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ELS ARGONAUTES, de Baltasar 
Porcel. Col·lecció «El balancí», 50. 
Edicions 62, Barcelona 1968.

L'última novella de Baltasar Por-
cel ens és proposada en una 
sèrie de dimensions d'entre les 
quals, potser per golafreria críti-
ca, no sabria estar-me de prefe-
rir la de la representativitat del 
llibre dintre l'obra global de l'au-
tor, quant a ampliació i tipifi-
cació definitiva d'una sèrie de 
temes, personatges i, molt espe-
cialment, d'un debat, que van 
més enllà d'allò que l'obra en 
ella mateixa pugui «figurar» a pri-
mera vista. Culminació dels petits 
mons que Porcel ha anat conreant 
al llarg del seu itinerari professio-
nal —i crec que aquest qualifica-
tiu plauria al mateix Porcel—, Els 
argonautes els conté tots, nova-
ment, admirablement tipificats. 
Petits mons que en la novel·la ens 
són mostrats de mica en mica, a 
la manera calidoscópica, cosifi- 
cais en la insistència d'un objecte, 
en un causa-efecte de la natura 
constantment repetit («L'Estret era 
un món de naus amunt i avall, 
contínuament»; «Estaven en alta 
mar, dins el canal, entre Mallorca 
i Eivissa, dominat per la pressió 
del vent del nord»), en la mateixa 
recreació de paisatges, present 
en tota l’obra de Porcel i aquí, 
aquesta vegada, esdevinguts no 
pas centre d'un discurs sinó com-
plement d'un itinerari. Posta en 
plàstica de l'itinerari interior dels 
personatges, en admirable con-
comitància amb la dinàmica ex-
terna implicada en el viatge, en 
allò que aquest té d'evolució con-
tínua.
Crec que entre les coses que fan 
apassionant aquesta novel·la, el 
reeiximent d'aquesta concomitàn-
cia d'itineraris hauria d'ésser re-
tingut en primer lloc. El concepte 
«retingut» no és, en aquest cas, 
gens casual. El món que Lleonard 
Juvera evoca i els mons que re-
corre, impliquen apriorísticament 
un intent vital, existencial (tam-
poc no és casual, la frase de 
Sartre posada al principi del lli-
bre), de retenció absoluta i impos-
sible. En la fugacitat mateixa de 
la vida, en la impossible retenció 
de l'instant, els argonautes tro-
baran, un miler de vegades, la 
propia vulnerabilitat. Com el ma-
teix paisatge, com la monotonia 
d uns gestos descrits —sobretot 
a la primera part— com si fossin 
engegats cap al No-res. Temps 
morts, en els quals cada gest del 
present sembla no tenir sentit però 
que es van complementant fins a 
crear, a mesura que personatges 
i novel·la es van fent, llur sentit 
i exacta dimensió. Significació de 
moments morts dels quals excel- 
leix tothora la força abassega- 
doia d'uns records que no són 
mai melangia, sinó explicació di-
nàmica.

Si la dinàmica de la novel·la és 
el viatge, la seva estètica és un 
joc constant entre moviment i im-
mobilisme, 1'«amunt i avall» com 
a leitmotiv d'una Història ina-
cabada, que probablement no 
pot acabar-se, com tampoc no pot 
acabar-se el viatge. En tota la des-
cripció d'aquest itinerari, hi tro-
bem latent una visió més forta 
encara que totes les altres: la 
mort com a destí últim, en una 
proposició que s'acosta a l'ele-
ment tràgic de l'absurd.
Amb aquests argonautes, Porcel 
reprèn un tema estimat, que ja 
amb La lluna i el «Cala Llamp» li 
havia donat el seu punt mes alt 
de maduresa, novel·lísticament 
parlant. Aquell old devil sea, con-
vertit en element tràgic per O'Neill, 
recollit com a itinerari èpic-vital 
per Melville, torna a fer acte de 
presència en l'obra de Porcel 
sense que, de fet, l'hagués aban-
donat mai. Hi havia estat, om-
nipresent, tant en els seus lli-
bres de viatges com a la novel·la 
publicada anteriorment a aquesta: 
Els escorpins. I aquesta presència, 
en Els argonautes, retroba les 
proposicions fetes pels autors es-
mentats, ja d'una manera total, 
inseparable de la petita, minsa 
odissea de la novel·la. «El vell 
dimoni del mar, que guanya sem-
pre», en paraules del mariner 
Christie a l'obra de novel·la.
Aquí, tanmateix, guanya la His-
tòria, en una mesura que ni 
O'Neill ni Melville no havien pre-
vist. Car Els Argonautes és no-
vel·la sobre la Història, que fa 
aquests homes —i assenyalada-
ment Juvera— mentre ells es van 
fent. Admirable manera d'afegir un 
nou itinerari! El viatge, la memò-
ria, els gestos dels personatges, 
corresponen a una Història molt 
concreta i ens adonem que és 
precisament aquesta, que no s'a-
tura. I fins m'arriscaria a dir que 
Els argonautes, com els llibres 
de viatges anteriors de l'autor, 
pre-anuncien aquella gran novel-
la històrica —en el sentit modern 
que demanava Mary MacCarthy— 
que Porcel, cal preveure-ho, no 
trigarà a donar-nos.
Ja m'he referit a una representa-
tivitat del llibre dintre l'obra glo-
bal de Porcel. Hi afegiria, però, 
un «sentit de continuïtat» mitjan-
çant el qual la novel·la s'insereix 
en unes coordenades que aniran 
formant —ja el formen— un mon 
creacional revelador, en els seus 
mínims matisos, de tota una vi-
sió del món. Visió del món essen-
cialment realista que no exclou, 
ans la condiciona, una presència 
constant de poesia: la petita poe-
sia de l'instant i de les coses, 
dels elements, i la subtil vulnera-
bilitat de l'home, copsats amb mà 
mestra. De vegades, en el realisme 
cru i absolut d'una situació, ex-
cel·leix aquella petita frase, aquell
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instant fugisser capaç de trans-
formar la realitat en una baralla 
constant amb l'onirisme. Així, al 
realisme descriptiu de la vida en 
el vaixell, s'hi sobreposa amb 
igual realisme el record d'una nit 
de contraban. I, tot d'una, fins i 
tot el record és transfigurat: 
«L'al·lot Llorenç veié dues vega-
des una estrella amb cua —rà-
pida i rutilant guixada de foc — 
que travessava el cel nocturn». 
Aquest joc seguit de dimensions, 
sàviament manipulades, aporta 
al llibre una fascinació contínua, 
la qual s'empara del lector.
És possible que algú prefereixi 
les exactes proporcions de La llu-
na i el «Cala Llamp» al joc cons-
tant de ritmes d'Els argonautes. 
Particularment, crec que aquella 
complementació — dirigida cap
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POMPEU FABRA, de Josep Mira-
cle. Ediorial Delos-Aymà S. A„ 
Barcelona 1968.

Miracle, que narrà amb molta ha-
bilitat el procés de la restauració 
dels Jocs Florals i aportà un gran 
nombre de precisions i dades des-
conegudes respecte a les vides de 
Verdaguer i Guimerà, en unes 
sòlides obres que foren molt ben 
rebudes, ha esmerçat la seva com-
petència de biògraf en aquest tre-
ball dedicat a Pompeu Fabra que, 
indubtablement, és un dels millors 
fruits del centenari del «Seny Or-
denador de la Llengua» que aca-
bem de commemorar.
Fins en aquest moment, la biblio-
grafia sobre Fabra només compta-
va amb els articles periodístics de 
Tomàs Garcés i de Miquel Duran 
(respectivament a la «Revista de 
Catalunya» de maig de 1926 i a 
«La Veu de Catalunya» del 8 de 
desembre de 1928), les dues mono-
grafies de Domènec Guansé (la de 
«Quaderns Blaus» de 1935 i la 
d'«Editorial Alcides» de 1964), 
l'«Homenot» de Josep Pla (1956) i 
el recull d'Artur Bladé i Desum- 
vila de les converses que sostin-
gué amb el Mestre, a l'exili (1965), 
obres, totes elles, estimables però

a una totalitat — no podia ni de-
via atacar-la Porcel partint d’uns 
punts i d'uns reeiximents ja acon-
seguits en l'altra obra esmentada. 
Perquè complementació és també 
ampliació, i una totalitat hom no 
l'assoleix sense recerca. És a par-
tir d'això que crec que aquesta 
nova novel·la de Baltasar Porcel 
s'insereix plenament en el camp 
de l'experimentalisme més honest. 
Complementació, ampliació i re-
cerca són constants que hom pot 
apreciar també en la utilització 
del llenguatge, on juguen igual-
ment camps diversos, que van 
des de la pura descripció rea- 
lista-objectiva, a un llenguatge 
popular recreat en sumptuosos 
barroquismes fins a la mateixa 
grandesa lírica que sura contí-
nuament en el contacte dels és-
sers amb els objectes, amb el pai-
satge, amb la mateixa, apassio-
nant realitat del viatge.
Em sembla que no exagero si 
col·loco Els argonautes en la lí-
nia de les millors novel·les escri-
tes entre nosaltres. Al mateix 
temps, és una obra que fa espe-
rar amb impaciència la pròxima 
novella de Baltasar Porcel. En la 
seva senzillesa aparent —aques-
ta senzillesa sobre la qual abe- 
lliria d'escriure tants fulls d es- 
brinament crític — hi ha contin-
gut el rar secret d'una narrativa 
de primer ordre.

TERENCI MOIX.

d'un esquematisme o d'un caràcter 
fragmentari que no podien omplir 
el buit que ha cobert el llibre de 
Josep Miracle.
Es tracta, aquesta, d'una obra de 
gran qualitat que s'explica per la 
simpatia que l'escriptor sent pel 
seu personatge i per l'esforç con-
tinuat d'un autor que d'ençà que 
inicià una collaboració amb Fa-
bra en la preparació del «Diccio-
nari General de la Llengua Ca-
talana», a la darreria de 1929, co-
mençà a anotar les dades perca- 
çades en llurs converses que creia 
interessants i que, una vegada in-
terromput el tracte per l'expatria- 
çió i la mort del Mestre, continuà 
realitzant bo i reconstituint, esme-
nant i complementant el material 
recollit amb una munió d'entrevis-
tes personals, un infatigable escor-
coll de les col·leccions de la prem-
sa periòdica i una consulta dels 
arxius de les entitats, dels regis-
tres parroquials i dels de l'estat 
civil o fins i tot els de la propietat 
immobiliària...
Per tant, el voluminós llibre de 
Miracle (579 pàgines impreses) és 
resultat de la conjunció dels dos 
elements que asseguren la perdu-
rabilitat de les coses ben fetes: 
l'amor i el treball.
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UN LLOC ENTRE
ELS MORTS (2.«edició)
Maria-Aurèlia Capmany

Maria-Aurèlia Capmany ha
desitjat crear una ambigüi-
tat entre la història i ia fan-
tasia, entre la biografia i la 
novel·la. Un «collage» ori-
ginal que ens diu prou cla-
rament que l’autora no ha 
volgut limitar-se a esbos-
sar una simple pintura 
d’època.

Un liïbre que reflecteix la 
continuïtat d’una existèn-
cia col·lectiva. No hi ha 
present sense passat o re-
cord, i el poble que recla-
ma un lloc entre els seus 
morts expressa la seva vo-
luntat i la seva possibilitat 
de projectar-se en el futur.

UN 
EN'
ELS MORTS
1

Altres títols d’autors del país a la mateixa col·lecció:

LA MÀ CONTRA L’HORITZÓ
Manuel de Pedrolo
TOTA AQUESTA GENT
Ramon Folch i Camarasa
EL FOC I LA CUA
Estanislau Torres
ELS ORANGUTANS
Joaquim Carbó
AQUÍ CUBA: 24 HORES D’HISTÒRIA
Josep Soler i Puig

Distribució: Hogar del Libro - Vergara, 3 - Barcelona-2

Josep Miracle amb Pompeu Fabra, treballant al Diccionari.

Hi ha, a més, la traça d'un escrip-
tor bregat que reïx a interessar el 
lector en les peripècies que porta-
ren fins a la unificació ortogrà-
fica; un dilatat afer descoratjador 
i ple d'entrebancs en el desenvo-
lupament del qual pogueren re-
velar-se tota llei de «pensades», 
vanitats i mesquineses.

En constituir-se Josep Miracle en 
el minuciós, però amè, historiador 
del moviment que, partint de 1 a- 
narquia gramatical de la Decadèn-
cia, culminà amb les «Normes» de 
l'Institut d'Estudis Catalans, retra-
ta, de passada, els homes de «L'A-
venç», mossèn Alcover, Francesc 
Matheu, Ramon Miquel i Planas, 
Antoni Griera, etc., els altruistes, 
els idealistes, els arrauxats, els 
apassionats, els ressentits... tota 
una galeria de tipus humans amb 
l'existència dels quals un hom ha 
de comptar quan intenta qualse- 
vulla explicació del nostre passat 
o del nostre present o planeja 
qualsevulla actuació futura. En 
aquest sentit el llibre de Miracle 
té un remarcable valor d'exem-
plaritat.

No cal dir, però, que l'exemple 
més ostensible ens l'ofereix l'autor 
amb la descripció de l'existència 
sacrificada i impertorbable del seu 
biografiat: l'home que anteposà 
una vocació de gramàtic i de nor-
malitzador del català a la como-
ditat que podria haver obtingut 
amb l'exercici d'una carrera uni-
versitària; el qui, pel fet d'estimar 
el treball d'equip, cercà la col·la-
boració d'altres lingüistes i, fins 
i tot, acceptà, per un esperit trans-
accional, fórmules que no li eren 
plaents; el professional imbuït 
d'un sentit del deure que li féu 
fer, puntualment, les seves classes 
universitàries fins al 20 de gener

de 1939, que li privà d'esquivar 
responsabilitats com a president 
de l'Ateneu barcelonès durant la 
Dictadura o com a cap del Patro-
nat de la Universitat Autònoma 
després dels successos d'octubre 
del 34, que li suggerí d'empren-
dre, a la vellesa, la ruta de l'exi-
li que el menà a la mort.

Gràcies a la biografia de Josep 
Miracle comprenem que la fasci-
nació exercida per la figura de 
Pompeu Fabra no prové únicament 
de la seva gran competència cien-
tífica. Depèn, també, de la seva 
elegància espiritual en perdonar 
els calumniadors, en intercedir pels 
qui considerava perseguits i en 
recomanar, en els moments difícils, 
que «no cal abandonar mai ni la 
tasca ni l'esperança».

El llibre és d'una presentació ex-
cel·lent, curosament imprès i amb 
il·lustracions escollides. L'editor 
mereix que hom el citi amb re-
coneixença. Precisament perquè 
també d'un punt de vista formal 
ens sembla una obra molt reeixi-
da i •—• com hem dit — digna del 
Centenari del Mestre, ens dol que 
contingui alguna inexactitud de 
detall que ens permetem d'obser-
var. El canvi polític que restablí 
el Patronat universitari vingué 
marcat per les eleccions del 16 
de febrer de 1936 i no del 20 com 
hom diu a la pàg. 566. El primer 
personatge de l'esquerra del gra-
vat corresponent a la Comissió or-
ganitzadora del Congrés Interna-
cional de la Llengua Catalana de 
1906 (pàg. 386) no és «Sagarra», 
sinó Jaume Algarra i Postius, que, 
posteriorment, fou catedràtic d'E-
conomia i de Finances Públiques 
de la Facultat de Dret de Bar-
celona.

ENRIC JARDÍ.
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