
h o v e l LA
«5 CARNISSERS, de Guillem 
Frontera. Premi de novel·la «Ciu- 
‘, de palma». Pròleg de Llorenç 
«¡llalonga. El Club dels Novellis- 
es LVII. Club Editor, Barcelona

Oe vegades, el lector s'enutja 
contra el crític: al capdavall, pen- 
50 el lector, l'obra és més impor-
tent que res; de moment, més 
^portant, segur, que el seu au-
tor ja no en parlem, de les clas- 
íilicacionsl Al crític, tanmateix, 
SO li manquen arguments per a 
fer valer.
El lector, en llegir Els carnissers, 
je Guillem Frontera, autor de 
vint-i-quatre anys, obra premiada 
a les Illes, més aviat em_ sembla 
que donarà la raó al crític, per 
una vegada. Vull dir, ací no és 
gens veritat que l'obra prevalgui. 
L'autor, javeníssim en relació al 
gènere; el tema, l'ambient, ocu-
pen la nostra atenció en un pri-
mer rang dilatat. I encara que 
ïillalonga, en el pròleg de la 
novella, cavallerescament, com li 
escau, vulgui, guiar l'interès vers 
l'argument (ell que tindria millors 
drets a parlar del gènere), és 
més cert, la lectura acabada, que 
l'anècdota «Guillem Frontera» 
passa molt davant l'anècdota 
d'Els carnissers. A l’avenir d’a-
quest jove autor, ¿hi haurà tor-
nes? Nosaltres esperem que sí, i 
que, demà, aviat, com és degut 
al camp heroic de l'art, l'escrip-
tor s'esvanirà en fumarel·la trans-
parent darrera un tou massís 
d’obra important.
-0 potser és que tots plegats 
ens havem tornat massa exi-

CARICATURA
•GARGOTS», de Cese. Pròleg de 
loan Fuster. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, Barcelo-
na 1969.

Ho voldríem caure en la vulne-
rabilitat que presenta el fet d'un 
dibuixant parlant d'un altre di-
buixant, que ens faria indefensos 
als anatemes del nostre amic 
loan de Sagarra, i encararem el 
•fenomen Cese» des d'un angle 
^espectador a seques. La dimen-
sió de Cese i la seva enorme 
Projecció a través de la premsa 
a avui, cal que sigui estudiada a 
•ous, i l'anàlisi acurada posarà 
9 manifest un munt d'evidèn- 

“Is', hn fe-esc (en Francesc Vila 
1 ufas, doncs) és una de les fi- 
9“res més grans que el nostre 
Pms ha produït en el subtil ter- 
•«y de la caricatura. Sense gens 

“ Por de pecar d'hiperbòlics, di- 
,IEm que en Cese completa e! 
erce* dels ninotaires més alts 
?6 ha donat aquest país. Xavier 
'ogues i Apa són, segons la nos- 

d'espectadors, els pre- 
e ents dun moviment, sensacio- 
a®ent dinàmic, que en Cese

gents... Durant molts segles, que 
la pintura no portés d'altra sig-
natura que la referència al «ta-
ller», semblava als afeccionats 
prou satisfaent: ni els col·leccionis-
tes més primmirats no hi fan esca-
rafalls... sempre que la tela o e 
retaule siguin antics. En Litera 
tura, semblantment, sempre fou ui 
personatge important l'escoliasta 
de manera que avui, encara, igno 
rem quina part de la nostre 
cultura té d'únic origen no ref-
inés que això: escolis. Tallers 
escoles: joventut, doncs, i afanq 
de saber, baldament l'últim curs 
de l'escola se'n deia Nanterre, 
però el procés continuava essent 
el mateix. El procés, sempre és el 
mateix: hi ha un ésser més ben 
dotat -—o més traballador...—, 
l'artista que innova d'una mane-
ra bastant absoluta (de vegades, 
aquest escriptor-creador, es diu 
un nom gloriosament «in», com 
ara Miller. D'altres vegades, es 
diu un nom vergonyosament 
«oui», com ara Gide). Tot seguit, 
els més desperts dels qui el vol-
ten, comprenen d'on bufa l'espe-
rit: allò que a Dublín o a Nova 
York, pensen, fruit de determi-
nades estructures, era veritat i 
resultava bell de llegir, qui sap 
si ho retrobaré més a prop, iden-
tificaré les mateixes estructures 
a Perpinyà o a Castellet... Ho 
narraré, aleshores... I, de debò, 
fins i tot una simple aplicació de 
la tècnica apresa als casos nous, 
pot denotar autèntic talent. Des-
prés... ja solament ve el rebuig, 
els escrivents. Amb la possibilitat, 
això sí, de fer sempre la gamba-
da amunt, fins al graó superior, 
per a alguns.
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prolonga fins als nostres dies. El 
nostre testimoni pot ser refutat 
per la gent excessivament orto-
doxa: se'ns dirà que en Cese no 
és un dibuixant —reduït als ter-
mes de l'ofici— de la categoria 
de l'Apa o en Babel. Però en la 
nostra apreciació el tecnicisme. té 
un paper secundari, molt relatiu, 
i subordinat al factor més impor-
tant, que és l'eficàcia.

En aquest sentit, el dibuix d'en 
Cese, més tose i menys virtuós 
que el dels seus companys de 
tercet, té, això no obstant, tanta 
força de penetració com tenien 
els altres de l'equip. En Cese, 
perfectament adaptat a una línia 
dels nostres temps, es pot servir 
dels seus gargots menys acurats 
perquè la càrrega de contingut 
compensa amb escreix el balbu-
ceig tècnic.
Els «Gargots» que comentem 
—- llibre editat per Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat i que aple-
ga els dibuixos publicats a «Serra 
d'Or» del juny de 1963 al desem-
bre de 1968—- fan un bell com-
pendi de la producció d'en Cese, 
aquesta singular producció com-

Cesc.

bativa, definitivament crua quan 
assenyala els desnivells socials 
i, fins on es pot, el desgavells po-
lítics, sempre presidida per un to 
de tendresa subtil i emocionant. 
En Cese dibuixa cruament l'home 
pobre i en fa un pobre home, qüe 
olora somrient una corona mor-
tuòria (mentre l'home ric s'enduu 
el gran pom de flors), que elu-
deix l'oficina del fisc (que el ric 
desafia) o que amb l'irrisori aug-
ment del salari mínim ja se so-
mia amb el barret de copa de 
l'home ric.
Aquest sentiment de tendresa 
d'en Cese ha estat la seva apor-
tació màxima en el camp de la 
caricatura catalana.. No hi ha 
cap mena de precedent del seu 
iníinit joc amb l'estrella nada-
lenca, per exemple, ni ningú no 
s'havia servit abans d'aquest seu 
mecanisme compassiu. Nosaltres, 
els espectadors que obrim un dia-

TEATRE

Miquel Arimany.

EL COMTE ARNAU, de Miquel 
Arimany. Collecció «La Roda», 1. 
Editorial Miquel Arimany, Barce-
lona 1968.

És d'agrair que una nova col·lec-
ció que aplegarà textos narratius, 
assaig i teatre es presenti al 
públic amb una obra d'aquest 
darrer gènere, un dels més des-
emparats pels editors, ara com 
ara. El Comte Arnau, drama en 
tres actes de Miquel Arimany, 
va obtenir el premi Jaume Serra 
Húnter als Jocs Florals de la Llen-
gua Catalana celebrats a París 
l'any 1965. Només en coneixíem 
uns fragments, els que el mateix

ri o una revísta i el primer que 
hi cerquem és el ninot d'en Cese, 
indefectiblement hem de prendre 
partit a favor del seu personatge 
—■ aquell home pobre molt so-
vint.—-, que el dibuixant ha me-
nat a una trista situació. Deixeu- 
nos-ho dir amb una frase, no feta, 
sinó refeta i rebregada: ens fa 
somriure amargament. Si en Cese 
pretenia la nostra solidaritat es-
piritual amb el seu personatge 
en desgràcia, l'aconsegueix total-
ment. Alguhes vegades —■ hom 
li'n fa el retret— fa servir un 
llenguatge massa demagògic. Pe-
rò també eh aquest aspecte tro-
bem justificacions: el seu missat-
ge té tota l'eficàcia ■—present i 
futura — quan és multitudinari. 
I en Cese no és pas el culpable 
del trist nivell general i les seves 
concessions no són blasmables 
quan hom té en compte que com 
més gent comprengui el mordaç 
esperit d'en Cese, més gent hi 
haurà guanyada per a la causa 
de desfer el clima injust. En Cese, 
com a bon ninotaire, és un cari-
caturista d'oposició. El dia que 
no tingués res per a combatre, ni 
res per dir, ja no faria ninots. Ni 
caldria, evidentment.

«Gargots» és una reeixida. Expli-
ca clarament el fenomen Cese. 
És un llibre d'humor català que 
ha saltat les limitacions locals i 
té força a qualsevol àmbit del 
pensament. És un llibre que in-
ternacionalitza en Cese, el nostre 
tímid amic... quan no dibuixa!
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autor va llegir en aquella ocasió 
a l'amfiteatre Richelieu de la 
Sorbona, on els Jocs Florals se 
celebraren. El drama se'ns pre-
senta com una nova recreació 
del mite català, que Arimany de-
mostra conèixer molt bé; en efec-
te, a l'estudi que segueix el text 
dramàtic, «La trajectòria literària 
del mite», l'autor inventaria els 
precedents del tema i els qualifi-
ca d'una manera breu però pre-
cisa. EI Comte Arnau és una obra 
de teatre concebuda en forma de 
poema dramàtic, potser al marge 
dels corrents actuals, i ens des-
cobreix un poeta que sap cisellar 
els seus versos amb vigor i do-
tar-los d'un dring sonor. La rique-
sa d'imatges, la precisió de la 
rima, fan d'aquest Comte Arnau 
una peça que caldrà considerar 
d'ara endavant en parlar del lle-
gendari senyor de Mataplana; 
més que immergits en l'acció, els 
seus personatges estan immergits 
en el diàleg, un diàleg ben tra-
vat que els confereix profunditat i 
grandesa, sobretot a la figura del 
Comte, que assoleix significació 
plena a l'acte darrer. Obra més 
per a llegir que per a repre-
sentar, seria, però, interessant, 
veure-la afrontar la prova de foc 
de l'escenari.
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