
panorama de la novel·la
UN LLARG CAMI PLE D AVENTURES 

DE CONEIXENCES
per Joan Triadú

Quan ha passat una bona tirada 
de mesos i apilem les novel·les 
damunt la taula, llegides al pas 
del temps, mentre apareixien, 
arribades de poc (o ja mig re
cobertes, perillosament, d’altres 
llibres i així envellides), dóna bo, 
i tempta, de fer-ne dissabte, crí
ticament, de desempolsinar i d’or
denar, per saber com resta tot 
i on, per tal de retrobar-ho un 
dia. Una ordenació de lector, al 
capdavall, potser útil en temps 
de presses.

Tanmateix, la novel·la catalana, 
assolida en el nostre temps la 
maduresa, exigeix del lector 
la definició d'uns propòsits de 
lectura i fer-ne una selecció or
denada. Des del final del segle 
dinou i el primer decenni de 
l’actual, o dit altrament, des 
de Narcís Oller a Pous i Pagès, 
la nostra producció novel·lística 
no havia sostingut una acció de 
la mateixa intensitat que l’actual, 
iniciada fa una vintena d’anys. 
Cal dir, però, que la situació 
d’avui és ben diversa? Amb avan
tatges decisius que l’afavoreixen 
—en aspectes fonamentals com 
són el llenguatge, les tècniques, 
l’amplitud d’una tradició, el pro
grés cultural, el prestigi d’una 
cultura...— però amb factors ne
gatius que no es presentaven en 
aquella, ja remota, «edat d’or», 
entre els quals hi ha sobretot, en 
relació amb el lector, la complexi
tat que en molts casos ha adqui
rit l’acte de «fer novel·la»; la 
rebel·lió contra la tirania del dis
curs argumental normal, la trans
gressió dels límits comunament 
entesos com a «morals», en el 
tractament dels temes o en llur 
elecció, i en les tècniques.

Bé que aquests fets, d’altra banda 
prou reconeguts, i de tot aneu, 
ja hagin estat descrits i sospesats, 
cal ara insistir-hi, ja que la pro
ducció novel·lística de les darreres 
tongades .—un any i escaig— no 
ha fet sinó accentuar-ne la gra
vetat. Però no pas, és clar, en 
detriment de l’acció «literària» 
tntrínseca de la novel·la, sinó
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només com a divergència en rela
ció amb el lector corrent. La no
vel·la catalana d’aquests anys, en 
el seu nivell considerable, en la 
seva creativitat, però sobretot en 
el procés'd’ambició i d’experièn
cia intel·lectual indicat, em recor
da l’ambigua, inquietant admoni
ció del poema més conegut ací 
de Kavafis, ttaca, en la versió de 
Carles Riba, ja famosa, quan evo
ca i demana, per a tots, aquell 
llarg camí «ple d’aventures, ple 
de coneixença»...

EN TERMES
DE SIMULTANEÏTAT 
I D'AÏLLAMENT
El món en el qual vivim i el món 
en què viu, doncs, la novel·la ca
talana porta a dins unes necessi
tats d’expressió que l’escriptor, 
en la part que li és pròpia, con
verteix en actes. Aquests «actes» 
calia que fossin fets, que algú els 
emprengués, independentment de 
tot allò que els altres pensen o 
viuen. D’altra banda es tracta 
d’un món accelerat, si el com
parem amb una de les altres 
«edats» que podem atribuir a la 
història de la novel·la catalana mo
derna, com és T«edat» compresa 
entre els anys 1925 i 1938, tots 
dos inclusivament. A l’acceleració 
—d’influències, de ressonàncies, 
de necessitats individuals, d’elec
ció de textos, de tècniques d’es

criptura, de corrents ideològics, 
etcètera—-, s’afegeix, en una altra 
dimensió, l’extensió. Hem vist 
com la novel·la s’ha estès per les 
Illes i com ara, per fi, sorgeix 
al País Valencià. Una onada de 
llengua «viva», de parles noves, 
introduïdes a fons i des d’un 
principi en l’elaboració del text, 
partint d’unes formes dialectals 
portades pel pendent del retroba
ment literari, han penetrat simul
tàniament i alhora amb l’aïlla
ment que comporten les esmen
tades condicions d’acceleració i 
d’extensió, al clos massa reduït, 
massa de la Catalunya Vella, mas
sa barceloní, al capdavall de la 
nostra novel·la actual.

QUATRE NOVEL LES 
«NOVES»
No cal preguntar-nos, doncs, d’on 
i com han sorgit aquests novel- 
listes als quals em refereixo, per
què sostinguda la nostra continuï
tat cultural bàsica, és a dir, amb 
base de poble, i essent intacta la 
capacitat de maniobra, des del 
punt de vista «intel·lectual», de la 
nostra literatura, tot esdevé na
tural i possible. Així tenim la 
lenta i esplendorosa ascensió del 
mallorquí Miquel-Angel Riera, 
ara amb el domini fosc, per a 
dir-ho com el poeta, que exerceix 
damunt la possible retòrica narra
tiva a què pot portar el tema, de

tragèdia poètica, de dimensió mí
tica, de la novel·la premiada amb 
el Sant Jordi 1973, Morir quan 
cal (Ed. 62). Cal recordar d’ell, 
o llegir com a complement, l’ex- 
cel·lent novel·la Fuita i martiri de 
sant Andreu Milà, personatge del 
qual el protagonista de Morir 
quan cal rastreja la història de 
sofriment i de mort. El temps 
de la guerra a Mallorca, als mo
ments del desembarcament, és 
espiat pel noi protagonista, per a 
qui a poc a poc «Andreu Milà» 
se santifica, al lloc desert de casa 
seva i furgant pels escrits i per 
les mitges paraules, mentre la 
gent s’encastella i fuig dels espais 
oberts, deserts combatuts. Una 
densa i gran novel·la.

No tan definits, menys madurs, 
un Pau Faner, menorquí, un 
Francesc Barceló i Fortuny, ma
llorquí, i Amadeu Fabregat, va
lencià, aporten tanmateix novel
les d’una significació sempre di
versa però amb l’engrescadora 
atracció dels textos nous i impo- 
sants. Imposa, de debò, l’espur
neig, entre surrealístic i arroman- 
çat, entre Cocteau i Radiguet, del 
premi Ciutat de Palma 1973, 
L’Arcàngel de Pau Faner (Edi
torial Nova Terra), amb una ado
lescència onírica i mortal que ens 
sotja arreu; és imposant! així ma
teix, la gravetat amb què a El 
paratge de l'aranya (Ed. Nova[261] 69



NOVETATS ABRIL 75
Col·lecció ”A POC A POC”
Pràctiques programades de la primera lectura amb intro
ducció progressiva de les consonants, preparades per 
M. Àngels Ollé de l’equip de mestres «Rosa Sensat». 
Il·lustracions de Pere Prats Sobrepere.

Llibre 13? LA OUICA (qüe, qui)
» 14? NEVA NEU (v)
» 15? EL GAT I EL GOS (ga, go, gu, gue,

gui)
» 16? MEL I MATÓ... (ja, jo, ju, ge, gi)

Col·lecció "CONTES POPULARS"
14. EN CIGRONET

(conte popular català) 
adaptació de M. Eulàlia Valeri 
dibuixos de Fina Rifà

15. LES TRES FILLES DEL LLENYATAIRE I L’ÓS
(conte popular rus) 
adaptació de M. Eulàlia Valeri 
dibuixos de Maria Rius

16. LA RABOSA
(conte popular valencià) 
adaptació de Carme Miquel 
dibuixos de Carme Solé

17. EL CONTE DEL XIULET
(conte popular valencià) 
recollit per M. Isabel Negre 
dibuixos de Pere Prats Sobrepere

Terra), Francesc Barceló i For
tuny assaja, amb abundor i des 
de diversos angles, una versió 
d’una vida de joventut en una 
Mallorca tractada en fred, amb 
una «distància» a la qual no érem 
avesats i un entreteixit molt efi
caç de tècnica narrativa; i més 
que imposa, sorprèn, encara, 
l’habilitat i el nervi irònic d’A- 
madeu Fabregat a Assaig d’apro
ximació a «Falles folles fetes foc», 
premi Andròmina 1973 (Ed. Eli- 
scu Climent), on un «narrador» 
(l’autor?) discuteix d’una mena 
de narració, i així s’hi aproxima, 
amb un suposat adversari que la 
considera una peça teatral, tot 
i que, segohs el narrador, és un 
assaig. Del conjunt cn surt una 
novel·la, la més audaç escrita 
a València modernament, una 
autèntica aventura de multitud 
de ressonàncies crítiques i de sà
tira.

Manuel de Pedrolo. Teresa Pàmies.

Col·lecció ”LA GALERA D’OR”
L’anxaneta que fa l'aleta des del cim d’aquests quatre de 
vuit és el nostre Maginet, un xiquet eixerit però molt 
menut. La seva poca alçada el té força amoïnat, però 
d’ençà que és a la colla de castellers del seu poble, això 
ja no és un problema... ben al contrari.

EN MAGINET
”tap de bassa”
de Benvingut Moyà i Domènech 
amb il·lustracions de Rosa Altés

Un llibre per a conèixer la vella tradició de plantar casteHs 
i els homés i els nois àgils i valents, que els aixequen 
a les comarques de la Catalunya Nova.

EDICIONS LA GALERA
Apartat 1825 Barcelona-13 Tel. 255 79 91

AMB LA CONTINUÏTAT 
DELS MILLORS MOMENTS...
Mentrestant, l’autor que publica 
més novel·les, i és més llegit, Ma
nuel de Pedrolo, ha accentuat el 
seu predomini amb l’aparició de 
ben bé mitja dotzena de novel·les, 
entre les quals hi ha dues reedi
cions (Se’n va un estrany i Fal
gueres informa, Ed. 62) de Temps 
obert i la setena novel·la d’aques
ta sèrie, L'ordenació dels maons 
(Ed. 62), datada el 1966. Més an
terior és l’extensa doble novel·la 
Viure a la intempèrie (Ed. Nova 
Terra), precedent, potser, de 
Temps obert, en la qual el no
vel·lista presenta de fet dues 
novel·les, cada una ocupant la 
meitat de cada pàgina. L’obra és 
datada els anys 1961-1962. Més 
de deu anys separen aquesta in
teressant novel·la de les dues dar
reres publicacions: Algú que no 
hi havia de ser (Ed. Proa) i Me
canoscrit del segon origen (Edi
cions 62). La primera és una no
vel·la més aviat breu, d’una tèc
nica impecable, que té per tema 
l’actuació d’una organització clan
destina a la recerca de diners 
amb finalitats polítiques. El tema, 
però, és sàviament reservat a un 
segon pla, a benefici d’una intriga 
policíaca i un precís escalona- 
ment d’episodis eròtics, explicats 
pel protagonista principal, el

qual, mentrestant, ja ens ha fet 
saber que escriu una «novel·la» 
(la dels fets), ajudat pel diari 
íntim deixat per un dels protago
nistes, ja morts durant l’aventura 
i la mort dels quals no llegirem 
fins que arribarem gairebé al 
final de la novel·la que sabem que 
hom escriu... Ningú no podrà re
gatejar a Pedrolo la primacia ab
soluta a la nostra literatura de 
la implantació, consolidada per 
ell mateix i pel gruix de la seva 
obra en curs, d’aquests intents 
(i de gairebé tots els coneguts) 
de capgirament de la novel·la efec
tuats de Joyce ençà.

Amb la segona de les novel·les 
esmentades, i també escrita i pu
blicada darrerament, Pedrolo con
tribueix amb una esbalaïdora se
guretat al gènere universal i an
tic, avui renovat, de la novel·la 
d’anticipació. És una de les seves

obres de menys llast eròtic, cal 
dir-ho per als lectors que «de 
bona fe» llegeixen Pedrolo per 
l’erotisme. A Mecanoscrit del se
gon origen, novel·la qualificada de 
«ciència-ficció» a la solapa del 
llibre i publicada en una col·lec
ció, «El trapezi», dedicada a l’a
nomenada «literatura juvenil», els 
ingredients són tot d’altres, adre
çats a obtenir respostes, sobretot, 
de la imaginació lliure i de la 
intel·ligència.
Amb la continuïtat dels millors 
moments, novel·listes de diverses 
generacions i d’aportacions sem
pre d’uns nivells vàlids, sobretot 
en la intenció, s’afegeixen a la 
productivitat imbatible de Pe
drolo i donen vivesa i fins i tot 
densitat a aquest període de la 
nostra novel·la. Dos d’ells, Llorenç 
Villalonga i Jaume Vidal Alco
ver, ho fan, a més, coincidint-hi 
amb sengles novel·les també, on 
el marc d’un futur utòpic serveix 
de sàtira per a un present inquie
tant. D’altres novel·listes assolei
xen de publicar, salvant obstacles 
de censura i d’oportunitat edi
torial, obres que prolonguen ci
cles propis o potser els clouen: 
Vicenç Riera Llorca ho fa amb 
la regularitat àmplia d'una «sa
ga», Estanislau Torres a partir 
d’un nucli (la guerra, el poble) 
i Teresa Pàmies prolongant una70 [262]



Jaume Vidal Alcover. Vicenç Riera Llorca.

novetat!
biografia, refent un testament, 
ideant una reivindicació. Sol i 
mestre del seu humor, Ramon 
Folch Camarasa s’actualitza en 
la fidelitat als seus millors mo
ments (La visita, Tota aquesta 
gent) de «lluita» amb els bons 
sentiments. I com si tot plegat 
no fos prou, tres novel·listes d’u
na mallorquinitat insubornable i 
closa, Antònia Vicens, Gabriel Ja- 
ner Manila i Llorenç Capellà, 
cerquen una explicació, potser 
una sortida, com a bons illencs.

UNA. QUALITAT REGULAR, 
ACCEPTABLE...

Ja sabem, i tot aquest desplega
ment ho prova, que la novel·la

Estanislau Torres. Ramon Folch i Camarasa.

catalana té un públic, bé que 
limitat, fidel i extensible. Pregun- 
tem-nos què passaria si un gran 
novel·lista dels actuals o un de 
nou, assumint les qualitats de La 
plaça del Diamant, d’incerta glò
ria, de Bearn o d'El pelegrí apas
sionat, ens donava, recuperat, el 
gust de la narració panoràmica, 
d’ambició social i històrica, amb 
la densitat seriosa i l’estètica prò
pia que calen a les obres «grans». 
Jo crec que, com s’ha esdevingut 
amb Elsa Morante a Itàlia en re
tornar la novel·la a Manzoni tot 
desviant-la de Pavese, un gran 
èxit de venda i un gran respecte 
de la crítica revelarien la capaci
tat de convocatòria d’un gènere 
que entre nosaltres encara no ha 
donat tot el que pot donar, i so

bretot allò que hauria d’haver 
donat (així com la poesia sí).

Per a aquesta mena d’efecte «so
cial» (no sé si Icaria, Icaria de 
Xavier Benguerel, obra que en
cara no he llegit, el produirà, 
però de debò, a més a més del 
cop publicitari), no són prou la 
qualitat acceptable, la regularitat 
atractiva i coherent de la produc
ció dels novel·listes esmentats, 
amb llurs nivells «vàlids». És en
cara menys adequada, natural
ment, la modesta, bé que eficaç 
si s’escau, novel·la de consum que 
massa esporàdicament surt a lli
breries, en lloc d’assortir quoti
dianament els quioscos. Em refe
reixo, per exemple, a novel·les 
com Una casa a les Tres Torres

LARQUinCTURA
CATALANA

A. Cirici/Fotografies: R. Manent

de Núria Mínguez (Club Editor) 
o Quaranta anys perduts de Rosa- 
Maria Arquimbau (Club Editor), 
la primera premi Ciutat dc Pal
ma, o bé a Crim al carrer Tuset 
de Ramon Planas (Ed. Pòrtic) o 
Entre el torb i la gestapo de 
Francesc Viadiu (Ed. Nova Ter
ra), aquesta darrera datada el 
1950 a Andorra i narració arro- 
mançada d’una autèntica aventu
ra, allargada durant els anys de 
l’ocupació alemanya i plena d’he
roisme, al servei de la llibertat. 
La novel·la, breu, de Ramon Pla
nas inicia potser les peripècies, 
ben construïdes, d’un possible 
Maigret barceloní. Núria Mínguez 
també fa novel·la policíaca, amb 
detalls eròtics i tot, i com diu la 
solapa, és una novel·la que es fa

* Trets permanents i variables en 
l’art de la construcció als Països 
Catalans.

* Biografia de l’arquitectura Ca
talana. Des dels orígens fins 
avui.

* Format: 22x17 • 288 pàgs. a 2 tintes • 
130 fotografies de Ramon Manent e Re
lligat amb tela e Sobrecoberta plastifi
cada.

EDITORIAL TEIDE
Viladomat, 291 - Barcelona-15



llegir de cap a cap. Com calia. 
Així mateix es fa llegir, molt hu
mana, la novel·la de Rosa M. Ar- 
quimbau, simple d’estructura i 
d’ambicions, sincera ja des del 
títol. Obres «de consum» que un 
ampli públic hauria de devorar.

DEU NOVEL·LES X UN TRET 
COMÜ QUE HI PREDOMINA

Oposada a aquesta simplicitat 
gairebé «camp», tota la produc
ció novel·lística esmentada —deu 
novel·les, en total— que va des de 
Llorenç Villalonga a Llorenç Ca
pellà, amb mig segle d’edat de 
diferència, presenta el tret comú 
de les tècniques desimboltes, 
compromeses a alliberar la narra
ció del discurs lineal de l’argu
ment. Són novel·les que, en prin
cipi, no s’aprofiten de l’emoció 
del lector i que, doncs, saben 
que més que «fer-se» llegir, cal 
que siguin llegides. Potser, de to
tes, Andrea Victrix de Llorenç 
Villalonga (Ed. Destino) és en
cara la més «llegidora». Novel·la 
d’anticipació sense grans novetats, 
en la qual, més que el futur, el 
que literàriament és més interes
sant és allò que resta del novel- 
lista del passat. Ben escrita, An
drea Victrix és un compendi de 
pessimisme tòpic, més que no 
utòpic, i una síntesi esforçada i 
metàl·lica de les idees, de les lec-

llibres a l’abast, 120
Un llibre incisiu i polèmic, de teoria i pràctica 
de la literatura, on els nostres autors —de Josep 
Pla a Pere Gimferrer— són estudiats al costat dels 
grans escriptors europeus: Sartre i Lukàcs, Vitlo- 
rini i Goldmann, Robbe-Grillet i Soljenitsin, etc.

JMCastelIet
QÜESTIONS

DElITERATURA,
POLÍTICA

I SOCIETAT

Edicions 62, s/a.
Provença, 278-Barcelona 8

Gabriel Janer Manila. Antònia Vicens.

tures i de les preocupacions (de
crepitud, perversió, homosexuali
tat, revolució) del gran novel·lista 
de Bearn. És el seu caient Spen- 
gler, molt llunyà del seu caient 
Proust, el de la notable Fio la 
Vigne (Club Editor), edició defi
nitiva de L’àngel rebel, per exem
ple, i que val la pena de rellegir 
o de repassar, per a retrobar-hi 
el Villalonga autèntic.

D’alguna manera, Visca la revo
lució! de Jaume Vidal Alcover 
(Editorial Moll) és també un lli
bre d’anticipació, però, a l’inrevés 
que d’altres, tot ell és present. 
És la novel·la d’un humanista in

quiet i inquietant, en la qual és 
dramàticament exposada, i amb 
ironia, la situació cultural, social 
i històrica en conjunt del nostre 
temps. Hi ha l’enginy i la saviesa 
d’un escriptor sagaç i lliure. Dins 
aquesta línia de comentari alta
ment imaginatiu, però veraç, de 
la realitat històrica i de l’expe
riència personal, cal llegir una 
altra bona novel·la de Vicenç Rie
ra Llorca, Què vals, Xavier? (Edi
torial Nova Terra), amb l’exili 
català a Mèxic i el contrapunteig 
de l’aventura, i la novel·la de caire 
autobiogràfic Va ploure tot el dia 
de Teresa Pàmies (Ed. 62), entre 
la realitat d’un retorn present, 
arriscat i difícil i l’evocació for
çada de la guerra i de l’exili, 
apassionada i intel·ligent. Per da
munt, dins aquesta línia de la 
«realitat històrica», hi ha encara 
una novel·la d’Estanislau Torres, 
Estimada Teresa, dins la millor 
tradició de l’autor d’Els ulls i la 
cendra. Acabada el 1969, és una 
obra que ha hagut d’esperar, cosa 
que es comprèn, un temps més 
obert. Amb la figura de Teresa, 
l’autor traça un símbol inoblida
ble de la dona víctima de la Ca
talunya vençuda, de la vídua de 
guerra a la recerca d’un cadàver 
desaparegut. El mite és un fet,
dins una bella i enèrgica novel·la. 
De Torres mateix, Foc a l’Albera 
(Editorial Laia) és un excel·lent 
exemple de narrativa juvenil de 
qualitat, amb el seu enigma i un 
passat que retorna... Aquesta evo
cació del passat, a càrrec també 
d’una dona com l’«estimada» Te
resa, noia de classe mitjana, sol
tera i escarràs de tothom, és el 
tema de Tota una altra cosa de 
Ramon Folch i Camarasa, i una 
de les seves millors novel·les. Mes
tre d’un humor que va escàs, re
trata amb aquest personatge fe
mení, que és cl qui parla i és 
en escena sempre, el tipus humà 
que ha de combatre la seva ten
dència a la bondat amb la força 
del caràcter i la lucidesa dc la 
visió. El personatge oposat, a 
l’ombra, és un home destinat 
a provocar les situacions descri
tes, i a fer d’agent de la lluita 
i de la novel·la, la qual, tanma
teix, sí que es fa llegir de cap

a cap. Un dels nostres millors 
novel·listes dels primers anys de 
la represa retorna, així, amb vi
gor i convida a la repassada ge
neral de la seva obra, la més 
«popular» i més identificada amb 
el poble (hom vol fer-nos creure 
que ja no n’hi ha, de poble) de 
la seva generació. Començant per 
la seva increïble identificació 
amb la «parla» o les formes orals 
dels barcelonins i de tot el català 
central...

No sé si aquest és el mateix cas 
dels mallorquins, l’expressivitat 
verbal dels quals ha aportat a la 
novel·la catalana un doll de llen
guatge fins fa pocs anys literària
ment inèdit en la narrativa. Els 
mallorquins ací han esdevingut 
novel·listes «normals», i amb to
tes les restriccions que calguin, 
fins i tot «populars», encara que 
mallorquinitzin. I no són tampoc 
exòtics ni típics, cosa, aquesta 
darrera, que eren els valencians 
abans de Raimon. Així una dot
zena de novel·listes illencs ha fet 
més per la unió de tots plegats 
que manta conferència i que 
molts llibres, tot esperant d’altres 
temps. Però, i a Mallorca mateix? 
¿Com hi és acollida una Antònia 
Vicens, de Santanyí, amb una no
vel·la tan insistent, intensa i poe
mática com La festa de tots els 
morts (Ed. Nova Terra), amb la 
seva tràgica i fosca murmuració 
o plany d’una noia víctima, o ve
ritable «rèquiem per a una noia»? 
L’autora de l’excel·lent Material 
de fulletó s’hi diversifica i cos
ta de seguir-la, tot i la qualitat. 
Un procés semblant apunta a la 
novel·la de Llorenç Capellà, de 
Montuïri, Romanç (Ed. Nova
Terra), la qual afegeix ambició 
i elements de més densitat narra
tiva a les obres anteriors de l’au
tor (Un dia de maig, El pallasso 
espanyat). El tema de la partida 
i del retorn hi té la grandesa i 
1'astuciosa voluntat de les farses 
tràgiques, que no es deixen tor
nar solemnes i fredes. Tanmateix, 
ja mort el cacic, l’acció resta clo
sa, i tot intacte. Hem d’esperar 
la nova sortida d’un bon escrip
tor. Potser una sortida de Tilla 
i tot, com fa Gabriel Janer Ma
nila en la novel·la, relativament 
breu, L’agonia dels salzes (Edi
torial Destino), escrita eís anys 
1971'l97s, damunt la qual una 
dona a Roma obre uns espais, 
fins a la mort, i obre uns nous 
espais per tornar a començar la 
novel·la. Amb una gran unitat, 
escrita en forma de cartes pel pro
tagonista des d’una clínica des
prés d’un accident, és sobretot 
una acusació, per<> no tancada, 
sinó encadenant-se, cap a una 
altra novel·la, oberta. Tot ha 
canviat, i ens adonem del tras
bals d’una vida i del comença
ment d’una altra vida. És l’aven
tura, plena de coneixences, de la 
nostra novel·la...
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