
PANORAMA DE NARRACIÓ BREU

per Joan Triadú

Com sempre, o potser com mai, 
el conte, amb tota la seva varie-
tat, reprèn la paraula, amb una 
mitjana de qualitat que el situa 
entre la poesia i la novel-la. És 
un gènere important i feliç de 
la nostra literatura, encara que 
malauradament no hi hagi pres-
sa en l’edició ni tinguem cap 
setmanari, cap publicació periò-
dica que posi el conte, com un 
producte literari de qualitat i 
d'actualitat, a les mans de mi-
lers de lectors. Com sempre, 
dic, perquè els efectes glacials 
i lògics, per imperatius de les 
necessitats culturals imperants, 
del descrèdit del modernisme, 
no sols no afectaren la narració 
breu, sinó que li donaren el tras-
llat que un nou tipus de recep-
ció exigia. I, de provar-ho amb 
l'exemple, se n’encarregaren 
—amb Josep Carner, i àdhuc 
Carles Riba, al davant— Ramon 
Raventós i Joan Sacs, Alexandre 
Plana i Eudald Duran Reynals, 
Agustí Esclasans i Àngel Fer-
ran, Jesús-Ernest Martínez Fer-
rando i Miquel Llor, Josep Pla 
i Joan Oliver, Francesc Trabal, 
C. A. Jordana i Carles Soldevi-
la, seguits immediatament o a 
poca distància —sense que hi 
hagués en cap moment discon-
tinuïtat ni pèrdua de contacte 
amb l’evolució quotidiana, la 
qual exigeix un equilibri entre 
el text, les noves presències de 
lectors i les mutacions sofertes 
Pels lectors existents— per Sal-
vador Espriu i Pere Calders, 
Xavier Benguerel i Lluís Ferran 
de Pol, Jordi Sarsanedas i Ma-
nuel de Pedrolo... Justament, la 
reedició dels Mites (Ed. 62) de 
Sarsanedas, Premi Víctor Caía-
la 1953 i una de les obres narra-
tives cabdals de la postguerra, 
i la publicació del volum tercer 
de Contes i narracions (Edi-
cions 62) de Pedrolo posen a les 
mans de les generacions actuals 
i sobretot de comentaristes 
mancats de documentació (sen-
se saber-ho) un «material» indis-
pensable que pot constituir, so-
bretot en el cas de Mites, un 
descobriment enlluernador.

Jaume Melendres.

Si he dit que com sempre te-
nim un panorama divers i va-
riat de contística i de narrativa 
breu, he dit també que aquest 
fet es produïa, en el període de 
temps que reviso, potser com 
mai. I és que s’hi acumulen el 
meravellós tant com el més 
exemplar «naturalisme» —en-
capçalat per l’edició oportuna 
i actualitzadora de La dida i al-
tres narracions (Raixa, Ed. Moll) 
de Salvador Galmés—, així com 
la sàtira i la denúncia —amb 
Les denúncies d’Antoni Mus, Els 
cucs de seda de J. F. Mira o La 
mort en punt de Xavier Romeu. 
A més de les reedicions esmen-
tades.

MERAVELLES
DEL MERAVELLÓS
En concret, autors com Jaume 
Melendres (n. a Martorell el 
1941), Pau Faner (n. a Ciutade-
lla el 1949) i Josep Albanell (nas-
cut a Vic el 1945), fan tenir con-
fiança en l’esdevenidor, perquè 
ara ja són, cadascun d’ells i en-
cara que només fos amb els sen-
gles breus reculls de narracions 
als quals ara em refereixo, ja 
són, dic, una avançada d’una li-
teratura en progrés i en una 
sana renovació constant. És fins 
i tot una tasca dubtosa, i per
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descomptat exposada, pretendre 
de parlar d'unes narracions 
com les sis que formen el llibre 
Cinc mil metres papallona («El 
balancí», Ed. 62), separadament 
o almenys sense establir cap 
connexió entre la innovació que 
l’obra representa en aquest mo-
ment de la nostra història lite-
rària i la que representen en el 
mateix sentit El camp de les 
tulipes de Pau Faner («Cris-
talls», Ed. Pòrtic, amb il·lustra-
cions al carbó de l’autor) i Sí fa 
o no fa, fals de Josep Albanell 
(«Cristalls», Ed. Pòrtic), obres 
que fan meravella del joc més 
intens amb el meravellós. Uns 
anys més gran, Jaume Melen-
dres, autor teatral, crític, es-
criptor de cap a cap, treballa la 
seva obra, potser, amb una pre-
meditació darrera la qual s'en-
devina tot un món enfrontat 
amb ell mateix i sofert de la 
seva pròpia existència. Ele-
ments, doncs, que ens aboca-
rien a les més àmplies possibi-
litats de la novel·la. Però la nar-
ració breu o un conjunt de 
narracions breus no s’han d’ar-
rapar més. Com deia la Sagan, 
és com anar al mateix avió amb 
tot de gent, exposats al mateix 
destí, però només per a la du-
rada del viatge. Complex, ric i 
comunicatiu, malgrat que obli-
gui molt el lector, Cinc mil me-
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tres papallona és un esdeveni-
ment en la nostra contística. 
Pau Faner i Josep Albanell no 
són nous, ni de molt, en la nar-
rativa, però ens confirmen amb 
El camp de les tulipes i amb Si 
fa o no fa, fals, respectivament, 
els mateixos valors de comple-
xitat, de riquesa i de comunica- 
bilitat, accentuats en el primer 
cap a la fantasia i la ironia i 
decantats en el segon per la iro-
nia també i pel dramatisme col-
pidor. El punt de referència 
més sexual —jo diria— que erò-
tic que és, insistent, a la base 
del procés narratiu d'aquests 
tres autors, encara que tots tres 
tractin el fet diferentment, es-
devé assumpció, entre sarcas-
mes, de tota la problemàtica 
eròtica, amb més llibertat i 
desimboltura que mai en el lli-
bre de Terenci Moix La caiguda 
de l’imperi sodomita i altres his-
tòries herètiques («Tròpics», 
Ed. Aymà), on tanmateix ja hi 
ha l’accent d’una altra genera-
ció (en el sentit de l’espai a ocu-
par, de l’impacte a fer, i no en 
el cronològic), la qual havia d’ir-
rompre des d’una conquesta de 
la cultura i des d’un desplaça-
ment d’altres formes instal·la-
des. El meravellós ara esdevé 
hiperbòlic fins a la sàtira i hu-
morístic fins a rabejar-se en el 
turment —com ve a dir Caste-
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llet al pròleg— de viure de nou 
en nou una cultura antiga que 
ens ha estat oferta cora a «ve-
lla», i que tanmateix és aquí. 
Alguna relació de la mateixa 
mena —és a dir, cultura i rea-
litat actual— estableix Joan Pe-
rucho en el llibre d’històries 
Els balnearis (Ed. Destino), pe-
rò des d’un angle d’interessos 
personals pràcticament oposat. 
Perucho fa cultura, en el sentit 
de «cultiu», d’allò que, instal·lats 
en les suposades seguretats eru-
dites, no podríem travessar amb 
ia mirada de la poesia, i que ni 
la història ni tota una tradició 
«seriosa» no han pogut arrabas-
sar ben bé dels dominis de la 
faula i de la penetrant irreve-
rència d’una posició intel·ligent 
i molt seriosament avantguar-
dista —davant l’art i davant la 
vida—. Només així tots aquests
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llibres ens poden lliurar la me-
ravella del meravellós.

UN ALTRE LLENGUATGE: 
DENUNCIES
Tanmateix, l’avenç es produeix 
també en un altre sentit, de ve-
gades després de quaranta anys 
de silenci. La narrativa en ca-
talà ha transgredit uns límits 
que successivament li eren im-
posats o bé que de fet condi-
cionaven, per l’evolució del gè-
nere, les possibilitats de creació. 
La darrera evolució de la narra-
tiva, després del temps de cert 
predomini de l’anomenat «rea-
lisme crític», depenia encara de 
les limitacions imposades per la 
censura. Ara, des d’un altre llen-
guatge, cal recuperar el temps 
perdut. A La mort en punt, per 
exemple, Xavier Romeu (n. a 
Barcelona el 1941) recull més de

deu anys de producció, i ben 
segur que no pot recollir tots 
els silencis, totes les possibili-
tats d’obra avortades en el des-
coratjament, autocensurades ra-
dicalment per endavant amb el 
resultat de zero. I aquelles al-
tres que «no passaven», i que 
restaven al calaix, exposades, 
així i tot, a la grogor del temps 
i a trobar-se, sense haver-se mo-
gut, en una situació incòmoda 
durant allò que l’autor anome-
na, parlant d’aquests anys, «les 
corresponents giragonses estilís-
tiques». Tot plegat compta a 
l’hora de llegir La mort en punt 
(«Antílop», Ed. Selecta), Premi 
Víctor Català 1975. Les pàgines 
de denúncia hi són les més as-
solides. Xavier Romeu, autor 
teatral, domina molt el diàleg, 
com es veu en contes com «El 
camaleó i l’engany», un dels mi-
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llors. De més lluny (n. a Fela-
nitx el 1926) ve Antoni Mus, 
autor de l’obra finalista d’a-
quest mateix Premi Víctor Ca-
talà, Les denúncies, un llibre de 
narracions relativament breu 
però d’una unitat sense sorpre-
sa —com diu en un moment de-
terminat l’autor—, fatal i esfe-
reïdora. Impublicables fins ara, 
un bon nombre de narracions 
de Les denúncies (Ed. de La 
Magrana, Barcelona) signifi-
quen, com diu Maria-Antònia 
Oliver al pròleg, una recupera-
ció. Antoni Mus, autor teatral 
i de diverses obres narratives 
referides a Manacor, ha col·locat 
al mig del nostre panorama un 
llibre perfectament dominat, es-
perat i explosiu.
De denúncia són també, de cap 
a cap, les narracions de Joan-



Fèlix Cucurull. M. Ferrà I Martorell. Jordi Valor.

Francesc Mira (n. a València el 
1939) del llibre Els cucs de seda 
(Col·lecció «3 i 4», Eliseu Climent 
editor, València), premi de nar-
rativa «Andròmina» 1975. El vi-
gorós i apassionat novel·lista 
d’El bou de foc, l’autor de la 
gramàtica Som, l’estudiós d’an-
tropologia social del País Valen-
cià, professor a Castelló de la 
Plana, ens descabdella ara una 
dramàtica successió de narra-
cions, subratllades a cada pas 
de la porta per versos que hi 
entonen prou i massa, de Vicent 
Andrés Estellés. El llenguatge 
de J. F. Mira és perfectament 
ajustat al «discurs» narratiu, 
molt unitari, dividit en deu his-
tòries excel·lents, dipositàries 
dels «documents gastats de la 
misèria» (V. Andrés Estellés)... 
A poc a poc, la història esdevé 
una realitat que tots portem al 
damunt, però que transcendeix 
els fets, i poetes i narradors en 
són torsimanys. Així Fèlix Cu-
curull, autor d’un treball ingent 
de documentació del nostre fet 
nacional, ha atresorat en el si- 
enci (recordem El silenci i la 
>or) un inconformisme radical, 
nai no revelat fins ara entre 
nosaltres d’una manera tan pa-
tent —però sí a Portugal, i en 
traduccions a l’alemany, al búl-
gar, al txec— com amb el llibre 
El desert («Actituds», Ed. Nova 
Terra), prologat per l’escriptor 
portuguès, entre nosaltres, Fer-
nando Namora. El llibre com-
prèn cinc narracions encapçala-
des per la que dóna el títol al 
volum i una novel·la breu titu-
lada Gairebé una faula, prolo-
gada per la traducció d'un co-
mentari de l’escriptora brasilera 
Stella Leonardos —i la seva ela-
boració va des del 1958 al 1966. 
Per motius evidentment polítics 
la publicació d’aquests textos 
no havia estat possible fins ara. 
La narrativa de Fèlix Cucurull 
constitueix una denúncia cons-
tant, no sols de les lluites de 
guerra i de postguerra, sinó del 
jnal en general, de la condició 
humana, de la manca d’amor. 
Puja un alè fratern de les més 
dures i veraces realitats que 
Felix Cucurull ens descriu amb 
una veu soferta, absent de tot 
cinisme, i amb una irrenuncia-
ble voluntat de comunicació.

SERVEI, EXEMPLARIS 
I COSTUMS

Aquesta actitud de Fèlix Cu- 
curull. pot esdevenir un servei 
explícit, en prendre el fet i el

quefer literaris com a propòsit 
de continuïtat, com a afirmació 
d’uns costums i d'una vida so-
cial i com a mirall i exemple 
d’unes possibilitats. Així, Joan- 
Francesc March (n. a Santa 
Margalida el 1927), com ja ens 
diu al pròleg de la novel·leta 
L’hereu de la Corona («Turme- 
da», Ed. J. Mascaró Pasarius, 
Palma de Mallorca) el prolo-
guista, Josep Melià, «no apunta 
cap a la literatura, ans cap a 
l’activisme», i dedica l’obra «als 
joves de les Illes», els quals 
qualifica, naturalment, de «fu-
tur de la nostra història». El 
protagonista, Pep Ferriol, no es 
resigna, els anys 40, en plena 
joventut, a deixar-se endur «per 
l’onada d’embrutiment col·lec-
tiu» —com diu en un comentari 
Miquel Adrover— «que submer-
gí el país»; perd el seny i «es-
devé» Jaume XV, descendent del 
Conqueridor i hereu del Regne 
de Mallorca... La paràbola és, 
de fet, un crit de protesta i 
d’angoixa; un exemple d’utilit-
zació exemplar dels recursos li-
teraris en defensa d'un poble; 
igual com en defensa de la na-
tura els utilitza M. Ferrà i Mar-
torell (n. a Sóller el 1940) en 
l’erudit i divertit «exemple» El 
fabulós viatge del Minerva 
(«Llorer», Ed. Lluís Ripoll, Pal-
ma de Mallorca), novel·leta, tam-
bé, aparentment més pessimista 
i no tan ambiciosa com potser 
l’autor es podria permetre. Go-
saria dir el mateix del breu re-
cull Narracions fugisseres (col- 
lecció en català, Ed. Et Caetera, 
Guadalajara, Mèxic, 1974), del 
poeta i escriptor Josep M. Mu- 
rià, obra que traspua «pàtria» 
i jeia d'home expert en la plo-
ma i en la vida. El caràcter «fu-
gisser» indicat pel títol s'estén 
al fet que l’autor —com en el 
conte «El vent» o com en el que 
fa de cloenda, «La roca del fra-
re»— no pot evitar de deixar- 
nos el rastre del seu tremp i de 
la seva esquerpa amargor, prou 
justificada. Tanmateix hem d’es-
perar molt més encara, sigui 
des de lluny o des de més a 
prop, de Josep M. Murià, del 
seu humor trencat i de la seva 
capacitat de contar una histò-
ria. Un comentari no gaire allu-
nyat d’aquest pot suscitar un 
altre recull de narracions, entre 
la sàtira de la ciència-ficció i el 
costumisme «regional» o local, 
com és La vedellada de Míster 
Gigmoney i altres contes (Ed. du 
Castillet, Perpinyà. 1975) de

Pere Verdaguer, un llibre breu, 
desigual, contingut, en el qual 
l'autor s’esmerça a adoptar un 
to gairebé didàctic, potser per-
què la recepció del lector sigui 
«facilitada» i, per tant, la fabu- 
lació i el fet literari tinguin un 
sentit més complet i popular, 
sempre assolit, però potser en 
detriment de la creativitat i de 
l’autèntica mesura d'escriptor 
de l’autor. De tota manera, és 
ben possible que en terra rosse-
llonesa sigui també «creador» 
de fer així un servei. Com ho 
ha estat i ho és l’obra exemplar 
de Jordi Valor i Serra al País 
Valencià, escriptor que en el 
llibre De la muntanya i de vora 
mar (Ed. L’Estel, València, 
1975), subtitulat «Estampes d’Al- 
coi i de la Marina», publica nou
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narracions d’una certa extensió, 
de gran equilibri i d’una rotun-
da valencianitat. Com diu Ma-
nuel Sanchis Guarner al pròleg, 
tot fent remarcar l'obra literà-
ria, didàctica —Jordi Valor és 
mestre, nascut a Alcoi el 1908— 
i valencianista de l'autor, Jordi 
Valor «sap expressar el nexe 
tel·lúric, escoltar la veu de la 
terra i transmetre el seu “mis-
satge”»... Reelaborades de reculls 
anteriors, ara aqueStes narra-
cions, com un dia les de Salva-
dor Galmés avui reeditades, re-
porten, amb cura, amb amor i 
amb art allò que hi ha de per-
manent en el quotidià i retro-
ben unes arrels vives en el pas-
sat de les coses i de la gent. 
I són lliçó, tasca i mestratge.

JOAN TRIADÜ
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