
PANORAMA DE NARRACIÓ BREU

LES VEUS SUMARES D UNA FORMA LUIRE
per Joan TriadÚ

En la nostra literatura actual, 
la producció de contes i de nar-
racions breus presenta una si-
tuació del tipus que ja ha estat 
descrit sovint mitjançant la 
imatge clàssica de l’iceberg: és 
una producció que resta en bona 
part inèdita, malgrat que tingui 
qualitat i interès literari, i de 
la qual la part que «veiem» és la 
que ha assolit el privilegi de 
la publicació; al dessota s’espe-
ren reculls i llibres sencers, i al-
gun autor inèdit, així com obra 
exhaurida o dispersa que cal-
dria reeditar. Publicats de tant 
en tant i com a la ventura (lle-
vat del premi Víctor Català i 
potser algun altre), els llibres 
de narracions cauen damunt del 
lector inesperadament. Ha estat 
prou dit : les narracions, els con-
tes, volen periodicitat, novetat, 
acostament a l’interès que per 
un esplai momentani de caient 
literari, pot tenir el lector de 
premsa diària o de setmanaris. 
I el llibre ha de venir com una 
expressió més definida i més 
estesa d’aquest interès que cal 
desvetllar o que potser només 
cal satisfer.

Avui els llibres de narracions 
són com veus solitàries d’una 
forma que ha donat tants noms 
il·lustres en la nostra literatura 
contemporània, que ha estat 
cultivada amb més encert, so-
vint, que la novel·la o que la 
poesia per un «poeta» o per un 
«novel·lista», i que els darrers 
vint-i-cinc anys, tot i l’auge de-
finitiu de la novel·la, ha estat 
adoptada, amb assiduïtat i fer-
vor, per una antològica sèrie de 
prosistes narratius de les gene-
racions de postguerra. Aquest 
esforç palesa, al capdavall, un 
domini i un progrés incessants 
de prosa narrativa i de llengua, 
i per tant cal aprofitar-lo molt

més. D’altra banda, la «forma» 
del gènere només és subjecta a 
l'estricta però prou flexible limi-
tació de l'espai (d’un parell de 
pàgines a un centenar si hi en-
cloem la «novel·la breu»), però 
admet, i vol, una gran llibertat, 
des dels pàl·lids dominis veïns 
del poema en prosa a la vasta 
proximitat en distensió de la 
novel·la, de la qual constitueix 
sovint un nucli dens especial-
ment irreductible.

TANMATEIX, UNA «MOSTRA», 
EN QUATRE TIPUS

Al panorama actual manca, 
doncs, una vertebració, sobretot 
tenint en compte que en la nos-
tra literatura la contística i la 
narració breu en general han es-
tat una avançada de la novel·la, 
en el sentit que li han procurat 
unes bases de treball i, encara 
més, uns elements efèctius de 
renovació que han facilitat cons-
tantment la ruptura amb les 
estructures establertes. Aquest 
procés es produeix fins i tot a 
l’interior de l'obra narrativa de 
determinats autors, com és el 
cas de Narcís Oller i Víctor Ca-
talà, Mercè Rodoreda i Manuel 
de Pedrolo. La concentració a la 
qual obliga el conte es combina 
amb una agudització dels plan- 
teigs estètics que en aquell mo-
ment té el novel·lista i li dóna 
la llibertat de subjectivitzar els 
problemes més íntims del seu 
treball, tant en les implicacions 
morals com en les d’« ofici», sen-
se el compromís que comporta 
la novel·la. I aquesta és la con-
nexió correcta que cal assenya-
lar entre la nostra contística i la 
nostra novel·lística, bé que d'una 
manera general, i no pretendre 
que el conte sigui merament 
una mena d’antesala de la no-

Jaume Cabré.

vella, de la qual, d'altra banda, 
no és pas, moltes vegades, cap 
precedent directe, ni cal que ho 
sigui. Però sí que és un gènere 
que, amb valors propis, ha estat 
un agent vivaç i sobri de pro-
grés i d’elaboració de la nostra 
narrativa. Així, quaranta anys 
després de la seva publicació, 
Ariadna al laberint grotesc és, 
per aquestes raons, un llibre 
«operant», com es demostra no-
més de resseguir un bon nom-
bre de novel·les d'avui, amb llur 
simbolisme, llur imaginació poè-
tica i llur recerca d’una concep-
ció pròpia de la realitat novel- 
lística.
Però amb Espriu, tan avar en 
producció contística des de la 
postguerra (veg. Narracions, Edi-
cions 62, 1974), han fet una certa 
estada en el silenci mestres emi-
nents de la contística com Pere 
Calders, Ferran de Pol i Jordi 
Sarsanedas, com si llurs aporta-
cions, més o menys espaiades 
en aquests anys, en mantenir 
llur vigència, fossin una fita per 
a ells mateixos. La publicació de 
Contes i narracions de Manuel 
de Pedrolo (Ed. 62; vol. I, 1974; 
volum II, 1975) constitueix, tan-
mateix, una bona correcció pel

Josep Albanell.

que fa al coneixement global de 
la seva importantíssima produc-
ció de contista, i també l’apor-
tació editorial més considerable 
en el panorama de les publica-
cions de narració breu als dar-
rers temps. Una «mostra» àm-
plia d’aquestes publicacions re-
vela una gran diversitat —de 
generacions i de tendències, 
d’ambicions i de qualitat—, or- 
denable, tanmateix, amb un cri-
teri d'orientació de lectura, en 
quatre tipus : el que pot ésser 
considerat com de «nous va-
lors», i que comprèn sobretot 
llibres de Josep Albanell i de 
Jaume Cabré; Albanell mateix, 
amb Maria-Antònia Oliver i el 
veterà Joan Perucho encapçalen 
les publicacions de la contística 
més clarament relacionada amb 
la poesia, el simbolisme i la in-
venció; a l’extrem oposat hi ha 
la narrativa com a crònica i com 
a «exemple» d’una realitat —Víc-
tor Mora, Antoni Serra, Víctor 
Artís—, amb aproximació a la 
novel·la breu del mateix tipus al 
nostre temps; i finalment hi ha 
l’aproximació, per mitjà del con-
te, a la novel·la tradicional i al 
conte tradicional, i és el cas de 
Beatriu Civera, Tomàs Roig i
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Maria-Antònia Oliver. Carme Riera.

Llop i Llorenç Villalonga, el 
qual és fidel, sobretot, a la seva 
obra de novel·lista.

NOUS VALORS O LA 
SATIRA-SENTIMENT
Tant Josep Albanell (que ja no 
és «nou») com Jaume Cabré, 
premi Víctor Català 1973, con-
firmen l'observació de Frank 
O’Connor que retreu i comenta 
Bergonzi : essencialment, el con-
te (i encara més exactament, la 
narració breu) tracta de les víc-
times de la vida, els insultats, 
els injuriats, els alienats... En la 
contística catalana aquesta dedi-
cació la trobem sobretot en els 
millors autors del modernisme, 
encara que llur intenció sigui 
tota una altra. En el conte Com 
una gàrgola (1968), el primer de 
l’excellent recull Compreu-vos 
una neurosi i sigueu feliç (Edi-
torial Moll, Palma de Mallorca 
1974), Josep Albanell presenta el 
drama d’un albat, un sagristà, 
que en perdre la innocència se 
suïcida. En El tipògraf (1971), 
primer conte de Faules de mal 
desar (Ed. Selecta, 1974), Jaume 
Cabré fa que la víctima, de tant 
d’haver d’escriure coses sense 
sentit, resti buit per dins, con-
vertit en pell i lletres. L’obra de 
Jaume Cabré, excel·lentment tre-
ballada, s’inclina decididament 
per la sàtira i la seva «víctima» 
és sovint col·lectiva. Però tant 
l’un com l’altre, aquests narra-
dors porten el signe d'una nova 
generació, alhora desimbolta i 
rigorosa, i que equilibra sàtira 
i sentiment, sense cap renúncia 
en la imaginació ni cap restric-
ció en la forma. Pròdigs ara i 
prodigiosos, hauran d’escollir 
una veu, la inconfusible de tot 
escriptor decisiu.
El predomini és del sentiment 
en els llibres breus de Carme 
Riera, Te deix, amor, la mar 
com a penyora (Ed. Laia, 1975) 
i de Joana Serra de Gayeta, Tau-
les de marbre, premi Ciutat de 
Manacor 1974 (Ed. J. Mascaró 
Pasarius, Palma de Mallorca 
1974), en aquest darrer amb un 
franc caient autobiogràfic i poè-
tic. El món de Carme Riera, 
més imaginari i personal, de 
somni viscut, amb les seves víc-
times escollides entre un dolor

i un desordre delirants, s’entela 
sovint, amb vigor convincent, 
amb la poesia inquietant de les 
realitats inexplicables. És un 
món «inicial», esbossat, vacil·lant 
encara i que caldrà endurir, dis-
tanciar i singularitzar.

INVENCIONS, HISTORIES, 
LLEURES...
La llibertat del gènere conte és 
més garantida, però, quan té 
tractes amb el poema que no 
pas quan aspira a escalar el 
prestigi de la novel·la tradicio-
nal. Altrament, ¿on entafora-
ríem el Tractat de vampirologia 
de Josep Albanell (Ed. Lumen, 
1975), les Coordenades espai- 
temps per guardar-hi les ensaï- 
mades de Maria-Antònia Oliver 
(Editorial Pòrtic, 1975) o les His-
tòries apòcrifes de Joan Perucho 
(Edicions 62, 1974), obres narra-
tives amb connotacions i inten-
cionalitats tan decantades cap 
a la poesia? Josep Albanell, el 
premi Sant Jordi de novel·la d’a-
quest any, descriu el seu llibre, 
dens i breu, dient que es tracta 
de «dinou invencions vampírico- 
sentimentals i, com a conclusió, 
tres textos veritables, les tres 
cartes definitives: el futur, tu 
i el teu passat». Ha al·ludit a 
les cartes del «tarot», és a dir 
al joc, i amb ell a la màgia, i 
més ençà o més enllà el destí, 
entre ganyotes, entre el poema 
«al foixano modo» i allò que ja 
comença a ésser un «aire Alba-
nell»; car tot és lícit si té qua-
litat. I en té. Les Coordenades 
de Maria-Antònia Oliver s’acom-
panyen de dibuixos de Josep 
Maur Serra. Hi ha un Tríptic 
de Montcarrà i tres textos més, 
tot com un retorn al somni i 
una insistència notable en el 
mite (ja fet seu en una gran no-
vel·la) de «Montcarrà», ara, però, 
vist apassionadament des de la 
infantesa. I el llibre d’Històries 
del poeta Joan Perucho (novel- 
lista conseqüent amb la seva 
obra, a Llibre de cavalleries i 
encara més a Les històries na-
turals) recull la primera part 
d'Aparicions i fantasmes (1968) 
i divuit textos, entre els quals 
n’hi ha de més narratius i lite-
raris que d’altres, tots els quals 
han estat publicats en sengles 
reculls en castellà. Però en con-
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Joan Perucho. Antoni Serra.

tes com Nicèforas i el griu o 
Les aranyes retrobem l’escrip-
tura del Perucho fantasiós i ric 
d'al·lusions insospitades.
Resten encara en aquest capítol, 
el singular llibre Lleures ' del 
Ben Ccrfat de Josep Esplugas 
(Editorial Josep Esplugas Bator, 
1972), en els quals «lleures» 
—tot un gènere, com diu molt 
bé Maurici Serrahima al prò-
leg— els episodis no són la fina-
litat de les narracions sinó llur 
mitjà; singulars també són les 
«històries» que componen el lli-
bre La noia de Cadaqués de Jor-
di Llimona (Ed. Selecta, 1973), 
«per a nens i per a nens grans», 
com diu l’autor, de les quals la 
darrera, La flama franca, és 
potser la més reeixida; i final-
ment, amb La sabata de l'em-
perador Orfran (Ed. Moll, Palma 
de Mallorca, 1974), Francesc Bar-
celó i Fortuny, autor d'una bona 
novel·la, El paratge de l'aranya, 
presenta un breu recull de nar-
racions de les quals la primera, 
El llindar, de certa extensió i es-
crita en primera persona, és la 
més representativa. La memòria 
hi predomina i els «episodis» hi 
són també un mitjà.

AMB EL CONTE ALS LLAVIS

Però el plaer de contar és en-
cara al centre de certes belles 
i vigoroses «escriptures». El text 
hi llisca, obert i precís, domi-
nat en el seu camí com un vehi-
cle molt expert per rutes sem-
pre noves, sempre alerta. Llur 
risc és que el plaer de lliscar els 
deixi a la superfície i que, així,

els passos no siguin del tot 
nous, sinó poc o molt encami-
nats per vies fressades. És un 
risc. Però ni la narració ni la 
novel·la de gran alenada, no 
s’han de considerar cessants 
mentre llur preocupació essen-
cial respongui a alguna de les 
preocupacions essencials del nos-
tre temps i hi sigui tractada des 
de dins, amb criteri crític i vi-
vint l’autor com a home la pro-
blemàtica cultural, social i polí-
tica del seu temps.
I aquest és el cas, justament, 
d’un dels llibres de contes «ma-
jors» d’aquesta «mostra»; Per-
duts. al pàrking de Víctor Mora 
(Editorial Laia, 1974), dotze con-
tes repartits en un gruix de més 
de dues-centes cinquanta pàgi-
nes i escalonats en el temps i 
en la temàtica, des del 1939 fins 
ara. És una crònica feta amb 
el conte als llavis, i amb una 
espiral interna, de conte a con-
te, cap a una interiorització dels 
personatges, del testimoniatge 
de tot un tipus de cultura i de 
l’agudització de la reflexió cen-
tral dels protagonistes (més 
d'un s’entrecreuen) en el mirall 
dramàtic de la pròpia vida. Ve-
geu el conte final, Agnès meva, 
Agnès seva. L’autor d'El cafè 
dels homes tristos, premiat amb 
el «Víctor Català» 1965, de La 
pluja morta (1966) i de la novel·la 
Els plàtans de Barcelona (1972), 
manté una gran unitat,' de veu 
rodonament assolida, en la seva 
obra, amb un domini indiscuti-
ble dels recursos que potencien 
la seva expressivitat, principal-
ment en el diàleg, en les al·lu-

Víctor Mora. Miquel López Crespí.
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sions ràpides i en el retrat patè- 
tico-irònic de les situacions.
Hi ha tres obres més en aquesta 
línia : el notable Tríptic de viat-
ger d’Antoni Serra (Ed. Pòrtic, 
1975), l’autor de La gloriosa 
mort de Joan Boira, una novel·la 
vigorosa i punyent, i ara d’allò 
que subtitula «un somni i tres 
novel·les curtes», madura i apro-
fundida revelació de les seves 
capacitats narratives, en aquest 
cas de la dispersió dramàtica 
dels éssers i de l’enfrontament 
fatídic en l’amor; el sorprenent 
recull, molt unitari, d'històries 
d’expatriats catalans a Caracas, 
titulat L’aigua del riu Guaire no 
és bona per a beure (Ed. Pòrtic, 
1973), on amb vocació tardana 
(ara té seixanta-nou anys) el 
nostre compatriota Víctor Artís, 
resident a Caracas des del 1939,

dóna un pas considerable en-
davant respecte de la seva no-
vel·la Ple al cinc (1970), en tro-
bar, de cap a cap de més de 
tres-centes pàgines de text d’un 
interès narratiu inestroncable, 
la coneguda però sempre eficaç 
conjunció entre el reportatge i 
la narrativa, de la qual opera- 
cio és capaç només un gran pe-
riodista i un narrador satíric 
molt ben dotat, amb una idea 
ja molt sedimentada de l’existèn-
cia humana; finalment, M. Ló-
pez Crespí utilitza, gairebé a tall 
de pamflet, història i narrativa, 
documentació directa i elabora-
ció literària, en el breu recull 
La guerra just acaba de comen-
çar (Ed. J. Mascaró Pasarius, 
Palma de Mallorca 1974), amb 
el qual obtingué el Premi «Ciu-
tat de Manacor» 1974, i en el

Beatriu Civera. Tomas Roig i Llop.

qual, anant més enllà que en 
A preu fet (VLTh), denuncia amb 
una, diguem-ne, «expressivitat» 
inaudita, i ben escrita, una situa-
ció que és prou explícitament 
indicada en el títol del primer 
«conte» i que dóna nom al lli-
bre, testimoni impressionant 
d’una «altra» Mallorca.

TAMBÉ AMB EL CONTE 
ALS LLAVIS, PERO...

El plaer de contar, tanmateix, 
es presenta també amb formes 
en què, fidel a una concepció 
més estricta i limitada del con-
te, l’autor ens ho diu tot (o bé 
s’adreça beatament al lector per 
tal d’ajudar-lo), mentre un rea-
lisme sempre vigent, amb el seu 
caient de costumisme, s’encarre-
ga de posar en relleu l’anècdota 
i deixar a l’argument —la ver-
semblança del qual és obligatò-
ria però molt sovint discutible— 
el paper de primer pla de la 
narrativa tradicional. D'altres 
vegades un aprofitament super-
ficial i «humorístic» d’aspectes 
de la cultura actual, amb afanys 
crítics, envernissa de nou allò 
que és impersonal de tan fres-
sat. Igualar o superar els mo-
dels clàssics, fora de temps, és 
una tasca que honestament no 
es pot aconsellar a ningú. Tan-
mateix, la lectura d’aquests lli-
bres pot ésser agradable, com 
és el cas de les divertides Hisr 
tòries de ciència-emoció de Ra-
mon Pérez-Pujol (Ed. R. Pérez- 
Pujol, 1973) i de les narracions 
de mossèn Ramon Vidal i Pietx 
Nadal a les altes valls del Ges 
(Vic-Centelles 1974). L’espai per-
sonal hi és espontani i feliç. 
Així, premi Víctor Català 1975, 
la notable escriptora valenciana 
Beatriu Civera, autora de bio-
grafies i de diverses novel·les, 
fa un notable pas endavant, dins 
les seves ja madures disposi-
cions, amb la tria de set narra-
cions titulada Vides alienes (Edi-
torial Selecta, 1975). Com obser-
va molt bé al pròleg Vicenç Rie-
ra Llorca, aquestes «vides» no 
són tan «alienes» com l’autora, 
amb el títol, i amb mà segura, 
ens vol presentar, ja que uti-
litza personatges i situacions 
per a denunciar fets i expressar

opinions amb fermesa, com en 
la narració El partit, potser la 
millor del llibre. Són obres es-
crites també amb el conte als 
llavis, però hi ha el rictus im-
passible de la continuïtat d'un 
antic i noble ofici, i no tant 
l’alegria de la creació.
En la mateixa línia —a part 
La dama de l’harem de Llorenç 
Villalonga, reedició, reelabora- 
ció i refundició de quatre con-
tes, precedits de l’interessant 
estudi «Unes notes sobre Llo-
renç Villalonga» per Damià Fer- 
rà-Ponç (Ed. J. Mascaró Pasa-
rius, Palma de Mallorca 1974), 
llibret interessant per a comple-
tar el coneixement de l’autor de 
Bearn— hi ha un volum de con-
tes de Tomàs Roig i Llop, La 
noia de bronze. La giróla ence-
sa. Altres contes i narracions 
(Editorial Pòrtic, 1974), que ac-
tualitza i dóna a conèixer diver-
sos caires de l’obra narrativa 
de l’autor, des de la novel·la 
breu, dividida en dues parts, 
que és La noia de bronze (pu-
blicada el 1926), fins als contes 
purs d'una sola pàgina o poques 
més, que predominen a la dar-
rera part del llibre. Al mig, La 
giróla encesa, premi Víctor Ca-
talà dels Jocs Florals celebrats 
a Mèxic el 1973, és un recull in-
dependent format per Històries 
de la vall innominada i per una 
sèrie de contes titulada Im-
promptus. Inesperadament, la 
penúltima narració es titula El 
meu pare i jo i és un excel·lent 
retrat de deu pàgines del pare 
de l’autor. Aquest moment auto-
biogràfic, un tast potser del me-
morialista que hi ha en Tomàs 
Roig i Llop, és, per a mi, supe-
rior al contista àgil, cosit de 
morts sobtades, d'un naturalis-
me premonitori, fatal. Amb més 
de cinquanta anys de tasca lite-
rària —recordem Lena i el seu 
destí, publicada als inoblidables 
«Quaderns de la Rosa dels 
Vents»—, i entre silencis, ben 
segur que Roig i Llop ens pot 
donar un memorial del seu viu-
re —i millor que no hagi de ser 
de greuges— com aquesta bella 
narració autobiogràfica, tan cla-
ra, extraviada entre les ombres 
i llur destí imaginat.

JOAN TRIADÚ
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