
j’avui però aquesta és una 
f ibada de refresc, molt al 

que ho pot suscitar tot 
tnvs indiferència, i que en 
ï ¿ d’una de les novel·les,
H carnissers, de Guillem 
frontera (Club Editor, 1969), 
ís una arribada de primer or- 
úe Mallorca i els mallor- 
“ins se’ns han presentat amb 
L imatge colierent i partí- 
llar, ja des del primer Blai 
Bonet (encara que s’hagi re-
jovenit ara amb una novel·la 
jesmallorquinitzada, potser 
la millor : Mister Evasió), 
fins als joves actuals. A 
aquests darrers els uneix un 
fet que constitueix una 
i transgressió de límits» dins 
la nostra novel·la, que és la 
referència al fet sexual, el 
,molt sexe», per a dir-ho amb

una expressió de Joaquim 
Molas, i que els fa coincidir 
amb el barceloní Terenci 
Moix, aquest Miquel Llor de 
les darreries de la dècada 
dels seixanta. Generacionals, 
doncs, és a dir, joves, abans 
de tot, amb el sexe s’hi es-
braven (encara que avui tot-
hom s’esbravi, com el Josep 
Pla de Notes disperses), i.per 
ell cerquen una llibertat i 
amb ell fan una denúncia, 
molt seriosa, seguida d’unes 
preferències i d’unes anàlisis 
perfectament coincidents amb 
tanta joventut de tot el món. 
Observem només si n’és de 
particular la nostra situació 
que el novellista gairebé no-
més pot fer indicacions d’op-
ció individual i molt poques, 
molt velades, d’opció col·lec-
tiva.

INDIVIDU I .SOCIETAT 
MALLORQUINA
Així, en L’abisme, de Ga-
briel Janer Manila (Editorial 
Moll, 1959), un «individu» 
lluita, amb sortida final, con-
tra totes les obstruccions que 
li munta la societat, i sobre-
tot contra les que ja troba 
muntades en. néixer. A la no-
vel·la hi ha, amb alternatives 
menys reeixides, una biogra-
fia valenta i crua del protago-
nista. Les connexions suple-
tòries no van tan bé com la 
línia principal, i , la veu jove 
del narrador es dissol en pro- 
lixitats, amb aparença de 
presses. Res no és nou, sinó 
ell, el molt benvingut novel-
lista Gabriel Janer i Manila. 
Quant al poeta Guillem Fron-
tera, que ja és, si vol, el Vi- 
llalonga de la dècada que ve,

ha construït la seva esplèndi-
da novel·la en forma de narra-
ció actual, en el temps de l’ac-
ció, de poques hores, però en 
dos llocs, presentats en alter-
nança rigorosa, però perfecta-
ment lògica : un al camp i 
l’altre a la ciutat, cada un 
amb els seus «carnissers», els 
del passat i els del present. 
Els primers, però, ja són jut-
jats, i tot el pes i tota la for-
ça expressiva, sobrers, del 
novellista, que en. té, passen 
pels segons, pels joves. Tots 
voldríem saber, amb ell, si 
seran, encara, els «carnissers» 
del futur. P'erò a part la con-
fiança en el novellista, sobre-
tot quan ens haurà portat allò 
que serà «material nou» d’u-
na segona novel·la, no ens 
correspon d’engiponar profe-
cies, tan individuals tanma-
teix. — JOAN TRIADÜ.

"Cadí", una nova col·lecció de novel·la
RODA DE MALCONTENTS, de 
Vicenç Riera Llorca. ENTRADA 
EN BLANC, de Manuel de Pedro-
lo. PARAULES D'OPOTON EL 
VELL, dAvelí Artís-Gener. DEL 
DIA A LA NIT, de Maria del 
Carme Ribé. «Sèrie Novel·la», 1, 
Z, 3 i 4. Editorial Cadí, Barce-
lona 1968.

Aquestes són les primeres quatre 
novelles que publica l'Editorial 
Cadí en la «sèrie de novella», i 
que en constitueixen el llança-
ment. És una collecció dedicada, 
pel que sembla, a publicar nó-
tela original catalana, la qual 
pot contribuir d'una manera im-
portant al coneixement puntual de 
la novel·la autòctona, sobretot si 
s'arrisca, com ja ha fet una ve-
lada, a publicar obres d'autors 
inèdits.

-• problema de forniment d'obres 
Per a la col·lecció ha estat solu-
cionat recorrent a obres concur-
sants a premis literaris. És així 

aquesta col·lecció inclou dues 
novelles provinents del primer
Premi Prudenci Bertrana: la fina-
ba, Paraules d'Opoton el vell, 

Avelr Artís-Gener, i Del dia a 
0 nit. de Maria del Carme Ribé;

• una altra, Roda de malcontents, 
6 Vicenç Riera Llorca, havia es- 
at‘«alista, l'any 1967, del pre- 

111 sant Jordi.

de malcontents se situa en 
uua de les èpoques més normals 

a vida catalana moderna i, 
'r *ant, i ho remarquem pel 
■opsr important que la realitat 
“•Ural literària té en la novel·la,

de les possibilitats de la litera-
tura. Riera Llorca situa concreta-
ment aquesta novel·la, on Arnau, 
el personatge principal, s'interes-
sa pel fet literari i fins en fa la 
crítica, en una data nou anys 
posterior a l'article «Una genera-
ció sense novel·la», de Carles Ri-
ba, és a dir el 1934. Plana a la 
novella la preocupació que sigui 
un reflex de la realitat cultural 
de l'època, en allò que interessa 
més uns personatges d'extracció 
cultural no universitària. Tanma-
teix, les observacions crítiques 
són només un pretext per a do-
nar aquest ambient cultural i per 
a situar la posició dels diferents 
personatges enfront de la situa-
ció cultural, ja que moltes de les 
afirmacions són realment molt 
discutibles, per exemple la menys- 
valoració de Joan Puig i Ferreter.
La novel·la té un plantejament 
senzill i directe, amb abundància 
de diàlegs i acotacions sovint 
quasi teatrals. Els diversos episo-
dis se succeeixen amb coordina-
ció lògica del temps, i són gene-
ralment breus. És una tècnica, ex-
plotada per Vasco Pratoljni, per 
exemple, eficaç per a les obres 
que intenten ésser un mosaic de 
la societat a través de molts per-
sonatges o situacions diverses.

Les referències a personatges o 
a institucions de la vida real en 
el cos de la novel·la, les mateixes 
notes crítiques, la creació de per-
sonatges que fan sospitar d'ésser 
en clau,, donen un notable valor 
documental a l'obra, que no és 
assolit en intentar crear la imat-

Manuel de Pedrolo.

ge de l'època, que resta la d'un 
cert sindicalisme, a través d'uns 
membres del CADCI, de l'ebulli-
ció d'ideologies, del problema 
dels refugiats alemanys i italians. 
Per aquest cantó la novel·la de 
Riera Llorca decep, i és just d'exi- 
gir-li més si tenim en compte que 
Tots tres surten per l'Ozama ha 
estat justificadament valorada 
com a tipificadora ben reeixida 
d'una realitat cultural diferent de 
la reportada ací.
Creiem, tanmateix, i sobretot per 
l'encert en la tècnica triada, que 
alguns dels aspectes destacats 
poden ajudar a formar al lector 
una imatge de l'època. Fins i tot 
el personatge central, Arnau, és 
representatiu (entre aquell tipus 
d'home activista, autodidacte i 
curiós de les lletres) d'un cert es- 
querranisme liberal, i es mou al 
costat de personatges idealitzats, 
més o menys mediocres, vinculats 
als moviments sindicalistes.

Fet i fet, i per un fragmentarisme 
excessiu, la novel·la de l'època 
immediatament anterior a la 
guerra és encara per fer, tot i 
que ja diversos autors s'han 
preocupat de tipificar-ne alguns 
dels aspectes de la vida política 
i social, sobretot. Potser aquesta 
possible novel·la haurà d'ésser 
posterior a molts estudis històrics 
adequats.
La segona obra de la col·lecció, 
Entrada en blanc, és una novel·la 
inèdita de Manuel de Pedrolo. 
Tenim ocasió, doncs, de coneixer 
una part amagada més de l'ice-
berg. Datada el juliol de 1958, 
es vincula plenament amb les se-
ves novel·les i pecès teatrals de 
l'absurd.
La novel·la és el descabdellament 
de la convivència d'uns indivi-
dus, fulminats igualment per un 
atac de cor, en un temps que se 
situa posterior a la mort i ante-
rior a un futur estadi (eternitat?, 
no-res?) definitiu; viatgers en un 
tren en marxa, per un indret to-
talment uniforme, fan parada en 
una estació sempre igual. Pedro-
lo, amb una adequada gradació 
de les situacions, aconsegueix de 
crear una tensió angoixant, ella 
mateixa justificadora de la no-
vel·la. L'originalitat radica en la 
transposició del tema del viatge 
de la vida a la mort i en una 
sèrie de situacions que contribuei-
xen a crear un clima de descon-
cert que alguns dels viatgers, 
enfront de l'escepticisme de la 
majoria, s'esforçaran a analitzar 
(absència de sexe, impossibilitat 
d'abandonar el tren).
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Avelí Artís-Gener, amb la novel-
la Paraules d'Opoton el vell, s'ar-
roga el dret de la imaginació en 
pretendre de descobrir i traduir 
uns papers que haurien estat re-
dactats al segle XVI, en els quals 
Opoton, un testimoni directe, des-
criu la travessia de l'Atlàntic i 
la posterior arribada i estada a 
terres de Galícia d'un contingent 
d'asteques a la recerca del déu 
Quetzatcóalt.

La crítica del nou statu quo es-
tablert en terres mexicanes és 
feta a través de situacions paral- 
leles, que el viatge imaginari pro-
voca, i a través de les reflexions 
d'Opoton, que conta en primera 
persona.

Així, la moral importada pels 
conquistadors ha trasbalsat els 
costums tradicionals dels aste-
ques i Opoton tractarà de remar-
car-ho sovint, sobretot en referir-
se a la moral sexual (pàgs. 57, 
113, etc.), o al culte (retraurà, 
per exemple, l'existència del Sant 
Ofici a Castella alhora que a 
ells els blasmen els sacrificis hu-
mans — pàgs. 70, 150, 216). De 
vegades la contrapc sició de fets 
i cultures és purament humorís-
tica: el crit de «terra! » que un 
mariner fa, com el de Colom; o 
els crits de guerra respectius, la 
manera de donar nom a les ciu-
tats «descobertes», etc. I encara 
d'altres situacions (per exemple, 
les mullers dels capitostos aste-
ques organitzen reunions de be-
neficència; o, mentre Clotilde, 
companya d'Opoton en terres ga-
llegues i castellanes, és a una 
reunió de beneficència, aquest li 
fa el salt). A partir de la intenció 
no ja humorística, les situacions 
tenen un fort contingut crític: les 
prèdiques que els asteques adre-
cen als futurs conquistadors, des-
prés d'haver-los derrotat esporà-
dicament, la conversió d'aquests 
a la fe de Quetzatcóalt i la des-
trucció dels temples per tal de 
bastir amb les-runes una piràmi-
de per al nou culte. Car Opoton 
viu en una societat tan. teocèntri- 
ca com la del poble visitat, i amb 
una jerarquització que ningú no 
discuteix.

Entre els altres personatges creats 
per la imaginació d'Artís-Gener, 
alguns sobresurten per la signi-
ficació crítica o per la caricatura 
de la realitat que els és encoma-
nada. Així, dona Ximena, tras-
plantada voluntàriament al món 
dels asteques i mare del «pri-
mer» mestís, és una rèplica ae 
la companya i guia d'Kemón 
Cortés, Marina. Estebandasilva 
passarà a ésser al cap dels anys 
i després d'haver estat un esclau 
incòmode i un especulador apro-
fitat, l'amo d'Opoton. I els cape-
llans, que diverses vegades re-
flecteixen l'església inquisitorial 
de l'època (pàgs. 236-7, 269), o 
un capità que parla amb unes 
frases estereotipades, que han tin-
gut una especial fortuna en mo-

Maria del Carme Ribé.

ments històrics encara apropats 
(pàgs. 270-2).
La tècnica adoptada permet a 
l'autor d'ésser prolix, en primer 
lloc en donar característiques de 
versemblança a l'obra, amb el 
pretext d'ésser la traducció 
d'una obra autèntica (que el ma-
teix «traductor» anota més o 
menys «científicament»), i en 
conservar les suposades carac-
terístiques de l'original (ús de 
perífrasis, d'eufemismes, incisos, 
circumloquis, etc.), cosa que fa 
pensar efectivament en textos 
possibilitats més o menys tarda-
nament per les civilitzacions pre- 
colombines — els llibres de Chi- 
lam Balam, per exemple—. Tan-
mateix, aquest exotisme acusat 
resta, per feixuc, eficàcia narra-
tiva i crítica a la novel·la (gaire-
bé tres-centes pàgines ben com-
pactes on l'autor aboca els re-
cords d'Opoton).

A la novel·la Del dia a la nit, de 
Maria del Carme Ribé, alternen 
ordenadament diferents episodis 
de la vida dels membres d'una fa-
mília de l'alta burgesia barcelo-
nina, confegits amb tècniques ex-
tretes precisament de la novel·la 
burgesa d'anàlisi psicològica.
D'altra banda, les relacions inter- 
familiars que els personatges in-
tenten definir semblen tretes rígi-
dament d'alguns esquemes teò-
rics que hi ha elaborats sobre la 
família occidental, com ara els de 
Jean Lacroix.

Cori retreu a la seva mare tants 
defectes com li descobreix, sense 
matisar ni poc ni gens. Albert, ad-
mirador de la mare, en contra 
del pare; afeccionat a l'esport en 
tant que li facilita, a part una 
satisfacció física, el vedettisme. 
El pare i marit, Enric, és tret del 
seu món condicionat per la dedi-
cació quasi exclusiva al treball, 
per una entrevista amical amb 
Mary, una noia potser «fàcil».

Eulàlia, convençuda de la infide-
litat del marit, comet adulteri amb 
un desconegut. Durant un dia 
que una sèrie d'esdeveniments 
afecten la vida dels diferents 
membres de la família, aquests, 
i especialment la mare, faran una 
anàlisi de la situació immediata. 
D'aquesta manera l'autora elabo-
ra uns esquemes de. conducta, su-

perficials, que, en el cas d'Eulà- 
lia, es resolen en una mena 
d'ideari molt simptomàtic per cau-
sa de la seva extracció molt més 
modesta: valoració de l'individua-
lisme i dels convencionalismes; 
preocupació pel físic, que pot sos-
tenir encara l'amor del marit; 
respecte malaltís per l'ordre esta-
blert i els tabús morals, presents, 
sense poder decisori, és clar, fins 
en l'adulteri.
La novel·la és resolta amb ús de 
soliloquis, associacions d'idees 
—■ totalment congruents tothora — 
i abundants diàlegs. Tècnicament, 
cal tenir en compte una sèrie de 
troballes molt remarcables, com la 
creació d'un paral·lelisme entre 
l'acció i la d'una novel·la qúe 
Mary té planificada (pàg. 97), o 
la concreció en un conte d'una 
experiència viscuda per Cori 
(pàg. 204). També cal remarcar 
particularment els soliloquis dar-
rers d'Eulàlia, en els quals ana-
litza la incomunicabilitat a què 
havien arribat marit i muller, do-
nant voltes a allò que li ha creat 
una consciència de culpabilitat, 
a la sensació d'haver comès al-
guna cosa que la deixarà marca-
da, i a l'intent de tornar a la 
vida normal, la qual es presenta, 
per una altra fatalitat, definiti-
vament trencada.

La llengua de l'autora alguna ve-
gada es ressent d'una certa man-
ca d'habilitat a evitar contradic-
cions poc convincents entre l'aca-
demicisme i el descuit.
A remarcar l'acurada presentació 
de les obres, deslluïda per una 
precipitada correcció de les gale-
rades. — MANUEL JORBA.

EL CARRERÓ CONTRA CÒSSIMA, 
de Joaquim Carbó. Sèrie novel·la, 
5. Editorial Cadí, Barcelona 1969.

El carreró contra Còssima està es-
crita amb una tècnica predomi-
nantment objectivista, de descrip-
ció exterior i de diàlegs. Adesiara, 
però, l'autor trenca aquesta línia 
narrativa objectivista amb breus 
referències als estats anímics o d 
les sensacions dels personatges; 
així fa cert ús de verbs de per-
cepció sensorial i mental: «sent», 
«té calor», «endevina», «pensa», 
«recorda», etc. També qualque ve-
gada (quan ens presenta el fill 
del senyor Quimet del bar, per 
exemple) l'autor intervé en la no-
vel·la explicant-nos, sobre algun 
personatge, dades que són an-
teriors a l'instant narrat o que no 
es desprenen de la simple narra-
ció externa progressiva.
La novel·la està dividida en tres 
capítols molt llargs o parts: La 
tarda i la nit del 30 de març. 
La tarda del 5 de juny i La nit 
del 15 de setembre, dates que, 
per les referències històriques que 
hom dóna en el text, corresponen 
a l'any 1967. Aquestes tres parts 
vénen a correspondre, si fa no 
ía, a l'esquema clàssic de plan-

tejament, nus i desenllaç Així 
la primera part (que c “ 
amb 1 arribada al carrer de Iau 
me, que torna de l'exili, i de Còs 
sima, la seva filla) anem conei 
xent el lloc d'acció i els pera' 
natges que intervindran en el des- 
enllaç final i se ns insinuen ja 
els ingredients que intervindran 
en la coagulació d'aquest desen 
llaç. La morositat narrativa no hi 
queda prou compensada per un 
aprofundiment de significat. U 
segona enclou dues converses 
desenvolupades al voltant de dos 
vells habitants del carreró: la 
senyora Ramona —que aconse-
lla finalment de fer-se catòlica a 
Còssima— i un taxista retirai 
que propugna un republicanisme
democràtic; sembla tenir signifi- 
cació simbòlica el fet que tots dos 
siguin impedits. La segona d'a-
questes converses ocupa trenta- 
quatre pàgines i hom hi exposa 
el veritable tema de la novella: 
la situació social, econòmica i 
política del país a partir del re-
sultat de la guerra civil. La ter-
cera part, que és la més breu i 
llegidora, descriu, com un quadre 
de costums, la celebració al car-
rer de la festa major del barri. 
Damunt aquest canemàs es pro-
duiran tres fets que repercutei-
xen sobre la sensibilitat de Còs- 
sima i culminarà la trama novel- 
lística.
Còssima, el personatge principal, 
està emparentada amb les heroï-
nes de les novel·les del Romanti-
cisme; per boca dels altres se’ns 
diu que és «diferent», «pura*, 
«blanca», «com un colom» i «sen-
sible». Salvador, el noi que 1 esti-
ma, també és «diferent». En con-
traposició, els tres xicots que 
ataquen aquesta parella estan 
descrits amb trets exclusivament 
negatius. En canvi, els dos per-
sonatges madurs més importants, 
Jaume i Maria, no participen da- 
quests esquematismes etics.
L'estil és molt lineal, si bé en la 
darrera part, l'autor arriba a uti-
litzar algunes metàfores —molt 
senzilles— dins el procés des-
criptiu i clou el llibre amb una 
frase que, sense deixar d esser 
objectiva, conté una elemental 
insinuació simbòlica. Els diàlegs 
— que adquireixen molt de gruix 
dins aquesta obra — n° sempr- 
arriben a donar el to de 
oral; sovint és degut a lu uti-1 
zació de formes cultes que 
guen el possible dring poPUu‘ 
Quant a la gramàtica, el ex 
presenta casos de pseudo-corre 
cions: ús de les formes «estes- 
«estessin», o de construccions co 
«fora el carrer» i «fora el ac0, 
volent significar «fora, àl carrer 
i «fora, al balcó».

i resum: El carreró contra C" 
ma és una novel·la escrita a 
tencions testimonials i P°e 
íes, el valor literari de la 9 
>rò, queda per dess0*%rnET 
va ambició. — JOAN AL
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