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l’Abadia de Montserrat, 1975.

Montserrat Roig figura en aquella 
nòmina de vint-i-cinc escriptors jo-
ves que Oriol Pi de Cabanyes i 
Guillem-Jordi Graells van incloure 
a La generació literària dels 70, * 
obra tan deliciosa com poc cone-
guda, ja que, malauradament, no 
va poder arribar al públic «per 
causes alienes a la voluntat, etc.».

Aleshores, fa quatre anys, Montser-
rat Roig (que ja havia guanyat el 
«Víctor Català» amb Molta roba 
i poc sabó...) confessava, entre al-
tres coses igualment significatives, 
als dos «impertinents escrives que 
la volien atrapar», que havia anat 
deu anys a les monges, que era 
«la dolenta» de la classe, que més 
tard, a la Universitat, va fer Lle-
tres, que va tenir un autèntic mestre 
(Joaquim Molas), que és molt con-
servadora i dogmàtica, que no té 
imaginació ni prou sentit de l’hu-
mor, que, així i tot, volia ser es-
criptora —un ofici com qualsevol 
altre—·, que vivia en un entourage 
burgès i que se n’aprofitava, que 
era casada i tenia un fill, bé que no 
creia en el matrimoni el qual li 
semblava «una forma de convivèn-
cia a superar». Per si no fos prou, 
la futura autora de Retrats pa-
rallels/ 1, afirmava: «Sóc molt con-
tradictòria pe.r ascendència i per 
sexe, i jugo a les dues cares: al 
racionalisme —que és l’únic mitjà 
d’entendre el món— i a l’irracio- 
nalisme, que no es pot descartar: 
a vegades, un crit, simplement, pot 
ajudar a fer vàlid un raonament».

Aquests antecedents ajudaran tam-
bé, em sembla, el lector a situar-se 
cn el moment d’iniciar la lectura de 
Retrats paral·lels/1, obra avalada (si 
es pot dir així sense molestar) per 
un magnífic pròleg de Jordi Carbo-
nell el qual diu, amb molt d’encert, 
que «l’equilibri entre la qualitat lite-
rària i la fidelitat als fets, entre els 
plantejaments objectius i els subjec-
tius, em sembla una qualitat fona-
mental dels Retrats paral·lels... ».
1 més endavant afegeix: «És clar 
que alguna vegada s’endevina, sota 
una exposició aparentment innòcua, 
un si és no és de murrieria, un 
entretoc d’entremaliadura». Aques-
ta darrera puntualització era molt 
necessària. Hi ha gent que només 
donen al qualificatiu de «murri» la 
seva accepció més pejorativa (la de 
poca-vergonya), i no la de «sagaç» 
que, en aquest cas, sembla la més 
apropiada.

Montserrat Roig, en una introduc-
ció als seus «Retrats», explica la 
raó del títol, fruit d’una idea que 
li va donar Josep M. Castellet, pel

* Editorial Pòrtic, Barcelona 1971.

fet que els personatges van per pa-
relles. Així s’agermanen —si el mot 
no és excessiu— Eugeni Xammar 
i Josep Pla, Pere Calders i AveHí 
Artís-Gener, Paco Candel i Joan 
Perucho, Antoni Tàpies i Andreu 
Alfaro, Clementina Arderiu i Ma-
ria-Aurèlia Capmany, Agustí Mon-
tai i Carles Rexach, Perich i en 
Cese, Pau Riba i Maria del Mar 
Bonet. Setze, doncs, en total, dels 
quals, vuit són escriptors; quatre, 
artistes; dos, cantants; un home 
de negocis i un futbolista.

No sé si seria del tot exacte afirmar 
que Montserrat Roig ha trobat una 
manera original de concebre i de 
portar a feliç terme un interviu, 
però no es pot negar que la forma 
emprada és àgil i amena, i el fons, 
ple de substanti/ique moelle. Signi-
fica, doncs, que el lector (el tipus 
de lector al qual plau la literatura 
diguem-ne biogràfica) trobarà en 
Retrats paral·lels (o hi retrobarà si 
ja els havia llegit a «Serra d’Or» 
o en alguna altra publicació) un 
goig i un profit. I no seria res d’es-
trany que hi fes també alguna des-
coberta —com a mi mateix m’ha 
succeït—, començant per la de la 
«retratista» mateixa, escriptora de 
molts registres, dotada de coneixen- 
ces insospitades i en possessió d’u-
na imatgeria personal. S’aplica en 
la recerca del detall exacte i precís, 
com volia Stendhal, i excel·leix en 
la descripció del personatge retratat. 
«Els seus ulls (diu, parlant del se-
nyor Xammar) terriblement cansats 
no harmonitzen gens ni mica amb 
detalls del seu vestit com els mit-
jons virolats, l’alegre llacet o la 
camisa color blau cel.» I referint- 
se a Pere Calders, observa que «té 
una cara ocellívola, d’au de bosc, 
petita, entre gameua i plàcida». De 
vegades, en una d’aquestes descrip-
cions s’hi veu el trescar de la plo-
ma manejada per una dona podrida 
de cultura: «Esplèndida antítesi de 
La Ben Plantada (escriu de Maria- 
Aurèlia Capmany), fumava amb la 
mà esquerra com els homes, de 
la mateixa manera que segons Jean 
Genêt, les criades i els negres imi-
ten aquells que els sotmeten».

Penso, d’altra banda, que Montser-
rat Roig es coneix prou ella ma-
teixa (fóra lúcida si no?) per a 
conformar la seva actitud, les se-
ves qüestions, amb el tarannà —i la 
classe—■ del personatge amb qui se 
les heu. Quina diferència entre la 
manera d’afrontar, per exemple, el 
senyor Pla i el senyor Montai! 
(Com devia suar aquest darrer!). 
El lector trobarà també, a Retrats 
paral·lels, reflexions filosòfiques i 
anècdotes divertides —com aquella 
que comença: «Al poble de Roca-
fort hi ha un capellà molt català..·»· 
Diguem, per acabar aquest mal atre- 
nyellat comentari, que Retrats pa-
rallels/!, amb el seu esperançat sig-
ne de continuació, és un llibre Que

42 [684]



no permet el luxe de malgastar-ne 
una sola ratlla, i que el seu estil 
brolla d’una font molt més propera 
a la deu de Josep Camer que a la 
d’Eugeni d’Ors. Se’n desprèn també 
una irreductible aspiració a la lli-
bertat dels homes i dels pobles, com

un torterol que deu perveni.r encara 
de les cendres fumejants de la post-
guerra, mentre fa pensar en el nos-
tre «futur incert» —ja que és amb 
aquests dos mots que acaba el llibre.

A. BLADÉ I DESUMVILA

«novel·la »
deu anys després

NOVELLA de Joan Brossa-An-
toni Tàpies (edició facsímil). 
Col. «Els llibres del Mall». Cu-
rial, Barcelona 1975.

Malgrat el ressò tan important que 
tingué la primera edició de No-
vel·la, publicada el 1965 per Sala 
Gaspar, conegué, pel seu tiratge 
limitat a cent quaranta exemplars 
venals, una difusió efectiva relati-
vament reduïda. L’edició facsímil 
que ara n’han publicat «Els llibres 
del Mall» apropa, doncs, a un pú-
blic més extens una obra que no 
ha perdut res de la seva actualitat. 
En efecte, els problemes que cen-
tren Novel·la —els límits de la lite-
ratura, les fronteres entre el fet 
plàstic i el fet literari, el replanteig 
de la noció mateixa de llibre— 
són, ara com fa deu anys, qüestions 
cabdals de l’activitat literària i ar-
tística. El Mallarmé d’Un coup de 
dés fou el primer, si no m’erro, 
que els introduí d’una manera ac-
tiva a la pròpia obra, en fragmen-
tar el text per tal de donar abast 
a la dimensió espacialista i conce-
bre el llibre d’antuvi com a objecte 
físic, susceptible d’una investigació 
autònoma, no només com a vehicle 
accidental destinat a difondre l'es-
criptura. En el cas de Novel·la, som 
més enllà encara: llevat del «soli-
loqui» final —malenconiós i nu in-
ventari de les deixalles del pas d’un 
home per la terra—, no hi ha text 
pròpiament dit, és a dir, text que 
no sigui collage (ho és fins i tot, 
incorporada a l’obra, la justificació 
del tiratge). Com és sabut, en efec-
te, Novella no és sinó la successió 
dels documents que testimonien l’a-
claparadora petja burocràtica da-
munt les etapes d’una obscura exis-
tència qualsevol. Reunió d’unes da-
des, com ho és la novel·la realista 
d’heretatge noucentista (de la qual, 
de biaix, es fa la crítica), però tam-
bé, com tan sovint s’esdevé en la 
poesia de Brossa, rescat i incorpora-
ció en un context nou d’elements 
de la realitat donada, als quals 
aquesta operació confereix un sen-
tit diferent i més vast. No hi ha 
cap més «novella» que la vida de 
qualsevol de nosaltres; i, aquesta 
vida, la societat la redueix a la 
foscor opressiva d’uns documents 
impersonals i implacables. Desco-
berta de l’expressivitat, no pas gens 
diferent, en el fons, de la que po-
dem trobar en obres on l’elabora-
ció, ací gairebé inexistent en apa-
rença, és prou visible: de la ma-
teixa manera que, posem per cas.

Coberta del llibre de Brossa 
i Tàpies.

monteada 25, Barcelona

Joyce recorre al mimetisme dels 
interrogatoris judicials o dels estils 
literaris més diversos, és a dir, a 
la utilització desenfocada de siste-
mes heterogenis, en el cas de No-
vel·la es produeix una apropiació 
de textos que esdevenen expressius 
—que prenen una nova expressivi-
tat— per llur encontre i llur con-
frontació en un sistema global nou. 
El treball de Brossa és ací, com 
en tots els llibres que han realitzat 
plegats, indissociable del de Tàpies. 
Fulls rebregats, vexats, grafismes 
sòrdids, tràgics o caricaturescos, 
d’un erotisme clos i marcit, o d’u-
na llòbrega desolació immemorial, 
són alhora el contrapunt, l’elegia 
i el comentari dels materials aple-
gats per Brossa. Art de la tria i 
del contrast; art d’indagació. Gran-
desa pregona d’una humanitat hu-
miliada i clam de la dignitat ban-
dejada i sollada. Pregoneses, abis-
mes, tenebror: auster i dramàtic, 
l’art de Tàpies conté en aquestes 
litografies tota la càrrega de des-
encís i de revolta que Brossa ha 
sabut suscitar a la buidor inerta dc 
la paperassa oficial. Cal esperar que 
els restants llibres realitzats en col- 
laboració per Brossa i Tàpies si-
guin també, a llur torn, objecte d’e-
dicions facsímil que posin a l’abast 
del públic usual uns volums que 
cal incloure entre les experiències 
més arriscades i suggestives dutes 
a terme en aquest terreny en el 
curs dels darrers anys.
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