
MOZZARELLA I GORGONZOLA I ALTRES 
CONTES, per Víctor Mora. «Les Eines», 68, 
Editorial Laia, Barcelona, 1981.

Tal com s’ha dit moltes vegades, les no
vel·les i els relats de Víctor Mora consti
tueixen, fonamentalment, la crònica d’una 
realitat contemporània viscuda directament 
per l'autor o per gent que li és propera. 
El punt de vista és el d'un home que ha 
intervingut activament en aquest itinerari 
històric, el d'un home compromès a can
viar aquesta realitat des d'unes posicions 
ètiques i polítiques molt concretes.

Per això Víctor Mora ha volgut reflectir la 
manera com era viscuda aquesta realitat 
des del centre mateix dels ambients, els 
grups i les persones que més la patien i 
que més activament lluitaven per transfor
maria. És, doncs, loptica dels oprimits, 
dels vençuts, dels qui lluitaren en la clan
destinitat contra el franquisme, dels em
presonats, dels exiliats, dels estudiants 
revoltats del maig francès del 68, dels 
marginats..j

Ara bé, Víctor Mora no ha volgut adoctri
nar; el seu punt de vista és compromès, 
parcial, però ens ha mostrat una realitat 
complexa, contradictòria. Un personatge de 
Paris flashback resumeix molt bé els plan
tejaments de l'autor, els seus objectius 
ètico-literaris:
«A ell, en el fons, l’únic que de debò l'in
teressava de tot el que passava allí, Túni
ca cosa per la qual estava disposat a cre
mar-se si feia falta, era poder explicar, 
algun dia, tot allò de manera novel·lada. 
Explicar la situació política a Espanya, la 
discussió que originava en aquell punt de 
l'exili. Però, també, els conflictes perso
nals, més íntims, de cadascun dels parti
cipants, Tatmosfera (...) Explicar-ho, tot 
plegat, amb tota la complexitat, perquè 
servís als homes presents i futurs d’un 
món del qual no es veia la fi, les coses 
del qual mai no quedaven totalment es- 
brinades d’una vegada per totes. Donar-ne 
una visió el més global possible.»
Per presentar-nos la realitat d’aquesta ma
nera complexa, global, Víctor Mora ha 
creat molts personatges més o menys re
presentatius de tipus humans concrets, 
d'actituds, d'ambients socials diversos, al
guns inspirats en persones reals, d'altres 
inventats, els quals tenen la seva pròpia 
història, important o ínfima, que l’autor 
només esbossa o bé ens explica en detall. 
Aquestes històries entreteixides, comple
ment les unes de les altres, ofereixen la 
visió del món de Víctor Mora en unes no
velles que esdevenen, tal com ell vol, ve
ritables trencaclosques amb totes les pe
ces —històries i personatges diversos— 
encaixades.
D'entre tots els personatges que trobem 
a les novelles i els relats de Víctor Mora, 
en sobresurt un, Lluís Martí, la història 
del qual sovint és el fil conductor que ens 
guia a través dels anys i de les vicissituds 
històriques del nostre país. Tot seguint-lo, 
entrem en contacte amb d’altres personat
ges i d'altres històries, però les reflexions,

Mozzarella i Gorgonzola
i altres contes

Víctor Mora

a
que en Papítu

> tiri les burles per 
k terra...!-
| Un home sorgí davant 
I d'en Lluís. Amb eLtós 
I li tapava la Ihaffigíee 
’ venia de la pqH|r Pro

và d'aixscar^ffig però 
sentí tmj itàjt Wbpsnt- 

lla. L hdmrrXliQpsMSfòmbé

<■>

—¿Cuentòl
me. Els vit
molt ben re^g^^semblava a l'Adrla- 

» no
■te, D166ÍS&ÍS aiíos...

—f.ïMs en la o<M del fmo —va 
dir l'home, somrient.

HF* Es va ssnllr la Veu d'una dona que 
plorava. Era l3 tia Aurftha.
—Però, què has fet. Déu meu? 
Ouft has fet, Pepítu?

f —íNtiMé ftahlen en catalSnl —ert- 
dà una veu ronca.

les preocupacions i les opinions de Lluís 
Martí són les que reflecteixen les de l'au
tor, del qual és un autèntic «alter ego» de 
la mateixa edat, del mateix ofici, i amb el 
qual comparteix molts trets biogràfics.
Aquestes característiques, que en general 
configuren l’obra narrativa de Víctor Mora, 
les trobem també al seu darrer recull de 
contes, Mozzarella i Gorgonzola i altres 
contes. Els onze relats, de qualitat, estil 
i extensió diferents, complementen 0 conti
nuen el retrat de la nostra realitat con
temporània que constitueix el gruix més 
important de l’obra de Víctor Mora.

Hi apareixen personatges i situacions que 
ja ens són coneguts, de tal manera que al
guns contes semblen capítols 0 episodis 
«oblidats» en d’altres obres de l’autor, i 
sobretot retrobem Lluís Martí, amb el qual, 
a través del pas dels anys, de moments 
concrets de la seva biografia, assistim als 
grans canvis, a Tevolució de la societat 
en la qual vivim, i compartim amb ell els 
esforços d’un intel·lectual honest i ètica
ment compromès per tal d’entendre-la, 
d'intervenir-hi i d'explicar-la. Els contes 
en què Lluís Martí no apareix com a per
sonatge també reflecteixen les seves pre
ocupacions, la seva visió del món, com si 
haguessin estat escrits per ell; això és 

explicitat al darrer conte del recull en re
ferència amb el que porta per títol «L’hora 
de la veritat».

Les narracions segueixen un ordre crono
lògic. A la primera, «La lliçó», ambientada 
a la Barcelona dels anys quaranta, trobem 
un Lluís Martí adolescent, immers en la 
misèria i la desesperació dels vençuts, en 
l’ambient repressiu de la postguerra, en el 
moment precís en què comprèn què és 
allò que impedeix el compliment dels seus 
somnis i l’enfonsa en la mediocritat d’una 
situació que sembla no tenir sortida.
L’última narració, «Balanç de fi d’any color 
gat com fuig», transcorre també a Barce
lona, a finals de l'any vuitanta, gairebé 
quaranta anys més tard. El país ha supe
rat el franquisme, però encara hi ha pro
blemes, objectius importants no assolits 
i, sobretot, perills d’involució... Lluís Martí 
està preocupat per la situació del país i, a 
més, es troba sol, la seva companya l’ha 
deixat; però, si mirem enrera, ell també, 
com el país, ha anat endavant, s’ha salvat; 
ha sortit d'aquella mediocritat, ha esdevin
gut escriptor, ha viscut, ha lluitat. Malgrat 
tot, doncs, com el país, sobreviurà. Amb 
aquest conte, Víctor Mora confirma allò que 
va dir un dia: «Sóc essencialment optimis
ta. Crec que, la vida, val la pena de viu
re-la.»

Ouè ha passat entremig, durant aquests 
quaranta anys? Víctor Mora ens parla —di
rectament, o a través de Lluís Martí o per 
boca dels altres personatges, utilitzant el 
llenguatge que caracteritza els tipus, els 
ambients o lq generació—• de la por de la 
lluita clandestina («El rock de la por»), de 
l’estada a les presons franquistes («Valor 
se le supone»), de l'ambient de la «pro- 
gressia» barcelonina dels anys setanta, 
del judici de Burgos, de Tesquerranisme 
juvenil de l’època («Vine Gabriel...»), de 
les contradiccions d'un determinat tipus 
d'exili «daurat» a París («El vent glaçat 
dels cims» i, en un altre sentit, «Els por
tuguesos tornen a casa»), de l'aparició 
d’una nova joventut no polititzada, dife
rent («Mozzarella i Gorgonzola»), dels nous 
fenòmens «sexuals» («Baibai Beibiblú»), 
de les amenaces de la nova situació mun
dial, de la cursa d'armaments («La compu
tadora incriminada», «L’hora de la veritat»), 
A més de la crònica històrica, també tro
bem a Mozzarella i Gorgonzola i altres 
contes aquells «conflictes personals», «més 
íntims», que preocupen els personatges 
i que l’autor recull perquè formen part de 
la visió global de la realitat, completa i 
complexa, que ens vol oferir: La dificultat 
de les relacions entre home i dona, la in
comunicació, la solitud, la covardia, la 
lluita contra el desencís, el pas del temps, 
la vellesa.

Hem de llegir els contes d’aquest recull, 
doncs, com una part indestriable de la 
resta de l'obra de Víctor Mora, com un 
complement del retaule de la seva realitat 
que, en definitiva, és també la nostra.
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