
mer dels quals és presidit per un 
punt de vista psico-sociològic ge-
neral, el segon per la professio- 
grafia o l'orientació professional 
i el tercer per una tendència cla-
rament socio-política.
Dins el primer grup destaca l'o- 
bra més antiga, «Psicologia de la 
gent», on parla de l'home-massa 
i de la inadaptació social. En 
1'«Esperit de set-ciències» és di-
buixat finament un tipus humà. 
Finalment, en «Els orígens del ca-
ràcter» i «Lluita entre generacions» 
—l'assaig inèdit— són examina-
des diverses pressions psico-so- 
ciològiques de l'home d'avui.
Els assaigs que responen con-
cretament a la vocació estricta 
de Muñoz Espinalt —cal no obli-
dar que cultiva el camp de la

NOVEL·LA
TREN DE MATINADA, de Jaume 
Picas. Col·lecció «Ara i Ací», 7. Edi-
cions Alfaguara. Barcelona 1968. 
Tren de matinada té la importàn-
cia històrica d'ésser la primera 
novel·la en llengua catalana escri-
ta expressament per a fer-ne des-
prés una pel·lícula. No es tracta 
ja del cas corrent d'una novel·la 
d'èxit, l'argument de la qual és 
després transvasat del paper al 
cel·luloide; ens trobem en el cas

psico-tecnologia i l'orientació pro-
fessional— són «Saber-se enten-
dre» i «Guanyar-se la vida».
El grup més nombrós, finalment, 
el que partint de la psicologia en-
vaeix el camp de la sociologia 
política, consta de cinc assaigs, 
la majoria dels quals fan refe-
rència a la nostra circumstància 
concreta. Vegem els títols: «Sen-
tit polític dels catalans», «Seny 
no és timidesa» —sorgit d'una 
polèmica sobre una obra de Vi-
cens Vives—, «Un mercat per al 
senyor Esteve», «Segones inten-
cions» i «Propaganda totalitària».
Els títols parlen per ells mateixos 
i el text els fa honor: l'agudesa 
i el fi sentit crític de Muñoz Es-
pinalt hi són sempre presents.

DELFÍ ABELLA.

d'un projecte inicial de pel·lícula 
amb un cantant famós de protago-
nista (Joan-Manuel Serrat), a partir 
del qual és encarregada una no-
vel·la pre-guió a un escriptor (Jau-
me Picas) que ha fet crítica cine-
matogràfica, lletres de cançons i 
novel·la. Així, en un estudi crític 
de Tren de matinada, seria interes-
sant de cercar fins a quin punt 
aquesta immediata destinació ci-
nematogràfica l'ha condicionada;

notem que els diàlegs i les des-
cripcions dels moviments i gestos 
dels personatges hi són molt abun-
dosos, però això també ocorre a 
Un gran cotxe negre, l'altra novel-
la publicada fins ara per Picas; 
potser l'estructura especial de les 
tres darreres pàgines del capí-
tol X, amb la repetició ràpida 
d'ambients i situacions anteriors, 
ha estat creada pensant en la 
pantalla. Nogensmenys, el fet que 
Joan-Manuel Serrat sigui el prin-
cipal intèrpret del film, fa que el 
protagonista del llibre es digui 
Joan-Manuel i que intenti de co-
mençar a fer cançons amb la gui-
tarra. També hi ha coses de la 
novel·la que fan pensar en títols 
de cançons d'en Serrat: Joan-Ma-
nuel recorda, en tornar al moll de 
Barcelona, una nit de Sant Joan 
que hi passà amb Cristina; una 
de les figures femenines de la 
novel·la es diu Marta i es coneix 
amb el protagonista en una platja.
Tren de matinada és, doncs, una 
obra feta d'encàrrec per un es-
criptor d'ofici. D'extensió més aviat

BIOGRAFIA
SERRA I MORET, de Pere Foix. 
Editores Mexicanos Unidos, S. A. 
Mèxic 1967.
Pere Foix, periodista lleidatà fin- 
cat a Mèxic des del final de la

curta i de trama relativament sen-
zilla, aquesta novel·la ens conta 
les peripècies d'un xicot d'Àqer 
que s'installa a Barcelona per tre- 
ballar de mecànic en un servei 
de la SEAT, i de les seves rela-
cions sentimentals amb una cria-
da (Mònica), amb una dona ca-
sada (Marta) i amb la seva antiga 
promesa (Cristina), convertida ara 
en una entretinguda. Menys com-
plexa que Un gran cotxe negre 
(on les frases iròniques o una mi- 
ca malicioses sovintejaven i ens 
eren donats més contactes i con-
trastos entre individus de diferents 
grups socials barcelonins), en re-
corda, tanmateix, alguns aspectes: 
així, el clima eròtic que es con-
griava en aquella al voltant de la 
Lali, sembla voler-se repetir a 
Tren de matinada entorn de Joan- 
Manuel; en ambdues novelles, 
també, els protagonistes són sol- 
licitats per personatges del sexe 
contrari que gaudeixen de mitjans 
de locomoció propis i que els em-
pren com a armes de seducció.

JOAN ALEGRET.

nostra guerra, ha publicat fa al-
gun temps una biografia del 
dirigent socialista català Manuel 
Serra i Moret. Per al públic es-
tudiós, o simplement interessat, la

GESFIRME, S. A.

Societat Gestora 
Passeig de Gràcia, 68
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Es complauen a anunciar-vos la recent creació de

FONDIBERIA
Fons d’Inversió Mobiliària

i posen a la disposició del públic un equip d’especialistes, que us informarà sobre 

aquesta modalitat d’estalvi.

(Anunci autoritzat per l’Institut de Crèdit a Mitjà i a Llarg Termini, amb el número 10)
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