
PANORAMA DE NOVELLA
per Joan Triadú

AQUELL «DESIG INSATISFET 
DE PERFECCIONAMENT»...

El dia de demà, per a l'histo-
riador de la nostra cultura i, 
amb ella, de la vida total d’a- 
quests anys —els quals potser 
seran vistos com formant part 
d’un període més homogeni que 
no sembla, i ja des de temps 
força reculats com, posem per 
cas, de quinze a vint anys en-
darrera—, la producció novel- 
lística serà un dels indicis més 
apreciables de la dura resposta 
que, culturalment i literària-
ment, hem donat al condicio-
nament històric advers en què 
ens va posar el desenllaç del 
1939. I si dic «hem» donat, així 
en plural, és perquè el gènere 
literari anomenat «novel·la» té 
(bé que no tant com el teatre, 
però més que la poesia contem- 
poràniament vàlida) alguna cosa 
de tasca col·lectiva. Dic també 
que és «dura», la resposta, jus-
tament per això: perquè la col- 
lectivitat és sempre més casti-
gada (i més castigable) que l’in-
dividu. Les dificultats de fer 
novel·la en català, no són, tan-
mateix, d’ara, ni de bon tros, 
i les del període de postguerra 
en concret ja han estat objecte 
de referències diverses i, en con-
junt, vigents en llurs conclu-
sions. Però caldrà que l’historia-
dor de la literatura no deixi de 
banda algun fet tan vàlid com 
el caràcter de resposta que, amb 
diverses connotacions, té la no-
vel·lística, entre nosaltres, mal-
grat —s’ha de dir tot seguit— el 
caràcter minoritari que objecti-
vament ha adquirit, en la seva

estètica, la novel·la que predo-
mina avui en català.
He parlat de futur, perquè la 
crítica majoritària actual (set-
manaris, pàgines dels diaris, re-
vistes) no parla prou de la nos-
tra novel·la. Potser perquè no 
sap ben bé què fer-ne ni quin 
valor atribuir-li com a fet cultu-
ral d’actualitat i perquè sovint 
el lector «corrent» (al qual en 
principi s’adreça la crítica es-
mentada) tampoc no sap, da-
vant d’algunes de les novel·les 
més interessants que es publi-
quen, per on ha d’anar la seva 
operació de llegir i quina signi-
ficació té per a ell el producte 
que se li ofereix. Encara avui, 
entre nosaltres, és més esdeve-
niment la poesia que la novel·la 
(almenys que la novel·la que cor-
respon, en qualitat, avui, a la 
poesia que és esdeveniment). 
Alan Yates en el seu admirable 
estudi Una generado sense no-
vella?, tan oportú per diversos 
motius, i pel motiu d’aquest 
cert buit que inconscientment 
es fa entorn de la novel·la, diu 
el següent, recollint i resumint, 
en el seu capítol conclusiu, ob-
servacions anteriors: «El novel- 
lista català, però, tindrà sempre 
una relació especialment estreta 
i sensitiva amb el medi cultural 
amb què es compromet per 
elecció conscient : la literatura 
catalana pressuposa un catala-
nisme literari, i el llenguatge 
literari és el primer senyal d’a-
quest compromís». Aquesta ob-
servació de primer ordre com-
porta, si l’acceptem, una actitud 
del novel·lista en el mateix acte 
d’escriure, i aquest sol fet, en-

cara que l’actitud en qüestió si-
gui, si s’escau, involuntària, ja 
exigeix que, a l’hora de fer his-
tòria, sigui tinguda en compte 
la presència actual de la no-
vel·la.

LA NOVEL·LA COM
A RESPOSTA, DONCS...
Però cal tenir-ho també en 
compte avui, quan aquesta pre-

Mercè Rodoreda.

sència de la novel·la és —més 
enllà del «compromís» del qual 
amb tota la raó parla Alan Ya-
tes— un fet literari i cultural 
important, i probablement el 
més significatiu, parlant de fets 
positius, dels darrers vint anys; 
però alhora, en termes de qua-
litat, és a dir de creació literà-
ria, se'ns manifesta amb una 
puixança desconeguda en la nos-
tra història literària des de la 
Renaixença. Ho dic, tot tenint, 
com sempre, per objectivament 
vàlids els noms de Narcís Oller 
i Víctor Català, per a no esmen-
tar sinó dos «prototipus» i amb 
ells dues escoles, dues èpoques 
i dos moments (o de fet un de 
sol) que mai després no es re-
petiren, fins el 1939; malgrat els 
assoliments individuals aïllats i 
de novel·les concretes, com una 
Laura, una Terres de l’Ebre i, 
sobretot, Vals, no es pogué fer 
amb el moment de la novel·la 
que aleshores es vivia al món 
i encara menys amb el que s’a-
nava a viure (cal dir-ho? Proust, 
Joyce-Kafka-Faulkner), allò que 
havia estat fet amb mitjans pro-
pis, amb el realisme i amb el 
modernisme. La puixança actual 
es manifesta, fins i tot, en un 
sentit: el de l’extensió geogrà-
fica, pels Països Catalans, amb 
els mallorquins sobretot, i ara 
també a Menorca i al País Va-
lencià. Alhora, si he parlat de 
puixança ho he fet a posta, per-
què amb dades a la mà —és a 
dir, noms i obres—, extretes de 
la bibliografia dels darrers cinc 
anys, hi ha una quarantena d’au-
tors vivents que han demostrat 
amb una o amb diverses novel-
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les unes condicions respecta-
bles, equivalents almenys a les 
que demostraven uns quants no-
vel·listes, però més pocs, de l’es-
mentat període anterior al 1939. 
Finalment, però potser primer 
de tot, la meitat d’aquests no-
vel·listes actuals tenen menys de 
trenta-cinc anys. Com és lògic, 
a càrrec llur (o en bona part) 
hi ha la resposta de la novella 
a allò que Nicolau d'Olwer ano-
menava «desig insatisfet de per-
feccionament», un dels aspectes 
o tendències que la seva genera-
ció —deia— transmetia als es-
criptors més joves. La novel·la 
com a resposta, doncs, acom-
pleix també el designi que, d’u-
na manera més general, reser-
vava l’illustre polígraf al «con-
reu creixent de la prosa», ja 
que de novel·la pròpiament dita 
no hi havia —semblava— gaire 
ocasió de parlar-ne, en aquell 
moment (1927) i per part d’ell, 
en un rigorós i esquemàtic re-
sum breu de tota la literatura 
catalana; més que d’un «desig 
insatisfet» es tracta ara, però, 
de respondre a les necessitats 
del novel·lista i de la novel·la 
amb la mateixa ambició i la 
mateixa amplitud de resultats 
de com es planteja la qüestió 
el poeta respecte del poema.

LA NOVEL·LA QUE
PREDOMINA AVUI
I TIPUS DE NOVEL LA

Entre el «compromís» de què 
parla Alan Yates i aquest as-
pecte darrer de les respostes de 
la novel·la actual i que consti-
tueixen la seva puixança, no hi 
ha contradicció de fons, mal-
grat el caràcter que podríem 
anomenar social o polític, previ 
en definitiva, del compromís i 
una estètica que tendeix a do-
nar-li caràcter minoritari (rebel- 
lió contra la tirania del discurs 
argumentai ; transgressió dels 
límits comunament acceptats 
—«morals» i altres— en la no-
vel·la tradicional; utilització de 
tècniques noves i d’aplicació vol-
gudament singularitzada ; ten-
dència a l’ús poemàtic del llen-
guatge, i construcció deliberada, 
però necessària, de la novel·la 
entorn d’un mite central i opo-
sat a tota idea d’anècdota...). 
No hi ha contradicció perquè 
només amb l’adopció d’aquesta 
actitud, com una fase més del 
seu «progrés», la novel·la cata-
lana es compromet amb efecti-
vitat en l’esforç de descolonit-
zació de la nostra cultura.

Tanmateix, en la novel·la predo-
minant avui, tot i certs trets 
comuns, hi ha prou diversitat 
de tipus perquè se’n pugui ser-
vir un públic de certa amplitud. 
La novel·la més jove s’inscriu de 
ple, amb tota desimboltura, en 
una forma o altra d’avantguar-
disme ; mentrestant, però, la 
producció d’altres generacions 
i d’altres tendències, ja més

Manuel de Pedrolo.

«provades», és de plena actua-
litat, sovint obre camí i man-
té un nivell d’aportacions emi-
nents.. No es pot parlar tampoc 
de tipus ni de generacions tan-
cats en ells mateixos, ja que les 
influències i els contactes s’es- 
tableixen en tots sentits i en 
totes les condicions generacio- 
nals. Aquesta situació, d’altra 
banda normal, obliga a totes les 
precaucions en el cas de voler 
fer, amb unes certes garanties 
de rigor, un repàs —i no diguem 
una «història»— amb valor crí-
tic, de la situació actual, en la 
qual destaca el signe positiu de 
l’aparició de nous novel·listes, a 
cavall dels premis, i de la reno-
vació amb què ens sorprenen 
els novel·listes consagrats, i fins 
i tot els «clàssics», com Llorenç 
Villalonga, Mercè Rodoreda i 
Xavier Benguerel, que ja havien 
publicat abans del 1939. Als dar-
rers temps, per exemple, en el 
sector dels novel·listes «joves» 
o «nous» (termes que cal usar 
també amb un sentit ben ampli, 
donades les dificultats de publi-
cació) s’hi sumen, ben diversa-
ment, la madura personalitat de 
Miquel-Àngel Riera, els dots nar-
ratius. i d’escriptor de Josep 
Albanell i la força d’originalitat 
de Pau Faner. Així mateix, si 
intentem d’analitzar les actituds 
de l’extens sector central de no-
vel·listes de dedicació llarga i 
d’obra definida i reconeguda 
—sector encapçalat, natural-
ment, per Manuel de Pedrolo, 
i que comprèn una bona part 
de la novel·lística catalana d’a-
quests anys—, hi reconeixerem 
dues actituds que porten a dos 
tipus de novel·la ben diferencia- 
bles: la novel·la com a «mite» 
i la novel·la com a «crònica» 
(la major part de l’obra de 
Pedrolo, Artís-Gener, Torres, 
M. A. Capmany i Folch i Ca-
marasa, al primer tipus; el ci-
cle Riera Llorca, Mora, Porcel 
i les recents novel·les de Teresa 
Pàmies, al segon tipus). No hi 
ha dubte que un públic igual-
ment exigent es pot inclinar per 
una o altra d’aquestes posicions, 
segons que en les seves bases 
de lector siguin més determi-
nants els elements constitutius 
que porten a la novel·la que té
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ESCOLA

CATALA
Llorenç Villalonga. Xavier Benguerel.

com a nucli una creació d’ori-
gen poètic o bé a la novella que 
es mou, amb fórmula prou co-
neguda i reeixida, en el discurs 
paral·lel entre la història i el 
joc imaginari.

UNA «MOSTRA» BEN ACTUAL
No és exacte, doncs, de dir que 
avui la novel·la catalana és d’un 
sol tipus, el qual demana, així, 
un sol tipus de lector (gairebé 
especialitzat o almenys forta-
ment culturalitzat i més prepa-
rat que un bon tastador de lite-
ratura). Cal simplement que de 
la novella no se’n mantingui una 
idea basada en l’antiga corres-
pondència sumària entre novel·la 
i vida («la vida és com una no-
vel·la», «la novella és com la 
vida»), idea dotada d’una con-
fiança excessivament benigna 
per a tots dos costats; que el 
producte qué equival a «aques-
ta» novella, la qual podríem 
anomenar novel·la de gènere, 
manca en català, és un fet, però 
és de Tordre dels fets, tan sig-
nificatius o més que tot d’altres, 
que ens afligeixen per condicio-
naments sociològics i en defini-
tiva polítics. És un problema de 
«lectura», i, només amb moltes 
reserves, de literatura. En una 
mostra actual de novel·les publi-
cades en català, aquest gènere 
no té representació (fins i tot 
han cessat les traduccions del 
tipus de Jo no sóc un home lliu-
re o El pont del riu Kwai, i en-
cara no tenim Gone with the 
wind), bé que obres dignament 
populars com Ciutat petita i de-
licada de Jaume Ministral i Ma- 
sià i La masia de Sebastià Juan 
Arbó —per l’humor i la sàtira, 
la primera, i pel caràcter arro- 
mançat en el seu dramatisme, 
la segona— cobreixin a distàn-
cia i ultrapassin per elevació la 
vasta zona de lectors que per 
un doble procés de distancia-
ment de la novel·la (fenomen 
literari general) i de marginació 
històrica de la llengua respecte 
dels ressorts culturals, socials i 
Polítics (fenomen històric, cor-
regible, nostre), no pot accedir 
a la novel·la catalana existent ni 
té en català allò que entén per 
novel·la.

Exclosa aquesta darrera i im-
portant possibilitat de «lectura», 
una mostra de novel·la catalana 
ben actual proposa al lector ca-
talà des de la novel·la «esdeveni-
ment», com Mirall trencat de 
Mercè Rodoreda o la novella 
de «prestigi» i de certa aurèola 
pública, com Icaria, Icaria de 
Xavier Benguerel, fins a novel-
les de «descoberta», d’autors 
nous o inèdits, bé que ja pre-
miats si s'escau, com Calidos-
copi sentimental de Josep Alba- 
nell, Premi Sant Jordi 1974, L'a-
dolescent de sal de Biel Mesqui- 
da. Premi Bertrana 1973, També 
les formigues, Dylan, algun dia 
ploraran de solitud d’Oriol Pi 
de Cabanyes, o El bou de foc de 
Joan Francesc Mira, passant per 
les novel·les «segures», com Sò-
lids en suspensió i Acte de vio-
lència de Manuel de Pedrolo, 
Un estiu a Mallorca de Llorenç 
Villalonga, o Dona de pres de 
Teresa Pàmies.

«MIRALL TRENCAT»,
MÉS ENLLÀ DE TEMPS, 
TÈCNIQUES, PROPÒSITS...
La lectura d’aquestes novel·les, 
publicades gairebé totes aquest 
any, produeix tot d’una una im-
pressió enlluernadora i descon-
certant: aquella comanda de fa 
prop de mig segle, als escrip-
tors joves, que «un desig insa-
tisfet de perfeccionament» els 
omplís, i donada com a herèn-
cia d’un llarg treball, no deu 
haver trobat cap obstacle, de 
mig segle ençà, al seu desenvo-
lupament normal! La història 
ha estat i és tota una altra, com 
sabem. Tanmateix, per a la ge-
neració de Nicolau d’Olwer 
(mort a l’exili a Mèxic), adscrita 
a «una zona radical en el cata-
lanisme de la cultura», com Jor-
di Rubió, que n’era, digué, el 
contrasentit que pugui represen-
tar el fet que la novel·la hagi 
realitzat un somni, en els anys 
més adversos, indica que allò 
no era ben bé un somni... Mi-
rall trencat de Mercè Rodoreda 
(Editorial Club Editor), és, en 
concret, la realització d’un som-
ni, una extensa novel·la somia-
da, però tan extremament ben 
escrita que ni el Josep Carner 
del 1918, per a la seva novel·la

PER PRIMERA VEGADA 
LLIBRES DE L’E.G.B. 

PUBLICATS EN CATALÀ

SERIES GRADUADES - E.G.B.
Llenguatge i Lectura

Lletres (1."’), Beceroles (I.”’), Estels (2.°"), Bon matí (2.°n), 
Quatre sota un pi (4.”), Històries del meu país (4." i 5.’), 

Les plantes, els animals, els elements (5.· i 67),
La mar, la plana, la muntanya. (67 i 7."),

Els pobles, les ciutats, els homes (7.” i 8.”), 
Guiatge (27 etapa)

Diccionari de sinònims i antònims 
(amb un apèndix de barbarismes)

Prácticas de catalán básico 
(per a alumnes castellano-parlants) 

Naturalesa
Torsimany (3."), Edafos (4."), Diaita (5.”), Energia (67)

Societat (geografia i història)
Torsimany (37r), Vida i paisatge (4.”), Terra i homes (57), 
Món i pobles (67), Països i nacions (77), Arrel (27 etapa)

Matemàtica
Motivacions matemàtiques:

Fem matemàtica (17r), Fem matemàtica (27n)

COL·LECCIONS TEIDE
Col·lecció «Gegant». Llegeixo tot sol
(30 volums per a nens de 6 a 8 anys)

Col·lecció «Avui sabreu»
(28 volums per a nens de 6 a 9 anys) 

Col·lecció «Què cal saber»
(11 volums per a nivell mitjà i per a mestres)

PER ALS MESTRES
Gramàtica catalana (Fabra) (La gramàtica dels mestres) 

On va l’educació. Piaget 
L’educació permanent, avui. Lengrand 

Barcelona pam a pam. Cirici 
Barcelona, ciutat d’art. Cirici 
L’arquitectura catalana. Cirici
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La rosa bonica, mai no publi-
cada, no hauria pogut imaginar 
una «aptesa literària» més me-
ravellosament assolida. Mercè 
Rodoreda diu (en un extens prò- 
leg-confessió-autocrítica a la se-
va gran novel·la) que una no-
vel·la «són paraules». Ja veiem 
per on va, i no pot venir de 
nou a cap lector de la seva obra. 
Començada a Ginebra l’any 1968 
i acabada a Romanyà de la Sel-
va el 1974, Mirall trencat fou en 
l’autora una idea anterior a La 
plaça del Diamant. És la novel·la 
d’una família i, per tant, dins 
la «línia» del temps, però de fet 
tot el domini és del lloc, i la 
confluència exacta de temps i 
lloc és el moment, amb el seu 
secret i la seva mort (a càrrec 
dels infants, a càrrec d’un jar-
dí, a càrrec d’una casa, que són 
el mite). La novel·la com a poe-
sia, és aquí, com volia Butor 
i com Vahé Godel retreu par-
lant de Ramuz. Mirall trencat 
és la culminació de més de qua-
ranta anys d’obra narrativa, i 
alhora, em sembla, un desplega-
ment obert i estimulant.
La resta del panorama, no haig 
de fer res més (ni puc) sinó in-
sinuar-lo. He parlat de Mirall 
trencat més enllà de temps, tèc-
niques, propòsits. Cada novel·la 
exigeix, es mereix, un estudi d’a-
nàlisi segons aquestes línies, 
com a mínim. Unes novel·les per 
l’autor i el seu historial, com 
Xavier Benguerel o Llorenç Vi- 
llalonga, novel·listes «clàssics» i, 
amb Pedrolo, dels més llegits en 
català; d’altres pel descobriment 
que aporten, d’una novel·la i d’un 
escriptor, com les quatre dels 
autors més joves (Albanell, Pi 
de Cabanyes, Mesquida, Mira); 
d’altres, finalment, com les de 
Pedrolo i Teresa Pàmies, per-
què cada una d’elles és una ga-
rantia de seguretat i d’interès. 
Dona de pres (Ed. Proa), per 
exemple, és una novel·la social, 
com diu Domènec Guansé, i per 
tant una mica limitada, però 
amb «belles imatges» i tot, a la 
Beauvoir, i prodigiosament hà-
bil. Les dues novel·les de Pedrolo 
són ben diverses. Acte de vio-
lència (Ed. 62), datada el 1961, 
és el perfecte desenvolupament 
d’un dels seus temes à’utopia

carregat d’intencions polítiques. 
Sòlids en suspensió (Ed. Nova 
Terra), datada l’any passat, per-
tany a tot un altre tipus de ma-
terial (exemple: Espais de fe-
cunditat irregular / sf) que el fa 
un Pedrolo nou i jove, més ex-
pert i experimentador que mai, 
ara amb el tema del voyeur 
com a objecte d’exacta atenció. 
Pedrolo enllaça així amb els jo-
ves : amb el dramatisme de l’a- 
dolescent-víctima total (sobretot 
del sexe) que Joan Francesc 
Mira presenta en El bou de 
foc (Ed. L’Estel, València 1973); 
amb la denúncia desbordant, la 
vigorosa presentació d’avant-
guarda i l’excés poemàtic de 
L’adolescent de sal (Ed. 62), de 
Biel Mesquida, i amb dues 
de les novel·les més interessants 
d’aquest conjunt: l’enormement 
construïda També les formigues, 
Dylan, algun dia ploraran de 
solitud (Ed. Destino), d’Oriol Pi 
de Cabanyes, amb el desplega-
ment i la caiguda de tot un 
mite, i Pinyol tot salivat. Cali-
doscopi sentimental de Josep 
Albanell (Ed. Selecta), on, amb 
una perfecta «naturalitat», l’au-
tor, amb mà de mestre, ens fa 
recórrer les diverses possibili-
tats d’un mite, sense defugir la 
realitat en cada una de les di-
verses «realitats» que, totes con-
vincents, totes enriquidores, ofe-
reixen la imatge més inquietant 
de la nostra pròpia realitat. Jo-
sep Albanell és una de les ad-
quisicions més rotundes de la 
narrativa catalana jove. Una jo-
ventut a la qual sembla que tor-
nin, en fi, un Xavier Benguerel 
amb Icària, Icària... (Ed. Pla-
neta), on, entre la utopia histò-
rica icariana i la trama de la 
lluita obrera violenta al seu Po-
ble Nou, fa en dos plans una 
novel·la renovadora, i un Llo-
renç Villalonga, patriarca tra-
pella, impàvid, dels novel·listes 
mallorquins, que ara en Un es-
tiu a Mallorca (Ed. Club Edi-
tor), toma amb delícia a la Ma-
llorca del temps de la «cruel»; 
ai!, Mort de dama (el 1935, si 
fa o no fa) amb una mena de 
George Sand criolla, provinciana 
com tota una societat, miratge 
d’un art i d’un novel·lista.

JOAN TRIADÚ
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