
PANORAMA DE NOVOLA
ENS HEM ATURAT PERO...

per Joan Triadú

LLI

Aquests darrers mesos la novel- 
la no s’ha prodigat massa, men-
tre hi ha un cert i afortunat 
retom de les publicacions de 
poesia i un augment ben expli-
cable i necessari dels llibres 
d’assaig, de memòries i de tema 
polític, social o religiós. És pos-
sible que un cert corrent d'a- 
vantguarda, de recerca formal, 
d’experimentació creadora meni 
a poc a poc cap a la poesia, i és 
un fet que la preocupació social 
i política porta tot l’interès cap 
als llibres d’història contempo-
rània, cap al testimoniatge per-
sonal i cap a la programática 
política. Hi pot haver, dones, 
una polarització més declarada 
dels interessos a mesura que 
aquests interessos esdevinguin 
—com ja ho han esdevingut— 
més públics, i que a la novel·la 
i fins i tot a la literatura de 
creació en general li pertoqui 
una funció més cenyida, més 
exacta i més peculiar.
Tanmateix, la novel·la ha exer-
cit entre nosaltres més d’una 
funció, a part la que li corres-
pon com a art de la imagina-
ció creadora «explicada», i en 
aquests anys ha contribuït deci-
sivament a reivindicar la norma-
lització de tota una literatura, 
tant prop del públic lector, en 
atreure’l i en certa manera im- 
posant-se-li, com prop de la po-
lítica i de la crítica «oficials», 
desballestant-ne els designis. La 
novel·la nova, la producció d’una 
quarantena de novel·listes —els 
darrers vint o vint-i-cinc anys—, 
gairebé tots de postguerra, va 
desfer els propòsits d’ideòlegs i 
de crítics (així com d’algun his-
toriador de la literatura) de col- 
locar la literatura catalana en 
un ghetto daurat, en una mena 
de reserva natural per a una 
refinada curiositat indígena 
—àmb el carrer i la fàbrica, la 
joventut i la multitud lliurats 
a una veritable literatura per a 
tothom, sociològicament viable,
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però en llengua castellana, natu-
ralment—. La novel·la és prosa i 
és explicació, i vol una base de 
dedicació i un suport o altre 
de la societat. En el nostre cas, 
ha hagut d’assumir la funció de 
contribuir a l’afaiçonament de la 
societat que ella mateixa dema-
na. La maniobra, doncs, fracas-
sà, i d'altres forces han vingut, 
més decisives, a ridiculitzar-la. 
Lentament, la novel·la «militant», 
insistent, trepitjant el terreny 
de la censura, de les consignes 
i dels interessos del bilingüis-
me editorial, es donà a noves 
generacions, mite enllà, amb 
una independència tota nova i 
unes possibilitats il·limitades. 
Ara la poesia, per la recerca, 
i el document, per la polititza- 
ció, poden deixar la novel·la al 
mig, en un espai més definit, 
i a la consideració dels editors, 
un cop vista la posició dels lec-
tors. Si en aquests darrers me-
sos s’hagués iniciat un reflux, 
bé que lleu, en la publicació, 
caldria considerar el fet, potser, 
com el resultat d’un procés pre-
visible i el pas cap a un reci-
clatge normal.

UNA DOTZENA DE
NOVEL LES, TANMATEIX
Però és possible, a més, que el 
ritme de publicació no respon-
gui al ritme de «producció», i
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gairebé és segur que hi ha mol-
tes novel·les que esperen que els 
arribi el moment d'ésser edita-
des. Un altre problema és el de 
la qualitat. Una gran novel·la a 
l'any, encara és poc: Mirall 
trencat l’any passat, Un regne 
per a mi, fins ara, aquest any... 
Entre la dotzena de novel·les pu-
blicades aquests darrers mesos, 
hi ha obres de tres novel·listes 
inèdits, però també hi ha meres 
continuïtats, pretextos o recer-
ca pura. Falta, com gairebé 
sempre, l’obra de públic, de 
gran públic, dins la qualitat 
(una Elsa Morante, un Anthony 
Powell, un Günther Grass, un 
Norman Mailer).
Els tres novel·listes fins ara inè-
dits són ben diferents i presen-
ten també obres ben diverses, 
tant de propòsit com de realit-
zació, dins uns assoliments 
acceptables. Pere Ortís (n. el 
1930 a Bellpuig) amb La pell de 
la iguana (Ed. Selecta), presenta 
«un tràgic retaule de la violèn-
cia i l’abús de poder a l’Amè- 
rica llatina actual», com diu la 
nota de la sobrecoberta, i fa 
una abundosa i vehement fabu- 
lació del seu coneixement d’a-
quelles terres, a les quals accedí 
—i concretament a la costa 
nord d'Honduras—, en exercir- 
hi el ministeri sacerdotal, en 
àrees rurals, durant la desena

dels seixanta. La novel·la, data-
da a Nova York el 1973, demos-
tra una envejable capacitat de 
novel·lar, i el s&u pessimisme 
«a lo divino» s’escalona entre 
un Eustasio Rivera i un Graham 
Greene, entre un devessall de 
violència i la més noble i actual 
denúncia, social i política. La 
formulació de tot plegat s’afei-
xuga, potser, en l’excés, però el 
document té vigoria i hones-
tedat.
Un segon inèdit és Montserrat 
Julió, mataronina (n. el 1929); 
exiliada el 1939, cresqué i s’edu-
cà a Xile, on destacà ja en l’art 
dramàtic, com després ací, a 
l’Agrupació Dramàtica de Bar-
celona (intèrpret de Pigmalió, 
de Volpone, de L’Anunciació a 
Maria), i ara fa teatre i cinema, 
però viu a Madrid, on —potser 
perquè la lamentable exporta-
ció de talents que ens veiem 
obligats a practicar tingui algu-
na compensació— a estones es-
criu. La novel·la Memòries d’un 
jutur bàrbar és el primer resul-
tat publicat («El trapezi», Edi-
cions 62) del seu treball. L’obra 
és datada a Madrid el 1974. És 
una novel·la de ciència-ficció, 
apocalíptica i tot, molt ben 
construïda i ben escrita. Una 
sinceritat ben de dona li dóna 
més convicció que no solen te-
nir aquesta mena d’« anticipa-
cions», tan prodigades com me-
cànicament reeixides, mentre 
que el «futur bàrbar» del qual 
ens parlen les «memòries» d’un 
metge barceloní, de Sarrià, des-
cobreix una preocupació pro-
funda, revelada ja per la frase 
de Tagore que l’autora col·loca 
al davant de la novel·la: «Men-
tre neixi un infant, és que Déu 
espera alguna cosa dels homes». 
Un malson, en el qual, al món, 
els infants s’estan de néixer... 
Un món per a ningú, doncs, ín-
timament rebutjat amb un hor-
ror serè, fix, gairebé maternal, 
partint de la denúncia de la des-
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humanització del món poblat 
d’avui i de tot allò que la ima-
ginació més controlada i neta 
pot endevinar-hi. No és una no-
vel·la per a adolescents, sinó 
una reflexió madura per a tot-
hom, de plena validesa narra-
tiva.

El tercer dels novel·listes inè-
dits, Toni Turull (n. el 1933 a 
Barcelona), presenta amb Crò-
nica d’Isambard (Aymà, S. A. 
Editora) una destil·lació de 
cultura, d’humour i de múlti-
ples coneixences, tan superposa-
des com successives. No és un 
roman à clef, sinó un veritable 
portaclaus i un compendi satí-
ric, pràcticament inexhaurible, 
de la més cosmopolita crònica 
contemporània. La frase o dita 
d’encapçalament no és de Ta-
gore sinó de Paul McCartney. 
¿Per què Toni Turull, essent, 
com se’ns diu entre d’altres 
coses al pròleg, de «llinatge sa- 
badellenc», no ens ha de recor-
dar l’anomenada escola sabade- 
llenca, d’ara fa mig segle i de 
noms després tan il·lustres com 
Joan Oliver, Francesc Trabal i 
Armand Obiols, la qual «escola» 
féu forrolla entre els contempo-
ranis, tocà el cor de Josep Car-
ner i de Carles Riba, però fou 
degudament absorbida i institu-
cionalitzada, fins al combat, l’e-
xili i la mort? Penso sobretot 
en Francesc Trabal, i en la seva 
evolució des de L'any que ve 
i L’home que es va perdre, a la 
veritable realitat novel·lística de 
Vals. Així, a Crònica d’isam- 
bard hi ha l'expressió del gust 
i la necessitat de desmitificar, 
talment com féu l’esmentada 
escola, i és, com diu també el 
pròleg, un «exercici d’escrip-
tura en llibertat». Restem entre 
grans esperances, com el Pip de 
Dickens, al llindar d’una ben 
possible realitat novel·lística.

ENTRE L’AVANTGUARDA 
I EL PRETEXT

Totes tres, aquestes novel·les 
d’inèdits, llisquen per un ter-
reny que vol ésser nou i al qual 
de vegades el novel·lista aboca 
més obra que no voldria. Tot el

temps els és al davant per a la 
configuració de llur obra. A l’al-
tre cap d’aquest procés, el no-
vel·lista d'ofici, l’escriptor con-
sagrat i amb públic addicte, ha 
de cercar el seu terreny sense 
tempteigs i ha de trobar-lo en 
la seguretat, com si l’esperés. 
Perquè el temps, amb el seu 
llast, l’obliga i fins i tot li com-
promet l’acció futura, entre la 
continuïtat i la renovació. Men-
trestant, la feblesa sempre és a 
l’aguait —i es dirà rutina o es 
dirà recerca— quan la veritable 
força és en la superació, la qual 
vol dir treball, lluita per la in-
dependència, contenció... ¿Cal 
dir-ho a propòsit de novel·listes 
que es manifesten amb admira-
ble fermesa en més d’un sen-
tit, com un Baltasar Porcel, un 
Guillem Viladot i, amb una des-
proporció quantitativament fan-
tàstica, un Manuel de Pedrolo? 
Perquè novel·les publicades d’uns 
mesos ençà de cadascun d’ells 
—Cavalls cap a la fosca (Por-
cel), Tingues memòria de mi, 
Una vegada hi havia un fideu 
molt llarg (Viladot) i Procés de 
contradicció suficient, Detall 
d’una acció rutinària (Pedro-
lo)—, assenyalen en la novel·la 
catalana d’aquest moment una 
fase que oscil·la entre l’avant-
guarda i el pretext.
Així, en l’obra creixent i diversa 
de Guillem Viladot, la novel·la 
Una vegada hi havia un fideu 
molt llarg («Llibre de butxaca», 
Editorial Pòrtic) s’adscriu tota 
sola en l’exploració de noves 
tècniques, com ha fet amb la 
poesia anomenada «visual», però 
aquí amb una actitud moral da-
vant la problemàtica del nostre 
temps que converteix el seu 
avantguardisme en una sàtira 
patètica. Igualment, Manuel de 
Pedrolo a Detall d'una acció ru-
tinària (Ed. Galba) ens posa da-
vant una construcció perfecta 
i en la més acabada realització 
d’un propòsit, a l’avantguarda 
d’unes tècniques i d’unes capa-
citats portades amb la més fre-
da resolució (aparentment) i al 
servei de la sàtira, també, i de 
la denúncia. Però tot un altre 
és el Pedrolo de Procés de con-
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Baltasar Porcel. Terenci Moix. Pau Faner. Jaume Fuster.

tradicció suficient («El balancí», 
Edicions 62), on amb una tèc-
nica «clàssica» aborda, amb la 
seva perfecta naturalitat, un 
tema que films i llibres han po-
sat a mans del gran públic i 
sobretot de la joventut: demo- 
nologia, superstició, possessio 
(sobretot sexual!), etc. Pedrolo 
toca el tema amb originalitat, 
però sense convicció —llevat 
dels moments eròtics i de la 
descripció dels actes sexuals, 
un pretext tot plegat per posar 
en relleu «la transcendència del 
món femení, matriu líquida i 
ànima eròtica de la matèria». 
Hem passat també de l’avant-
guarda al pretext en l’altra no-
vel·la de Guillem Viladot, Tin-
gues memòria de mi (Ed. Gal-
ba), de forma «clàssica», sense 
sorpreses —un seguit d’extenses 
cartes d’un capellà, actual i del 
país, adreçades a un amic— ni 
de forma ni de tema. No hi ha 
res a dir, perquè la novel·la és 
molt ben escrita, amb ofi-
ci, molt arrodonida. El capellà, 
naturalment, ens ho explica tot: 
els inicis de la seva crisi, la de-
cisió de deixar el sacerdoci— 
—«per més teologia que hagués 
posat en la missa»—, l’encontre 
amb la dona i la subsegüent 
unió tirant al dret, etc. El tema 
és tractat amb originalitat per-
què aquesta unió «matrimonial» 
fracassa pel «desinterès» sexual 
del protagonista, i aquesta és 
la part més convincent de l’o-
bra perquè potser l'escriptura, 
el discurs, hi coincideix amb el 
pretext. Jo diria que el mateix 
cas es produeix, i és ben de 
doldre perquè l'obra és afanyo- 
sament treballada i té un gruix 
narratiu desbordant, a la no-
vel·la de Baltasar Porcel Cavalls 
cap a la fosca (Premi Prudenci 
Bertrana 1975, «El balancí», Edi-
cions 62), on l’autor de la inobli-
dable La lluna i el Cala Llamp, 
l’excel·lent periodista i gran cro-
nista i el notable autor teatral 
(La simbomba fosca), enfila una 
al·lucinada i poderosa successió 
de quadres narratius —entre 
records, imaginació, exhumació 
de textos i de fabulacions— i de 
tot plegat en fa, treballosament

i treballadament, el pretext d’u-
na novel·la, amb passatges dels 
més brillants de tota la seva 
obra de creació. Aquests passat-
ges solen coincidir amb la des-
cripció de les violències —se-
xuals o d’altra mena—, convin-
cents com els textos exhumats 
per Riera i Sans, l’escenografia 
valleinclanesca i les fabulacions 
de Joan Perucho, i dotats de 
prou força per soldar per al 
lector cada juntura de la línia 
narrativa.

DINS EL REGNE DELS MITES

La feblesa (relativa!) de la no-
vel·la «experimental» o de la 
novel·la «pretext» pot ésser su-
perada fàcilment pel lector per-
què en allò que en el fons hi 
ha de fórmula en totes dues po-
sicions trobarà la revelació de 
l’actitud de l’autor, hi podrà 
respondre amb la mateixa sin-
ceritat i acollir la novel·la amb 
la simpatia i el caient adequats, 
tal com convé a un seguiment 
correcte de lectures de l’afeccio-
nat al moviment contempora-
ni de la creació literària (és a 
dir, de la creació literària sense 
suport històric). Aquesta és la 
intenció de la meva crítica 
d’aquestes novel·les, i no pas 
d’allunyar-les del lector. Més 
ambigua és ja per al lector la 
relació a establir amb novel·les 
que sorgeixen d'un nucli mític, 
poètic, i amb la complicitat més 
o menys introduïda d’un art 
ben personal. He parlat de «re-
lació» com d'allò que el lector 
ha d'establir, perquè la noció 
d’« actitud» resta ara curta, in-
suficient. El lector ja és menys 
lliure i se li exigeix molt més, 
si no vol restar enfora de l’o-
bra, pràcticament estrany al 
producte que se li demana que 
«completi». Fixem-nos en la 
significació, relacionable amb 
aquestes consideracions, d’un 
títol de novel·la com és el de la 
millor novel·la, al meu entendre, 
de totes les que s’han publicat 
fins ara aquest any: Un regne 
per a mi (Ed. Proa, Premi Sant 
Jordi 1975), del menorquí Pau 
Faner. Certament, es tracta d’un 
«regne» per a ell, però ofert per

mitjà d’ell i mitjançant el des-
plaçament de més d’un subpro-
ducte (el de la subnovel·la deri-
vada de les llatino-americanes, 
per exemple) i la construcció 
pròpia, amb la ironia correspo-
nent —indispensable a l’art—, 
de tot un món, en veïnatge, 
però sense caure-hi, amb la 
poesia. Ara tot allò que és 
«vist», reportat o «historiat», 
és degudament somiat, distan-
ciat, distorsionat —per a pas-
tura dels mites, amb llur sang 
i llur sexualitat, els «genis», la 
«musa» nodridora i la «cambra 
fosca». L’estil, la llengua són 
clars, però volen immersió, lec-
tura en profunditat, fins a la 
captació del prodigi...

Dins aquest regne dels mites hi 
caben, encara, per acabar, tres 
novel·les ben diverses, cadascu-
na en el seu «espai» narratiu 
(i que es mereixen, com totes 
les anteriors, un comentari a 
part, perquè ben a part, cada 
una d’elles, ha estat escrita). 
Així, de Sadístic, esperpèntic 
i àdhuc metafísic (Premi Joan 
Estelrich 1976, Ed. Dopesa), 
de Terenci Moix, es pot dir 
que al dessota d’un desordre 
aparent hi ha, per al lector 
que coneix l’obra de Moix, la 
més tendra i la més «mortal» 
de la seva soferta producció no-
vel·lística, signe de l’evolució, 
entre nosaltres, d'una estètica 
i d’una moral i nou tractament 
de la infantesa i de l’adolescèn-
cia amb criteris postromàntics, 
mítics i per compensació, per 
contrast amb el moment histò-
ric evocat —crítics, inconformis-
tes, fins i tot «esperpèntics», 
dins l’etern drama eròtic. 
A Tarda, sessió contínua, 3,45 
(El balancí, Ed. 62), Jaume Fus-
ter endinsa una mirada encara 
més tendra damunt la infància, 
i no pas ben bé la seva, per 
molt que la seva hi hagi de ser, 
sinó damunt la de molts in-
fants, abocats al mite del cine-
ma, fins a identificar-s’hi, fins a 
participar-hi i arribar a viure- 
ho. Ara no és Marilyn, però és 
Bogart —Bogie per als amics—, 
i la Bacall, en Collita de sang, 
basada en l’excel·lent novel·la dc

Dashiell Hammett; som al cine-
ma, a Barcelona, una tarda, als 
anys 50, i un noi que ho viu, i 
que ara és novel·lista i fa un 
guió/novel·la, en diversos plans, 
fonamentalment autobiogràfic 
tot, molt treballat tot també, 
i documentat, amb ofici. Vol 
identificació, exigència en la 
lectura. Com totes aquestes 
obres. I com una aparent no-
vel·leta per a nens i nenes, 
L’Eduard el mariner i el país 
de sota l'aigua, de Jordi Sarsa- 
nedas (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat), una petita me-
ravella. La immersió del lector 
hi és més indispensable que 
mai, perquè aquest «país de so-
ta l’aigua» reserva el secreteig 
profund a qui sàpiga de llegir 
un «clàssic» imminent de la nos-
tra encara minsa novel·la del 
meravellós.

JOAN TRIADO.
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