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revistó < le Xavier Benguerel
per Maurici Serrahima

No sóc pas jo el qui intenta una revi-
stó de l’obra de Benguerel ; és ell ma-
teix el qui l’ha fêta. El primer volum 
de les obres completes,* publicat no 
fa gaire, és exactament això : una re-
visió de l’obra narrativa, feta amb un 
rigor que arriba gairebé a la duresa. 
De l’etapa que enclou — des del pri-
mer llibre fins al 1950— n’han des-
aparegut novel·les senceres, endutes 
pel xuclador de l’exigència. I de les 
que han quedat, ni una sola no ha 
quedat intacta. N’hi havia per tant? 
És evident que no. Però qualsevol ho 
discuteix! L’autor té unes raons que 
el crític no pot copsar. Els llibres són 
de l’autor i, ben mirat, aquest en pot 
fer el que vulgui. En un pròleg llarg 
i lúcid, Josep Ferrater Mora analitza 
la legitimitat del fet i, superades unes 
certes reserves, accepta el que ell en 
diu l’«esperit de la correcció perpè-
tua». També l’accepto jo, tot i que em 
dol una mica.
No vull pas dir que em dolgui perquè 
Benguerel hagi espatllat res quan ha 
corregit els propis llibres. És evident 
que els ha millorats. Només en un sen-
tit, em dol una mica i per una altra 
rao. Perquè els vaig veure néixer. 
1 perquè, tot just nascuts, els vaig co- 
roentar. Tinc els articles a la vista ; 
el més vell farà aviat quaranta anys. 
comenta Pàgines d’un adolescent, la 
primera novel·la de Benguerel. Potser 
el comentari era massa rotund, per- 
W jo era aleshores molt jove — i ell 
encara més! —, però admès l’excés de 
rotunditat, em semblava que jo tenia 
astant de raó. I ara, quan rellegeixo

*a versió definitiva, em trobo que cal-
uT ríer que vaig dir, Percluè el 

mre ha canviat de to. Considerable- 
ent escurçat, no hi retrobo el puntet 
emtasi sentimental amb què l’ado- 

nlcent Parla de les fetes dels perso- 
• ges S* f°ssin pròpies. Ara el 

cnmPar a és un escriptor madur, in-
séparablement més eficaç. Però no
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1 m adono que ens fem vells.
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d’entremig han desaparegut—, la re-
visió es planteja en uns altres termes. 
En la nota preliminar —n’ha posat 
per a tots els llibres compresos en el 
volum—, Benguerel reconeix que ha 
tornat a escriure de dalt a baix tota 
la novel·la. L’ha allargada considera-
blement i l’ha centrada molt més en 
l’ambient on d’antuvi ja l’havia vol-
guda situar. El guany notori que vaig 
subratllar en el meu comentari de fa 
trenta-tres anys s’ha accentuat en 
aquesta nova versió. Així i tot, diria 
que algunes de les meves observa-
cions d’aleshores segueixen essent và-
lides. Com aleshores, hi crec excel·lent 
la visió de l’ambient suburbà, i la del 
personatge que és Maria, el parte-
naire del protagonista, que provoca 
en ell tot un món imaginatiu que l’au-
tor porta a la realitat de l’obra i que 
la realització perfecta del tipus d’ella 
salva del possible convencionalisme ; 
Maria aconsegueix — deia jo alesho-
res— una tal veritat que converteix 
en real tot allò que toca. I no me’n 
desdic. Però la nova escriptura, molt 
més segura, del llibre, m’ha permès 
de comprovar que jo tenia raó en un 
altre aspecte. Vull dir, quan vaig afir-
mar que Benguerel és un escriptor 
romàntic. Cal entendre-ho bé : no pas 
un escriptor afiliat a l’escola, sobre-
passada fa tant de temps, que va ésser 
anomenada «romanticisme», sinó un 
escriptor que, en la seva manera d’és-
ser en tant que home, té com a molt 
característica la manera emocional de 
reaccionar davant els fets — d’una 
certa mena de fets — que solem qua-
lificar de «romàntica». Així ho vaig 
veure aleshores, però hi podia contri-
buir la manera d’escriure, una prosa 
tallada, interrompuda —deia jo—, i 
amb unes certes finalitats líriques, 
completada per una rica imatgeria 
que hi era lligada, sobretot, amb els 
temes emotius. Ara la manera d’es-
criure ha canviat ; el guany en preci-
sió, en intenció, en eficàcia expressi-
va és immens. I, per això mateix, per-
què sobreviu a través d’aquesta nova 
prosa sòbria i segura, en la qual sen-
to tan sovint sonar la veu personal i 
viva de l’autor, he pogut saber que el 
romanticisme de Benguerel no venia

Xavier Benguerel.

d’un propòsit literari ni de cap exhu- 
berància formal, sinó de la mateixa 
font que l’obra, és a dir, de la manera 
d’ésser de l’home que l’escrivia.
És clar que, en les obres posteriors, 
aquesta tendència més o menys ro-
màntica va desapareixent de les mo-
tivacions de l’acció i va quedant re-
duïda — sobretot, en els textos reno-
vats per l’autor per a Tactual edi-
ció — a unes aparicions que només la 
matisen. El fet és molt perceptible a 
La família Rouquier, que l’autor qua-
lifica de novel·la de l’enyorament 
— s’entén, d’un món familiar, conver-
tit en ficció— i que pren la forma 
d’una primera novel·la de forma clàs- 
sicament realista. Ve a ésser l’equiva-
lent del que en l’obra d’un músic se-
ria una «primera simfonia», és a dir, 
la primera realització en la qual l’au-
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tor posa en joc tots els recursos dels 
quals disposa. En la versió inicial 
aconseguia per unanimitat el Premi 
Joanot Martorell. En la nova versió, 
esporgada de literatura no indispen-
sable i alhora enriquida amb una ma-
jor precisió en els aspectes essencials 
de l’acció, aconsegueix ben bé el ni-
vell de la producció posterior de Ben-
guerel, de les novel·les que li han do-
nat més nom. Podria ésser dit que 
marca un tomb decisiu en l’obra si 
no fos que —com passa sovint amb 
les «primeres simfonies» — per arri-
bar a la plenitud feia falta que l’au-
tor aconseguís un encert total en al-
guna obra menor. En aquest cas, l’en-
cert va venir amb la publicació con-
junta de La màscara i de L’home dins 
el mirall. Un altre pròleg de Ferrater 
Mora ho destaca. L’autor hi intervé 
més que mai, però tàcitament i només 
per a aconseguir, pels camins d’un 
llenguatge novel·lístic molt personal, 
una plena objectivitat, molt més pro-
funda, molt més individualment hu-
mana.
Aquestes dues novel·les breus —nou-
velles, diríem — clouen el volum, que 
abans conté La veritat del joc, dins 
la línia anterior, però potser amb 
alguna vaga influència d’un pessimis-
me a la manera de Simenon.
Potser també la podríem trobar a 
L’home dins el mirall, però en tot cas

només d’una manera secundària, per-
què el que hi predomina és la manera 
d’intentar l’expressió ; sembla com si 
l’autor hagués fet una anàlisi prèvia 
del problema — un assaig, diu Ferra-
ter Mora— i l’exposés a través d’uns 
diàlegs en els quals la part del prota-
gonista no és escrita en els termes 
del diàleg normal sinó en els del con-
tingut intern que per a ell té allò que 
diu, allò que pensa i vol dir ; així 
—-ho diu l’autor en el preàmbul—, 
les seves dites i rèpliques reals, col- 
loquials, hi són d’alguna manera so-
breenteses. Alguna vegada, l’artifici 
hi és massa aparent. Però, molt més 
sovint, en resulta una accentuació de 
la intensitat dramàtica, i el fet és més 
important perquè el drama —autèn-
tic—■ del protagonista seria, exposat 
en uns altres termes, terriblement 
prosaic. Per primera vegada, el reeixi-
ment és aconseguit per Benguerel pel 
camí d’una realització tècnica que so-
brepassa la línia narrativa habitual en 
ell, i que demostra fins a quin punt 
li és possible de fer el que vol. Així 
i tot, i encara que la perfecció de la 
tècnica expressiva hi sigui menys des- 
tacable, i hi aparegui només implíci-
tament, jo diria que la peça mestra 
d’aquest volum és La màscara, sobre-
tot en la nova versió que hi trobo, de-
finitiva. (No la toquis més!) No vacil- 
lo en dir que veig aquesta narració 
entre les més perfectes de la literatu-

ra catalana, que no és pas gens pobra 
en magnífics reeiximents dintre d’a-
quest gènere. El fill d’un intel·lectual 
pur, totalment donat a la seva obra 
s’hi sent allunyat del seu pare per 
aquesta dedicació absoluta: «els U¡. 
bres, els quaderns... l’havien separat 
d’ell» i l’havien convertit en un ésser 
gairebé mític, impenetrable. Tot just 
després de la mort del pare, el fill 
descobreix, en un calaix, un diari ín-
tim. I en llegir-lo, el seu pare se li hu-
manitza. .. Bé, el tema no és pas inè-
dit. Però el que compta és que el pare 
també s’humanitza per al lector, i fins 
a un punt que gairebé el separa del 
món de la ficció per a convertir-lo en 
un home que arribem a conèixer com 
si, de debò, n’haguéssim conegut 
abans la impenetrabilitat que feia pa-
tir el fill i com si, en llegir el diari, 
tinguéssim, com ell, l’alegria de retro-
bar-lo humanitzat i vivent. Aquí sí 
que cap reserva no és possible; som 
davant d’una obra mestra. L’arc po-
derós de les novel·les posteriors de 
Benguerel —d’El testament a Gorra 
de plat—■ prenia la primera arrenca-
da a La jamília Rouquier. Però el fo-
nament que el suporta és en aquestes 
dues narracions i, sobretot, a La màs-
cara. No em cansaria mai de recoma-
nar-ne la lectura als qui no l’hagin 
llegit, i als qui l’hagin llegit i tot.
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