
assaig
f i CRAC UNIVERSITARI. d'Oc- 
tavi Fullat. Col·lecció Estai. 1. Edi- 
,oriol Cadí. Barcelona 1969.

La imatge d'un món millor re-
colza ara en dades concretes. 
Deixa d'ésser un anhel d'alio im-
possible o un signe d'experiències 
personals. La natura dialèctica 
de la història es troba, a la 
base de qualsevol reflexió sobre 
el passat, el present i el futur. 
Les conquestes de la ciencia i de 
la tècnica ja no són solament 
coneixements o dominis sobre el 
món; són també presa de cons-
ciència de la natura dinàmica i 
racional de l'home mateix, amb 
la confiança que aquesta dóna 
una capacitat de construir un 
món lliure i raonable. Hom lluita 
.contra el capitalisme, no sola-
ment perquè fracassa en la rea-
lització de la justícia social, si-
nó també perquè té massa èxit 
en la tasca de seduir els homes 
vers el seu projecte d'un benes-
tar quantitatiu». Els universitaris 
contestataris ataquen «la burocra-
cia perquè es mostra ineficaç» 
i, per contra, esclavitza. Lluiten 
contra «el “sense sentit de la 
societat industrial, tot esforçant- 
se a crear idees, valors i béns 
que puguin humanitzar una so-
cietat de consum...» Octavi Fu-
llat opera amb aquests ingre-
dients per enfrontar-se amb el 
crac universitari. L'anàlisi és ex-
haustiva. Fullat té consciència 
del malentès que prolifera en la 
interpretació dels fets, i per ai-
xò reitera la reflexió interpre-
tativa. El problema és que l'anà-
lisi porta més enllà de la Uni-
versitat. I que a l'hora d'oferir 
algunes solucions (Fullat insis-
teix, que no es tracta de la so-
lució), és difícil fins de sugge-
rir-ne, si hom oblida el context

novel·la
PÀTRIA IGNORADA, de Ramon 
Comas. Pròleg de Joan Oliver. Bi-
blioteca «A tot vent», 142. Edicions 
Proa, Barce’.ona 1968.
Un home té un accident de cotxe, 
en una terra, la nostra, per a ell 
estrangera. L'home, greument fe- 

va a parar a un hospital.
^accident, en el doble sentit de 
arcumstància soferta i d'atzar, 
acara amb si mateix. La seva 

es rangeritat l'aïlla del món que 
! vo ta< Però al mateix temps 
SHS?6ja en una nova neces- 

1 a de comunicació. Perquè tot 
,,Lnou en aquest ressorqir a la 
«da, dolorós i nou.
D on Fonias ha col·locat el seu 
i i °na*<3e a la llinda del dolor 
fnr“°d Per examinar, com ho 
cooi T abocat al micros-
nie ' e,s5essoris que mouen l'ho- 
«ristèntia.™ U" ^ntU ° la SeVa

sscrivint90niSta s.arrapa a la vida 
' com si només pogués

social dins el qual cal dur a 
terme el projecte. Com que Fu-
llat no l'oblida, per això és caut. 
Gosaríem dir que aquest és el 
punt d'on pot néixer una con-
tradicció. Qui coneix bé les cau-
ses extrauniversitàries del crac, 
¿com pot parlar de solucions in- 
trauniversitàries? Si la Universitat 
no ha d'esdevenir un instrument 
al servei de la societat consumis- 
ta, ¿de quina manera fer-ne un 
projecte humanitzador dins aques-
ta societat? ¿De quina manera 
incondicionar-la si per definició 
totes les institucions queden mar-
cades pel «pes dels grups mono-
polistes»? Caldria acceptar, i de 
fet sembla que Fullat ho accepta, 
que «aquest pes no podrà ésser 
tan definitiu on hi hagi insti-
tucions parlamentàries realment 
representatives, íins i tot del món 
del treball». El camí és ben es-
tret, si és que realment existeix. 
Cal creure, al nostre entendre, 
que, en tot cas, tota societat 
evolucionada — capitalista o so-
cializada — posseeix gèrmens de 
transformació que són a la ve-
gada crítica o denúncia i imatge 
o projecte. Inscriure's en aques-
ta direcció de discrepància cons-
tructiva és tenir fe en l'home 
mateix, i justifica molts de sa-
crificis. Perquè no es tracta d'u-
na avinença o transacció, sinó 
d'una lluita alliberadora. Ens 
hem quedat en la referència als 
problemes fonamentals que Oc-
tavi Fullat estudia. No ens este-
nem en el comentari dels fets 
ni de les solucions mateixes. La 
documentació que Fullat aporta 
és quantiosa i significativa. El 
llibre hauria d'obrir els ulls de 
molta gent adormida o endormis-
cada. Creiem que els va dreta- 
ment dirigit.

JORDI MARAGALL.

sentir-se viu anotant amb pun-
tualitat les coses que veu i sent, 
encara que no les entengui o el 
molestin. No vol tornar enrera, 
vol avançar, encara que al da-
vant hi hagi el buit, la foscor, la 
por, fins la certesa — que crida 
com de passada— que l'accident 
no ha estat més que un suïcidi. 
Perquè tot allò que està vivint ho 
està vivint a ple rendiment, sota 
el signe de la por i el dolor, que 
li fa sentir el seu propi cos com 
un altre subjecte: «El nostre cos 
és, ara me n'adono, un company 
desconcertant».
Així l'Hospital esdevé un petit 
planeta, on l'home desarrelat 
tracta de trobar un petit espai 
propi, que l'alliberi dels succes-
sius fracassos.
«... I ve que li pregunto si ella 
tampoc no s'enyora, en aquest 
planeta menut que fa olor d'an- 
tisèptics.
—L'Hospital, vol dir? Això no és

per a ningú el país natal: s'hi ve 
a morir, sap? Jo també, li diria. 
Però no en faci cas.
—Té cada cosa, vostè! Podria dir, 
al capdavall, que al món també 
s'hi ve a morir. Jo li contesto que 
hi venim a viure; i acabaríem 
sense arribar a entendre'ns.» 
Ramon Comas ens ha presentat 
aquest personatge abruptament, i 
abruptament ens el fa desapa-
rèixer. Forma part de l'argumen-
tació, perquè endevinem una ar-
gumentació en el ions de la no-
vel·la, que l'autor ha omplert, 
amb destresa, de densitat, de 
transitorietat humana per tal que 
no esdevingui un apòleg.
Pàtria ignorada és una primera 
novel·la construïda amb una gran 
saviesa, amb un tempo just, 
sense defallences, amb una ade-
quada proporció de plans prò-
xims i allunyats. Ramon Comas 
hi ha buscat, a més del ritme 
que li era necessari, el ritme més
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Llorenç Villalonga.

EL LLUMÍ I ALTRES NARRA-
CIONS, de Llorenç Villalonga. 
Pròleg de Joan Alegret. Col·lec-
ció «Antologia Catalana», 47. 
Edicions 62, Barcelona 1968.

No fa ben bé cinc anys (setem-
bre de 1964) que «Serra d'Or» 
feia conèixer el resultat de l'en-
questa «Els crítics davant la li-
teratura catalana (1939-1963)». 
Assenyalar-ho ara, pot semblar 
fora de lloc o, si més no, super-
flu. No ho crec així. Com el lec-
tor recordarà, Bearn (1961), de 
Llorenç Villalonga, va restar-hi si-
tuada després de La plaça del 
Diamant. Tampoc no crec que es 
tracti d'aventurar «comparacions 
odioses» entre les dues novel·les. 
Simplement: de fer constar que 
de 1964 ençà, Villalonga ha pu-
blicat L'hereva de Donya Obdulia 
i Aquil·les o l'impossible (1964); 
els Desbarats (1965); el primer 
volum de les Obres Completes 
(1966); les Falses memòries i 
Les íures (1967); La gran ba-
tuda (1968), i, recentment, El 
llumí i altres narracions. Amb 
la qual cosa arribem a la con-
clusió que tant la vocació com 
l'activitat de l'escriptor han es-
tat — són — realment notables, 
i que el balanç de la seva pro-

immediat del llenguatge. Hi ha 
un deliberat despullament, una 
precipitada concisió, un propòsit 
de síntesi, amb l'acumulació de 
parèntesis curts, la successió de 
frases curtes, l'esmicolament de-
liberat de la frase que intenta 
créixer, l'economia del vocabula-
ri, que endureixen la narració 
com si fos portada amb alè curt. 
Com si l'autor conegués molt bé 
les eines que utilitza, però no 
aconseguís fer-nos oblidar com 
les ha utilitzades. Dic això, per-
què penso que Ramon Comas es 
mostra, aquí, amb el vigor d'un 
narrador que frena el seu propi 
impuls. Hem d'esperar que aques-
ta força que endevinem esberli 
l'evident necessitat de mesura 
perquè nosaltres, lectors, tren-
quem el mirall — i utilitzo la 
imatge de l'autor— per passar 
al costat dels personatges de 
debò.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY.

ducció dóna, si hi afegim els 
anteriors a Bearn, una dotzena 
de títols, els quals abracen la 
novel·la, el teatre i les «memò-
ries». Malgrat això, hom podria 
arriscar-se a dir que, tot i ésser 
un dels tres o quatre novel·listes 
catalans vivents més considera-
bles, Villalonga ha arribat, per 
raons diverses, només a una mi-
noria «assenyaladament i pulcra-
ment assabentada». Per què? A 
causa de la reclusió insular del 
novel·lista? De' la qualitat d'algu-
na de les darreres obres? De la 
seva llunyana ambigüitat davant 
la cultura catalana? De la man-
ca d'orquestració teledirigida o, 
si més no, acceptada, com sem-
bla que més d'un plumífer de 
les lletres catalanes ha sabut 
amanollar darrerament? Bé, pot-
ser la causa no és una sola. Més, 
encara: si hi dedicàvem l'atenció 
que el fenomen mereix, segura-
ment trobaríem d'altres ròons 
més contundents i satisfactòries. 
Deixem-ho córrer, però, i con-
fiem que Baltasar Porcel incor-
porarà aviat Villalonga a les en-
trevistes de «Serra d'Or» tot es-
menant així un estrany oblit i 
facilitant la visió de Villalonga 
sobre aquests punts.
Si ens cenyíem a l'òmbit estric-
tament insular, comprovaríem que 
el cas de Villalonga adquireix 
unes dimensions encara més sin-
gulars i respectables. De fet, fo-
ra d'aquells escriptors que con-
rearen el periodisme, es fa difí-
cil de trobar una prosa del gruix 
i de la vàlua literàries com la dels 
que basteixen l'opus villalonguià. 
Existeixen, és clar, precedents il-
lustres en la nòmina dels últims 
cent anys. Gabriel Maura, Ros-
selló de Son Forteza, Salvador 
Galmés i Llorenç Riber (per a 
tor d'Els altres catalans, i sobre- 
citar alguns noms) ofereixen pe-
ces curtes d'un pes molt estima-
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Cesare Pavese
L’ofici de viure

Un diari tan ric intel·lectualment com 
íntimament desolat: l’obra cabdal del gran 
escriptor italià.

Jean-Paul Sartre
Z Baudelaire

L’assaig sartrià sobre Baudelaire -el prototipus 
quasi llegendari del poeta maleït- és una petita 
obra mestra de penetració i d’exposició.

3 P. A. Baran i P. M. Sweezy

El capitalisme monopolista

ble, però en conjunt cap d'ells 
no va deixar una producció mas-
sa extensa. Villalonga, en canvi, 
que tan durament criticà a Mort 
de dama (1931) l'anomenada es-
cola mallorquina (per a la qual 
només existeixen les formes es-
trictament poètiques), ha sabut 
continuar — superar, anava a es-
criure — la tradició local del 
quadre de costums i del conte. 
Darrerament ha estat incorporat 
a 1'«Antologia Catalana», la qual 
ret així un petit homenatge al 
degà de les lletres insulars, en 
reservar-li el primer volum que 
dedica a la literatura catalana 
contemporània feta a Mallorca. 
La tria recull quatre contes apa-
reguts anteriorment (com és ara 
la petita obra mestra Marcel 
Proust intenta de vendre un De 
Dion Bouton, publicada per pri-
mera vegada a EI lledoner de la 
clastra, 1958) i tres d'inèdits. El 
primer d'aquests — El llumí —, 
que recorda el «mite de Beam», 
insisteix en la decadència de l'a-
ristocràcia mallorquina; el segon 
— La Xantipa— és una transpo-
sició al món grec clàssic de 
les preocupacions que Villalonga 
experimenta davant la banalitat 
de la «nova societat» sorgida dels 
canvis introduïts per l'allau tu-
rística; i el tercer — L'encobri-
dor — és un tractament, més 
dramàtic, de l'anècdota que ja 
desenvolupà a Mitja hora tard, i 
serveix a l'autor per a manifestar 
la seva perplexitat davant el Con-
cili Vaticà II. El volum és, en 
conjunt, d'un interès i d'un va-

Una anàlisi en 
profunditat del 

capitalisme americà 
en particular i del 
sistema capitalista 

en general.

RA.Baran i P.M.Sweezy

El capitalisme 
monopolista
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TRENTA MIL PESSETES PER 
UN HOME, de Francesc Candel. 
Traducció de Ramon Folch i 
Camarasa. Col·lecció «Ara i ací», 
7. Editorial Alfaguara, Barcelona 
1968.

Els contes de Francisco Candel 
reproduïts en aquest volum en 
l'excel·lent traducció de Ramon 
Folch i Camarasa, són molt di-
versos però s'uneixen en allò que 
podem anomenar la línia essen-
cial que caracteritza l'autor: la 
seva preocupació per l'home. En 
aquest sentit, el conte que por-
ta el títol que ha donat nom 
al volum, adquireix el valor d'u-
na declaració de principis: el 
grup de pescadors d'una barca 
de pesca a l'encesa decideix de 
llançar de nou a l'aigua tot l'ex-
traordinari carregament de sardi-
na que acaben d'obfenir, per tal 
de poder arribar a temps a sal-
var la vida a un vell pescador, 
imprudent, que demana ajut mar 
enllà. Candel voldria, evidentment, 
que l'home fos capaç d'actuar ai-
xí, almenys en grup, però no 
sols d'actuar-hi en una situació- 
límit excepcional, sinó sempre. 
Des d'aquesta posició inicial, 
Candel pot exercir la seva críti-
ca, generalment esquemàtica, pe-
rò molt eficaç, sobre tot allò, o, 
més ben dit, sobre tots aquells 
qui s'oposen a una concepció

lor literari poc freqüents en e, 
conte català d'avui. Al pr¿u 
Joan Alegret s'inspira en la ¡¿ 
terpretació del Mite de Beam 
que Joaquim Molas escriví pet al 
primer volum de les Obres Coa 
pletes, i hi desenrotlla certs as 
pectes que fan especial referèn-
cia al conte villalonguià. Deques, 
ta, manera n'ajuda la compren- 
sió per part del lector, el quaj 
tanmateix, hauria agraït que hom 
li matisés algunes afirmacions, 
gairebé imposades per les pecu-
liaritats de la col·lecció. Per 4 
tim, i atès que el pròleg no-
més hi fa referència de passa-
da, convé no oblidar l'abundosa 
activitat periodística de Villalon-
ga: abans de la guerra civil, a 
«El Día», i després de la guer-
ra a «Baleares» i al «Diario de 
Mallorca»; l'existència de treballs 
com Centro (1934), on recollí 
part de les col·laboracions al dia-
ri mallorquí de Joan March; de 
títols com Dos conferencias so-
bre neurosis (1936) o Estableci-
mientos para alienados. Algunas 
orientaciones para la clínica men-
tal de Jesús (1938), i també al-
guna narració esporàdica, en 
castellà, com la Carta anticipa-
da de Mallorca. 19 9 0 (1966), ja 
que, a desgrat de l'absència de 
finalitat literaria en alguns d'elle 
aquests escrits permeten de si-
tuar l'escriptor dins els condicio-
naments i les contradiccions quo 
han obrat sobre Llorenç Villa-
longa i que, si fa no fa, són els 
de la seva societat.

ANTONI LLUC FERRER.

Francesc Candel.

icional i més justa de les 
>ns entre els homes, 
a finalitat, Candel se se 
le l'humor i de la 
es de la seva obra m° 
entats en aquest rea* 
■n el conte tan explicit , 
3onya Maria Morada 
o la «beneficència' en«» 
i de molta carn). A agujt 
e de la seva narrativai 
iperposa encara e s 
lón una denúncia 
situació social, 
pertanyen alguns d 

és convincents 
L'acomiadament (s° 
le entre una empr® ?a
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