villalonga

MELCIOR COMES mcomes@presencia.cat

«LES PASSIONS OCULTES»
Autor: B. PORCEL / LL. VILLALONGA
Edit.: EDICIONS 62
Pàgines: 832
Preu: 39,90 €

La correspondència Villalonga-Porcel no
dóna solament el testimoni de la relació
entre els dos escriptors, sinó que
constitueix, a més, una riquíssima font
d’informació sobre les obres de tots dos i,
també, sobre nombrosos fets de la vida
literària mallorquina i barcelonina. Ens
descobreix els anys de formació de Porcel i
la maduresa lúcida de Villalonga, a més dels
ambients literaris catalans i mallorquins
dels anys seixanta i setanta.

LLIBRES



.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

«SETEMBRE A PERUGIA»
Autor: DAVID NEL·LO
Editorial: PROA
Pàgines: 176
Preu: 16€

Quan l’Hug se’n va a Itàlia per
fer-hi una estada i treballar en
una nova traducció, no sap

ben bé què hi va a buscar. Però el que
segurament no ha previst és que els canvis de
residència obren nous interrogants i
transformen l’esperit. A Perugia, l’Hug coneixerà
el Paolo, un personatge singular que l’impactarà
per l’actitud vital, tan diferent de la seva.

«EL CEL QUE ENS QUEDA»
Autor: ALEJANDRO PALOMAS
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 264 / Preu: 17,50€

Falten poques hores per Nadal.
Quatre dones es preparen per
passar juntes les festes a
Copenhaguen, lluny de

Menorca, la seva illa natal. El cel que ens queda és
una novel·la que planteja al lector preguntes
agosarades i situacions tan intenses com ara
sobreviure a la mort d’un fill, però també és una
història d’infinita tendresa, d’amor de mares a
filles, d’àvies a nétes i entre germanes.

«ESCAFARLATA
D’EMPORDÀ»
Autor: ADRIÀ PUJOL
Editorial: SIDILLÀ
Pàgines: 182
Preu: 17€

Aquest llibre és el miratge
d’unes memòries, el retrat

d’una generació nascuda amb l’anomenada
democràcia, i també a l’empara d’un món que
mirava endavant amb la promesa d’un futur tan
esperançador com probablement utòpic. Adrià
Pujol, nascut a Begur i ara resident a Barcelona
ens convida a trepitjar l’Empordà.

Del 13 al 19 de gener del 2012 • PRESÈNCIA • 37

..........................................................................................................................................................................................................

Llorenç Villalonga i Baltasar Porcel. / TONI
CATANY

rò el volum ja ens basta per mantenir la ten-
sió argumental, el fil que es descabdellarà de
manera diferent en funció dels anys que van
passant entre els dos autors: a mesura que
Porcel creix, marxa a Barcelona i es forja una
reputació dins el món literari i periodístic,
Villalonga roman ancorat però lúcid a Ma-
llorca, i entra en una vellesa una mica deli-
rant. Un dels elements més cridaners el tro-
bem en el plegat de consells que Villalonga
donava al jove Porcel, que sens dubte acaba-
ria fent cas a totes aquelles recomanacions: el
jove purità i temorós –provincià i cagadub-

tes– va acabar sent arravatat i valent, impe-
tuós i sense complexos a l’hora d’expressar
les seves opinions, tot allò que Villalonga no-
més havia pogut ésser a través d’alguns dels
seus transsumptes literaris. Els models mo-
rals que els dos escriptors es prescrivien, i que
van seguir i promoure d’alguna manera en
les seves novel·les, estan ben presents en
aquestes cartes, que també ens ajuden a do-
nar una dimensió nova al conjunt de la seva
obra de ficció i a la manera com aquesta va
començar a trobar tot el ressò que segueix
mereixent dins la nostra literatura. Porcel va

tornar els favors del vell Villalonga movent
fils perquè li fossin concedits alguns premis,
se li publiquessin traduccions o guanyés més
reputació com a autor d’una obra amb aspi-
ració clàssica. Una altra de les coses més curio-
ses, i que més interessaran els tafaners, és se-
guir les opinions que els dos escriptors tenien
d’un bon conjunt de col·legues de l’ofici de

primera línia. Així, Joan Sales –també editor
de Villalonga–, Cela –desmesurat, sòrdid, lite-
ràriament oposat al refinament formalista de
Villalonga–, i Jaume Vidal Alcover, al qual es
dediquen epítets sucosos. Allà on també hi ha
intimitat revelada és en la relació que va pre-
tendre mantenir l’esposa de Sales, Núria
Folch, que escrivia a Villalonga cartes d’amor
plenes de consideracions avalotades i libidi-
noses. També podem seguir una història
d’amor entre el jove Porcel i l’escriptora cata-
lana Conxa Alòs, que va deixar el marit per es-
tar amb ell (cosa de la qual es va parlar molt
dins els cercles de l’alta burgesia barcelonina
de l’època). Aquest llibre ens descobreix el
que promet el títol, les passions ocultes de dos
dels nostres més grans escriptors.

«La dimensió d’aquesta
correspondència va més
enllà de la singularitat
d’ambdós novel·listes»




