
novel·les 1982: la taula ben parada
per Ignasi Riera

Que els lectors juguin, que la taula ja és 
parada. En efecte, la producció de novella 
catalana —si ens refiem de la publicada al 
llarg dels nou primers mesos del 1982— 
és cada cop més diversificada, temàtica-
ment i lingüística. I això quan no escasse-
gen els detractors del gènere, als quals 
Jane Austen responia: «¿Que no és més que 
una novella? Al capdavall, no és més 
que una obra al llarg de la qual les potèn-
cies més grans de la ment es despleguen, 
i en la qual el coneixement més pregon de 
la naturalesa humana, el disseny més en-
certat de les seves varietats i les efusions 
més vives de l’enginy i de l’humor ens són 
presentats amb el llenguatge més ade-
quat.»

Potser la necessitat de recuperar camins 
de recerca expressiva ha dut molts dels 
nostres escriptors més suggerents a con-
rear l’assaig, la tertúlia, el dietari, les no-
tes esparses. La prosa catalana i el debat 
sobre la cultura se n'han enriquit: als lli-
bres esplèndids de Feliu Formosa, Oriol Pi 
de Cabanyes i Pere Gimferrer, caldria afe-
gir ara el Segon dietari de Gimferrer, El 
cingle verd de Josep Piera, el sorprenent, 
conservador, irònic Bosc endins de Valentí 
Puig, així com Música de cambra d'Olga 
Xirinacs, llibre important,, amb fragments 
de prosa clàssica antologables i, alhora, 
amb raonaments d'un seny, d'una preocu-
pació vigilants. I aquests són els que re-
cordo: no sé si els domina un interès ex-
cessiu per mostrar graus de lectura {«sem-
blen exàmens de competència lectora», ha-
via anotat al marge d’un d’ells) i amistats 

plausibles. Aporten, en tot cas, fórmules 
noves al català literari, a la ventafocs de 
la nostra producció literària que era l’as- 
saig típic d’una cultura d'aparença normal. 
Afegiu-hi el Dietari de prudències de Maria- 
Aurèlia Capmany —un dels pocs éssers 
savis del nostre país que no confessa pro-
blemes de comunicabilitat— i endevinareu 
per què rebem amb els braços oberts les 
aportacions d’aquest gènere que no ens 
pertoca de ressenyar però que saludem 
eufòrics.

Quant a les novelles, la producció és bigar-
rada, diversa, d'interessos múltiples. Tant 
de bo que els lectors estiguessin d'acord 
amb la síntesi: vull dir, tant de bo la pro-
posta de lectura de novel·les en català as-
solís índexs «europeus», gràcies a la con-
juntura històrica que ens permet, simultà-
niament, i en català, una aproximació a 
grans fites de la literatura universal tra-
duïdes —V. Hugo, H. de Balzac, E. Zola, 
C. Dickens, C. Pavese, Stendhal, García 
Márquez— i una oferta suggerent dels nos-
tres narradors-novel·listes més contempo-
ranis.

LA HISTÒRIA DEL PAÍS, NOVEL LADA

Tant Cap de brot de Ramon Pallicé com 
Cercamón de Lluís Racionero tracten de 
recuperar el sentit de la novel·la històrica. 
L’un i l’altre autors, a més, apareixien com 
a polítics en potència a la darrera contesa 
electoral. L’un i l'altre han demostrat, a 
bastament, un arrelat sentit nacionalista, 
un afany de fer pàtria a través de la narra-

ció. I si, amb tècniques més depurades, 
Cercamón vol ser una pregunta sobre els 
nostres orígens col·lectius, «el país que 
no va ésser», amb una esplèndida recons-
trucció d’aqueila Catalunya que s’obria a la 
consciència nacional i a l'ús del català com 
a vehicle, Cap de brot, amb una bona pri-
mera part, ens conta què va voler dir la 
desfeta del 1714 des de l’observatori de 
Reus, l’ocupació borbònica de Catalunya, 
els intents de resistència i la recuperació 
econòmica del XVIII català.

LA PSICOANÀLISI
Freud ha estat present a moltes novel·les 
com a inspirador de molts novel·listes: 
G. Greene, Lawrence, Mann, Joyce, 
K. Mansfield. Enguany, I entre d'altres, és 
especialment present en dos textos dife-
rents, fins i tot antagònics: Quilòmetres 
de tul per a un petit cadàver d’A. Vicens i 
L’Amo de Guillem Viladot. Dic antagònics 
perquè, en el cas de la Vicens, el seu per-
sonatge, d'una notable riquesa humana, 
crec que poc subratllada, és més aviat 
víctima, o beneficiària, d’un psicoanalista, 
mentre que a L'Amo tens la sensació que 
el psicoanalista és en Guillem Viladot, l'au-
tor. Disposat a acceptar els defectes de 
tots dos llibres —una certa incoherència 
en el de la Vicens, amb desnivells lingüís-
tics i situacionals no sempre prou expli-
cats; una excessiva rigidesa esquemàtica 
en el de Viladot, amb un personatge absor-
bent però una mica de manual, que no ha 
sabut esdevenir autònom en relació amb 
el seu autor—, en vull reivindicar la ca-
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LA NATURA EN ACCIÓ. Introducció a ¡'ecología, British Museum.
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Jaume. Col·lecció «Llibres del Sol i de la Lluna», 20. 490 ptes. 
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Flum. Col·lecció «Llibres del Sol i de la Lluna», 19. 490 ptes. 
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ilarín. Col·lecció «El Gra de Blat», 42. 104 pàgs. 250 ptes.
ADÉU, «NEREO»!, Zeneida Sardà. Premi La Xarxa de Literatura In-
fantil, 1982. Il·lustracions de Francesc Espriu. Col. «La Xarxa», 58. 
ENTRE TOTS HO FAREM TOT, Lluís Ferran de Pol.
Il·lustracions de Frederic Anguera. Col. «La Xarxa», 56. 375 ptes.

LLIBRES RECOMANATS
LA SENYORA BERTA GARLAN, Arthur Schnitzler. 2.‘ ed. (Aymà-Proa). 
EL NOSTRE HOME A L’HAVANA, Graham Green. (Aymà-Proa). 
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L’ESCOLA DELS DICTADORS, I. Silone. (Edicions 62).
TOSSA I EL SEU PELEGRÍ, Salvi Gascons i Bassas. (Ed. Selecta). 
VIATGE POÈTIC PER CATALUNYA, Moles/Capdevila. (Ed. Teide). 
CONTES GRUP GRAÓ (5-7 anys). Breus. Interessants. (Ed. Teide). 
DICCIONARI DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS, S. Pey. 4.*  ed. (Teide). 
OPINIONS D’UN PALLASSO, Heinrich Bòll. (La Llar del Llibre). 
A LA VORA DE L'AVUI-1 I 2, Josep M. Espinàs. (La Llar del Llibre). 
SERVITUD, Joan Puig i Ferreter. (La Llar del Llibre).
EN JAUMET DE LES XANQUES, Marta Balaguer. 2.*  ed. (P.A.M.) 
L’ESTEL DE COLORS, Joies Sennell/E. Sariola. 2.*  ed. (P.A.M.). 
GALING-GALONG, Xesco Boix. 2.*  ed. «La Xarxa». (P.A.M.).
LA GUIA FANTÀSTICA, Joies Sennell. 7.‘ edició. (P.A.M.). 
CANÇÓ DE NADAL, Charles Dickens. «La Xarxa». (P.A.M.). 
TEATRE. PECES BREUS, II, Romà Comamala. (P.A.M.).
CATALUNYA DES DEL MAR, Carlos Barral. Fotografies de X. Mise- 
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peixos, barca de bou, nusos i lligadures d’Aurora Altisent, acolorits 
per Francesc Todó i L. Feduchi. Col·lecció «Vida i costums dels 
catalans», 7. 290 pàgines.
DICCIONARI DE LA MUSICA, Roland de Candé.
Col·lecció «El Cangur», 68. 224 pàgines.
LLIBRES D’ARA I D’ANTANY, Marià Manent.
Col·lecció «Llibres a l’abast», 178. 224 pàgines.
LA FILOSOFIA DEL RENAIXEMENT, Ernst Bloch.
Col·lecció «Clàssics del pensament modern», 2. 192 pàgines.
VAL MÉS SER AMIC DELS GOSSOS, CHARLIE BROWN!, Charles 
M. Schulz. Col·lecció «Còmics», 30. 88 pàgines.
L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA 1979, Jaume Sobre- 
qués i Sebastià Riera. I/Introducció. 400 pàgines.

pacitat de propostes renovadores que ve- 
hicuien. Les tècniques psicoanalítiques in-
dueixen a una penetració en l'ésser humà... 
i aquest és un dels objectius de la novella. 
Bé val la pena d’esmentar, també aquí, 
aquest sargit d’imaginació, d’història del 
país i de psicoanàlisi que és l'Apòcrif u: 
Oriol de Manuel de Pedrolo —de més d'un 
milió d’espais— i el diari llibertí de 
J. L. Seguí, joc divertidíssim entre Barthes 
i Freud, passat pels més sofisticats films 
«S» de cinema de barri.

RETORN A LA INFANTESA
Que és tant el retorn a l’ego com el retorn 
al país que, per dissort, «va ésser». Since-
rament, crec que proliferen, amb una gene-
rositat descompensada, els textos de re-
torn —tots ells diferents perquè diferents 
són els punts de partença i l’estació final 
del retorn— entre les novel·les editades 
l’any 1982. Ventura Melià, periodista, gua-
nyava ¡'«Andrómina» amb Àmbit perdura-
ble, on, junt amb un esforç de recerca ex-
pressiva, hi ha una mare com a fons i les 
claus personals per a desxifrar, en el re-
cord, la pròpia identitat.
De València a Mallorca (passant per Ais 
de Provença) per trobar Antoni-Lluc Ferrer, 
autor d’un llibre molt ben escrit i d’apa-
rença simple: Adéu, turons, adéu, pràctica 
esplèndida de l’art difícil del «trobar leu». 
Llibre fet de frases i de situacions juxta- 
posades, amb un protagonista força cone-
gut —al·ludit per Antoni Serra a Rapsòdia 
per a una nit de Walpurgis, Nureddunna 
(«Albert Moranta encara no havia desco-
bert el poder i la màgia de la masturba-
ció»)—, la novel·la d’Antoni-Lluc Ferrer és 
una proposta acabada, rodona, qui sap si 
massa descarregada de tensions i/o dra-
matismes, en qualsevol cas una mostra 
de llibre pacificador, coherent, una mica 
en consonància amb la prosa novel·lística 
de Sarsanedas.
Una altra mena de retorn, el recull Sala de 
miralls de Ramon Folch i Camarasa, escrip-
tor de molt ofici (traductor també de molts 
clàssics, especialment anglesos), sovint 
marginat per la crítica, potser automargi- 
nat, ferm en una actitud d'analitzador fer-
reny d’un microcosmos (el seu món pro-
fessional) que ressegueix sagaçment, mi-
nuciosament, no sempre amb benevolència. 
Aquesta novel·la, tan ben escrita, em re-
corda La visita, que considero la millor 
—no la més intensa, des d’un punt de 
vista de dramatisme humà— de Ramon 
Folch, biògraf, també, del pare, Josep M. 
Folch i Torres. Fa estrany que un «exiliat 
voluntari» a Ginebra, al llarg de tants anys!, 
conegui, gairebé en exclusiva, la ciutat cal-
vinista i no la resta de la confederació. 
És justament, en aquesta monòtona i disci-
plinada passió per la realitat quotidiana, on 
rau la gràcia narrativa, l’enjòlit de cambra 
d’aquesta novel·la on tot és mirall i clep-
sidra.

EVANGELIS

L’evangeli gris de Vicenç Villatoro, poeta
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correctíssim, periodista i narrador amb 
grapa (Papers robats que cremen], m'ha 
decebut en un aspecte: ¿qui —potser les 
bases de! premi a què optava?— ha obligat 
l'autor a allargassar un relat il·luminat, 
d'una sorprenent finesa interpretativa? 
¿Què hauria passat a Crónica de una muer-
te anunciada si i’autor n’hagués volgut fer 
un llibre de dos-cents holandesos a doble 
espai? Voto per Villatoro, joveníssim en-
cara, a qui recomanaria, però, la fidelitat 
a personatges més rodons, més fidels a 
itineraris, com el país, amb ziga-zagues. 
En canvi, tinc pressa per rellegir una no-
vel·la que sí que m’ha convençut: 1947, 
però l'estiu no acaba per a tothom, de 
Lluís Utrilla, una estranya història doble 
—estranya però fluida— amb especuladors 
i cases amb propietari nou com a perso-
natges. L’autor, a Cròniques de l'era con-
ceptual, ¿no ens havia ofert potser la clau 
interpretativa d’aquesta novel·la quan deia: 
«aquells que vivim abocats al futur, però 
que d'altra banda explorem e’l passat que 
no hem viscut, analitzant-lo des d’una òp-
tica actual amb un gust idèntic de veure-hi 
més clar en el nostre avui...»?

I el tercer llibre d’aquest grup sense-grup 
és la novel·la de Manuel de Seabra, Els 
exèrcits de Paluzie, que un crític reconegut 
de la nostra literatura recomana als amics 
que «ni i’obrin». Ell sabrà per què! Perso-
nalment, m’he divertit molt amb aquest 
llibre fet diacrònicament, mitjançant la re-
construcció de tres generacions familiars 
(amb els perills que això comporta d’assig-
nar a cada època establiments, costums, 
cançons i tòpics), i ha sabut fer-ho amb 
un extraordinari sentit de l’humor. He tin-
gut a les mans un llibre on els personatges 
piquen l'ullet, pequen, innocents, gairebé 
de bona fe..., on hi ha rics i pobres, carrers 
i corregudes. Un autor com Seabra, que 
havia novel·lat sobre el moviment obrer 
portuguès dels anys vint, i sobre la guerra 
civil a Catalunya, portuguès, català per vo-
luntat de ser-ho, ens retorna, amb escreix, 
la mala jugada de ['hospitalitat... amb es-
creix i amb un excel·lent bon humor!

TEMPTATIVES

En una novel·lística que sol pecar de con-
servadora, cal donar la benvinguda a dues 
propostes de renovació formal: Sandvitx 
de fil en pua de Boro Miralles, amb remi-
niscències d'isa Tròlec, i un justíssim do 
de la irreverència, i Interruptus de Valerià 
Pujol. (I encara, potser, aquest llibre tan 
evocador, que llisca entre fórmules manya-
gues, que és Laberints de seda de Rosa 
Fabregat.)

La novel·la de Valerià Pujol interessa tant 
per aspectes temàtics —un dels primers 
balanços sobre la transició política, sense 
els tòpics del desencís però amb càrregues 
enormes de desencís— com per la pro-
posta formal, textual. Si bé —ho confesso 
humilment!— em declaro vençut en aquest 
camp. ¿Puc denunciar un excés d'artificia- 
litat, de provatura de laboratori, en l’elabo- 
ració d’Interruptus? — IGNASI RIERA.

“Les millors obres de la 
literatura universal" 

una represa de les traduccions?
per Josep M. Balaguer

Els anys seixanta representen un dels mo-
ments més brillants de la història de les 
traduccions al català. Una editorial de nova 
creació, Edicions 62, va tenir un paper de 
primer ordre en aquest fenomen, i això 
tant en el camp de la traducció d’obres 
literàries com en ei de l’assaig. EI catà-
leg format en aquest terreny al llarg dels 
seixanta és realment important, sobretot 
si el comparem amb la situació editorial 
de l’etapa immediatament anterior. Mou- 
nier, Fromm, Marx, Russell, Marcuse, Lu- 
kàcs..., pel que fa a l’assaig; Faulkner, 
Çalvino, Mailer, Pavese, Butor, Mlller, 

’Brecht..., pel que fa a la creació literària, 
són noms importants, triats amb uns cri-
teris estètics i ideològics que pretenien 
de sintonitzar amb els aires dels nous 
temps. Edicions 62 ens forneix l'exemple 
més típic perquè representa ¡'opció més 
combativa i àmplia del període, però al 
seu costat trobem la represa d’Edicions 
Proa (traduccions de Cocteau, Amis, Mo- 
ravia, Sartre, Mann...), l’aparició de la 
col·lecció «Isard» de l’editorial Vergara 
(traduccions de Camus, Rimbaud, Faulk-
ner...) o bé la creació per part de l’edito- 
rial Plaza & Janés d'una sèrie de llibres 
que, seguint uns criteris d'edició i un 
format molt similars a la seva col·lecció 
de traduccions al castellà, pretenia en-
troncar amb el caràcter popular dels 
«Quaderns literaris» o els «Quaderns de 
la Rosa dels Vents» creats els anys tren-
ta per Janés (s'hi tradueixen Hamsun, 
Sagan, Huxley, Malaparte...). Sòbria així 
un període de transformació del panora-
ma cultural català en el qual les traduc-
cions tenien un paper important.
Tanmateix la situació canviarà aviat i la 

dècada dels setanta es caracteritzarà per 
una progressiva sequera de traduccions. 
Només cal veure com acaben els exem-
ples esmentats abans. Vergara desapareix, 
Plaza & Janés abandona les seves vel·leï-
tats catalanesques i Edicions 62 reestruc-
tura d’una manera notable la seva política 
editorial; la trajectòria que segueix la col- 
Iecció «El Balancí» resulta prou significa-
tiva: fins el número 58, publicat el 1969, 
es basa en les traduccions: només hi ha-
vien aparegut sis autors del país; a partir 
d’aquest número van desapareixent les 
traduccions fins arribar a la seva pràctica 
extinció. Proa es manté, però la política 
de mecenatge hi deu haver fet el seu 
paper.

La causa immediata d'aquest canvi en el 
pas dels seixanta als setanta és ben òb-
via: la manca de resposta del públic. De 
tota manera resulta significatiu que a 
aquesta manca de públic per a les tra-
duccions correspongui una resposta crei-
xent pel que fa a les obres d’autors del 
país. El fet ens mostra una determinada 
caracterització del públic lector i del nos-
tre mercat editorial, conseqüència de les 
circumstàncies històriques en què aquest 
ha sobreviscut al llarg de la postguerra i 
s’ha anat eixamplant els darrers vint anys.

Els inicis dels vuitanta ens han sorprès 
amb un parell de projectes editorials que 
semblen voler trencar amb la poca salut 
traductora que ha caracteritzat el país en 
la dècada passada: «Les millors obres de 
la literatura universal», d’edícions 62, i la 
col·lecció «Textos filosòfics», de Laia. Dei-
xem aquesta darrera i centrem-nos en les 
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