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una novel·la 
amb la mort per fita

L'ENDEMÀ DE MAI, per Miquel Àngel 
Riera. «EI balancí», 112, Edicions 62, Bar�
celona, 1978. (Premi de la Crítica 1978 a 
la millor obra narrativa en llengua cata�
lana.)

Les últimes, exactament les últimes pa�
raules de la novella són les que li han 
donat el títol. Una fita de mort, d'extinció, 
acceptada a últim terme, fatalment, des�
prés de la llarga trajectòria de rebel·lions 
d’una consciència que, ocupant posicions 
diverses, s’havia hagut d'anar confrontant 
amb la mort dels altres.

L'endemà de mai exposa la vida interior 
d'un home que podria molt bé ésser pres 
com a símbol de l'antiheroi. Un personatge 
que té ben poc d’amable, i que el narrador, 
absent de tot judici moral, estima, a despit 
de la seva mesquinesa, pel gruix enorme 
d'humanitat que arrossega.

Són ben pocs els moments de la novel·la 
en els quals l'autor es distanciï del seu 
personatge: En Cosme, l'amo de S'Almoi�
na. Només el deixa al capítol dotzè, i ho 

:fa per submergir-se en les cavil·lacions de 
«l’home que tenia fama de llegir fins tard». 
A aquest, una de les tantes: víctimes d'En 
Cosme, el narrador concedeix la mercè de 
parlar des de dins; sense que els seus 
neguits justificats hagin d'ésser filtrats pel 
magí d'En Cosme.

Potser perquè «l’home que llegia» repre�
sentava l'antagonisme màxim enfront al 
protagonista: aquell era un intel·lectual i 
En Cosme, en canvi, copsava la vida amb 
la grapa dels sentits; aquell era tímid i 
indecís —fuig i torna, i acaba deixant-se 
arreplegar en el cau—, extrem oposat de 
la vivor maliciosa i prepotent de l’amo 
de S’Almoina. Per això mateix, «l’home 
que llegia» simbolitzava un dels aspectes 
més inaccessibles del fill suïcida, l'espina 
que En Cosme duia clavada al cor.

El cas és que el narrador, des que co�
mença, va sense parar a la saga de les 
imaginacions, els records i els sentiments 
que bullen en la ment d'En Cosme. Els 
homes i les dones, els animals, la finca 
i el poble, la guerra civil, tal com podia 
ésser viscuda en aquell racó de Mallorca, 
giren entorn d’ell com a servidors del seu 
drama. I, a nosaltres, arriben a interessar- 
nos en la mesura en què ell en viu o s'hi 

encara. En Cosme, personatge corpori, les 
sensacions del qual són tan sotmeses a 
i’anàlisi com ho són els seus pensaments, 
exerceix, també en la composició de la 
novel·la, la seva autoritat d’amo. Des del 
moment en què s'ha fet concebre, domina 
apassionadament la sàvia observació del 
narrador.

L'amo En Cosme ha perdut el fill, l’únic, 
un noi de disset anys. La desgràcia l'ha 
llampat així al ple de la maduresa, quan 
el seu cos posseeix encara tota la virior 
de l’home, però pressent molt propera la 
primera senectud. Així el trobem, quan 
la novel·la comença amb la descripció dels 
funerals del noi. I sols a través del seu 
ressentiment de pare frustrat podrem as�
sistir al record complagut de les disbauxes 
jovenívoles, únic residu del seu passat.

Fins aleshores, aquell tros de carn seva, 
que era el seu fill, havia satisfet provisò- 
riament l'esperança burgesa d’una normal 
continuïtat en la finca. Però el noi no se 
li havia doblegat, entabanat pels llibres, 
contaminat de la morbosa religiositat de 
sa mare, madona Andreva, de la qual ha�
via heretat també un inexorable sentit de 
la dignitat humana.

Llançant-se al fons de l’aljub del Pedregar, 
el fill havia comès l’acte suprem de rebel- 
lió contra el pare. Ei precipità en aquella 
malsana decisió l’horror d’uns crims que 
el pare no reconeixia com a tais: l'execu- 
ció arbitrària d’un milicià, que s’havia in�
filtrat fins als volts de S’Almoina; l’homi- 
cidi i l’enterrament clandestí del veí To�
màs, que no li volia vendre una feixa de 
terra. Però el jove anava covant aquell 
suïcidi de feia molt temps, amb l'inflexible 
refús de la vida que les circumstàncies li 
imposaven.

Pare i fill no s'acceptaven, i tanmateix se 
sabien l'un possessió de l’altre. Compar�
tien en comú llur destí personal. L’única 
arma amb què el més feble podia colpir 
l’adversari era la pròpia mort. El novel·lista 
no ens revela en cap moment el nom 
d'aquell jove de disset anys. És el fill, 
i això ho diu tot. La presència d'aquest fill 
esdevé aclaparadora després de la seva 
mort. Nosaltres coneixerem el fill tal com 
el pare el sent, a desgrat seu, present, 
i el veurem actuar com un fat justicier 
dels esdeveniments.

Que ell era l’única causa de la mort del 
seu fill, En Cosme ho havia intuït des del 
principi. Era massa evident aquell signe: 
quan van treure del pou el cos del noi, 
aquest portava a la butxaca les ulleres del 
veí Tomàs. Però es resistia a acceptar-ho.

Els intents d’evasió el duen, primer, a Ca 
Copets. I allí es troba amb la sorpresa que 
la noia complaent surt en defensa de la 
virilitat del noi, que ella coneixia, i que 
el pare volia creure inexistent. Sempre 
arrossegat per la necessitat de fugir del 
fantasma que l’atenallava, i que es feia 
massa present a S’Almoina, es dóna a 
l'aventura passional amb Na Biela. Aquí 
En Cosme arriba al fons de la seva bai�
xesa. Serà per a ell un dels majors mo�
tius de vergonya al moment de la seva 
relativa «conversió». Com a acte d’expia- 
ció, s'humiliarà davant la muller per con- 
fessar-li-ho.
Na Biela, una antiga treballadora de la 
finca, li havia demanat que salvés el seu 
marit de la mort. L'havien detingut els de 
la Jefatura. En Cosme, bo i sabent que el 
marit ja ha estat afusellat, enganya la 
dona amb falses promeses, i se n’aprofita. 
Les anades a la Vinya Nova es prolonguen 
durant molt temps.

Però la presència implacable del fill el 
persegueix fins a vèncer-lo i fer-li maste�
gar la veritat que es resistia a admetre. 
En Cosme es rendirà, esclafat i alliberat 
alhora, després d’un somni. Havia partici�
pat a molts afusellaments dels homes d'es�
querra. Generalment hi assistia complagut. 
Però la mort d’una de les víctimes, l’úl�
tima, el punyí d’una manera inesperada: 
el fill del batlle republicà, que fou senten�
ciat a mort perquè no havia volgut decla�
rar on s'havia amagat el seu pare. Després 
somnia aquella escena. És ell, En Cosme, 
qui l'ha de colpir amb el tret de gràcia. 
Aquella testa del jove, que els trets van 
destruint sense extingir-ne la vida, té la 
fesomia del seu fill.

A la consumació de la tragèdia de S’Al�
moina, la mort d'En Jaume, el seu germà 
petit, En Cosme ja no hi tindrà part activa. 
Li cau damunt com l’últim ressò de la 
maledicció.

Un altre fill seu, nascut de les relacions 
amb Na Biela, serà el nou amo de S’Al�
moina. Amb aquesta última disposició
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seva, autoritària com totes, descarrega 
í'amarg ressentiment contra madona An- 
dreva. Però, aquest fill, ell no voldrà ni 
veure’l. Tenia por d'estimar-lo.
A la fi, doncs, comprenem que estimava 
també l'altre. Era un amor egoista i bru�
tal, opressor i maldestre, com tots els 
seus amors. Però un amor a la seva mida 
era allò que l'havia encadenat a la presèn�
cia del fill mort i que l’havia remolcat fins 
a la veritat alliberadora.
El Premi de la Crítica, que vol assenyalar 
la millor obra narrativa de l'any en llengua 
catalana, ha estat assignat per segona ve�
gada a una novella de Miquel Àngel Riera. 
Aquest fet, per si sol, testimonia la quali�
tat reconeguda de l'escriptor. Amb l'alt 
nivell del seu estil narratiu dóna prova, 
un cop més, de la dignitat literària del 
dialecte mallorquí.
La destresa de l’escriptor es manifesta, 
entre altres coses, en l’òptim resultat que 
obté de l’aplicació d’un lèxic estrictament 
rural a una anàlisi psicològica refinada, 
aguda i insistent. Parlant del llenguatge, 
remarquem-ne també les qualitats: exube�
rant, precís, ric de color, d’una gran força 
poètica.
Cal subratllar encara els valors estructu�
rals de la novella. Una trama teixida amb 
amplitud de detalls, que e! lector ha de 
descobrir a poc a poc, pescant d’ací d’allà 
fets o actituds que perfilen els trets psi�
cològics de cadascun dels personatges. 
Sota les aparences d’una tècnica narrativa 
simple, directa, se’ns ofereix la història 
d’un muntatge molt complex. El passat tor�
na sobre el present, just al moment opor�
tú i tant com estrictament ho reclama 
l’«ara» de la narració, que es descabdella 
com un fil sencer de dalt a baix, sense 
salts ni ruptures.
No constitueix una lectura fàcil. Obres d'al�
tres estils tenen la virtut de fer-nos lliscar 
més delitosament o ansiosament sobre les 
descripcions I els diàlegs. Aquí, [’allargas�
sada introspecció del personatge central 
i la penetració, a través d’ell, en la vida 
interior dels altres, ens obliga a seguir un 
ritme pausat. Un ritme, d’altra banda, que 
correspon a l’ambient calmós dins el qual 
es desenvolupen els fets. La necessària 
lentitud no impedeix, però, que la lectura 
sigui sempre tensa, apassionada.

JORDI PINELL

SOBRE LA IDEOLOGIA BLASQUISTA. UN 
ASSAIG D’APROXIMACIÓ, per Alfons 
Cucó. «La Unitat», 46, Eliseu Climent, edi�
tor, València, 1979.
El fenomen «blasquista», és a dir, tot allò 
que fa referència a l'explosió d'un repu�
blicanisme abstractament federal i revolu- 
cionarista aparegut a la darrera dècada del 
segle XIX, introduït per un personatge que 
amb el temps esdevindria una celebritat 
mundial en el camp de la novel·la, Don 
Vicent Blasco Ibànez, no ha gaudit entre 
els valencians d'una atenció distanciada 
dels apassionaments que el moviment sus�
cità en el seu temps. Així, resulta que al 
costat de l’apologia acrítica i triomfalista 
hem trobat sempre 'la negació i la detrac- 
ció més rotundes.

Blasco Ibànez fou, amb totes les implica�
cions que això suposa, un mite, un mite 
que .no hagué d'esperar la mort per tal 
d'entronitzar-se. Blasco irrompé en la Va�
lència restauracionista donant una alterna�
tiva a una nombrosíssima opinió republi�
cana formada i garrejada en les lluites de 
més de mig segle. També sabé recollir un 
'esperit latent i difús de filoanarquisme, 
present en les classes populars de la ciu�
tat. Una oratòria poderosa, uns planteja�
ments abstractes i revolucionaris, una ac�
titud d'irreductibilitat enfront de la monar�
quia alfonsina i dels homes que l’havien 
restaurada, una ploma que sabia connectar 
amb els delers d'unes masses populars 
corpreses per una República que els fou 
efímera, poden il·lustrar la base d’una irrup�
ció tan sorollosa i profunda com ho fou la 
presència política de Blasco al si de la so�
cietat valenciana.

El fenomen és apassionant, no cal repetir- 
ho. Però ens cal i ens ha calgut una mica 
de serenitat científica per tal de convertir 
Blasco i el «blasquisme» en «història» més 
que no en polèmica contínua. I és clar que 
no parle de la polèmica que es pot produir 
entre dues o més interpretacions científi�
ques, que això ja faria falta, sinó de la 
irreductibilitat dialèctica dels camps que 
s'hi enfronten. La interpretació tradicional�
ment dretana ha volgut salvar l'obra lite�
rària per tal d'ocultar o blasmar l’altra, la 
política. Un segon sector, el defensor del 
mite, ha implicat obra literària i obra polí�
tica en un tot que resulta intocable. Fins 
i tot n’hi ha hagut que han Intentat recupe�

rar Blasco per a una idea ben allunyada 
dels propòsits que vessa l’obra política del 
novel·lista: és el cas, per exemple, d'El 
tradicionalismo de un republicano, obra, 
com és ben sabut, de Martín Domínguez. 

Els apologistes, León Roca i Juli Just entre 
els més importants i casolans, no es des�
lliuren de la fervor blasquista —legítima, 
és clar— que es desprèn de llurs escrits. 
El cas de Pilar Tortosa, nora de Don Vicent, 
caldria incardinar-lo dins un apartat inata�
cable; La mejor novela de Blasco Ibáñez, 
su vida, fou escrita des d'una perspectiva 
«familiar» i emotiva alhora.
En aquest panorama de sectors que han 
pres l’obra de Blasco com a motiu d'estudi 
i d'análisi, h¡ ha una nova perspectiva a 
afegir, una perspectiva que no és d’ara 
mateix: qui l'apadrina, el professor Alfons 
Cucó, ja fa deu anys que s'apropà al feno�
men «blasquista» des d'una nova visió. 
Efectivament, l’autor d’El valencianisme po�
lític, 1874-1936 publicà l’any 1969 un article 
a la revista «Hispania», Sobre el radica�
lismo valenciano, on, tot i que d'una ma�
nera esquemàtica, donava un nou enfoca�
ment per a l’estudi de la política blasquis�
ta, amb Blasco i sense Blasco. Hem de 
recordar que Don Vicent abandonà Valèn�
cia, i la direcció material del republicanis�
me que ell havia creat i aglutinat, a la 
primeria del segle, per raons encara no 
prou explicitades pels historiadors o, al�
menys, no explicitades de manera convin�
cent per a tots els interessats en el tema. 
Cucó dividia el «blasquisme» en diverses 
etapes, cadascuna de les quals ens convi�
dava a una anàlisi particularitzada. És clar 
que no és el mateix el «blasquisme» amb 
Blasco (1890-1904) que el «blasquisme» 
sense Blasco, que comença amb Félix Az- 
zati i acaba amb Sigfrid Blasco Ibáñez 
(1904-1929-1936).
El professor Cucó, ara, al cap de deu anys 
d'aquell opuscle aparegut a la revista «His�
pania», ha tornat a abordar, per bé que en 
d'altres publicacions posteriors a 1969 se 
n’havia ocupat d'una manera no monogrà�
fica, l'assumpte del blasquisme des de la 
perspectiva de la ideologia del moviment. 
Al llarg d’una setantena de pàgines, Cucó 
ha recorregut les diverses idees-força del 
moviment per tal de mostrar-nos en sín�
tesi l’esquema ideològic del corrent que 
creà Blasco. El republicanisme, el laïcisme
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