
el mite de la destrucció social
per Alex Broch

La lectura de la recent i primera novella 
de l'andorrà Antoni Morell, Set lletanies de 
mort,' planteja tota una sèrie de reflexions 
que em permeten, com ja ho he assenyalat 
en un altre article,2 relacionar-la amb Crò-
niques de la molt anomenada ciutat de 
Montcarrà,3 que Maria-Antònia Oliver pu-
blicà l’any 1972, i amb Pel camí ral del 
nord,4 de Robert Saladrigas, publicada el 
1980.

A desgrat de la individualitat de cada una 
d'aquestes novelles —les marques narrati-
ves externes—, la relació hi és possible 
perquè, en un nivell profund, el del plan-
tejament, el de la idea generadora del re-
lat, hl ha una clara coincidència d'Inten- 
cions I de propòsits. En aquest aspecte és 
clarificador veure com les coincidències 
més grans es produeixen entre la narra-
tiva de Maria-Antònia Oliver i la d'Antoni 
Morell, mallorquina i andorrà, que han as-
sistit a un brutal, ràpid i anàrquic creixe-
ment econòmic de les respectives comu-
nitats socials. Les seves novelles respo-
nen, precisament, a una reflexió moral de 
l'autor sobre aquests fets. El text de Ro-
bert Saladrigas planteja una reflexió més 
global, menys identificada amb una realitat 
social concreta i més sobre el concepte 
de país, de recerca d'unes arrels I dels 
orígens, fins a la descoberta de la destruc-
ció I de la mort.

Aquesta destrucció, aquesta mort, és allò 
que identifica les tres novelles: totes 
tres plantegen com a tema el mite de la 
destrucció social. L'autor defuig la subjec-
tivitat individual i es planteja una reflexió 
sobre el procés seguit per la societat. Re-
flexió que comporta, certament, una crítica 
del tot clara i directa a Cròniques de la 
molt anomenada ciutat de Montcarrà i a 
Set lletanies de mort, i molt més amb una 
voluntat de trencar falses imatges o pa-
ranys mitificadors a Pel camí ral del nord. 
En els tres textos, doncs, l'escriptor s'auto- 
atorga el paper que sovint hem pensat que
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correspon a l’intellectual: ésser conscièn-
cia crítica de la seva societat. I aquesta 
consciència el porta a denunciar aquells 
processos que considera erronis I que allu-
nyen la societat del seu destí o, almenys, 
del destí que l'intellectual voldria per a la 
seva societat. És una censura moral, una 
crítica al camí emprès i considerat equí-
voc, fals i, en darrer terme, despersonalit- 
zador, és a dir, que porta cap a una pro-
gressiva pèrdua d'identitat, com assenya-
len explícitament Maria-Antònia Oliver i 
Antoni Morell a les seves novel·les. Aques-
ta «traïció» històrica porta l'escriptor a 
condemnar la seva societat, a refusar-la 
i, en darrer terme, a destruir-la literària-
ment. En el text de Maria-Antònia Oliver, 
la ciutat de Montcarrà i l’Illa acaben nega-
des sota les aigües per l’acció d'uns ge-
gants; el petit País, en la novella de Mo-
rell, és destruït i enderrocat per l’acció 
corrosiva de milers d'escurçons, i de la 
casa de l’àvia —úter matern i social, pas-
sat històric— en l'obra de Saladrigas sols 
resten unes runes que acaben per matar 
el personatge.

La identificació de propòsits temàtics tam-
bé comporta una identificació de llenguat-
ges narratius. Un cop més, en el cas d'Oli-
ver i de Morell, amb una major aproxima-
ció en el tractament que donen al text,
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que s’articula sobre una base realista ex-
cepte al final, el moment de la destrucció; 
real, aquesta, a Cròniques de la molt ano-
menada ciutat de Montcarrà, 1 més en el 
somni de certs personatges a Set lletanies 
de mort. En totes dues, però, aquesta des-
trucció pren una clara connotació i un 
tractament simbòlics. Un tractament que 
a Pel camí ral del nord és més present des 
de l'Inici. D'altra banda, el text de Sala-
drigas és de lectura molt més complexa, 
fins al punt que quan en vaig parlar, en 
ocasió d'ésser publicat,5 m'hi vaig referir 
com a un text que voreja els límits de la 
gramaticalitat narrativa. Saladrigas sotmet 
el seu text a la progressió d'un doble dis-
curs temàtic que comporta una doble tem-
poralitat —àvia/nét— fins que progressiva-
ment es produeix la fusió dels dos monò-
legs o veus narratives, havent de desco-
brir el lector qui parla a cada moment. 
Fusió de monòlegs que porta, també, a 
una fusió de personatges —àvia/nét— I 
de temporalitat narrativa —passat/present. 
Amb això no vull dir que els textos de 
M.-A. Oliver i d’A. Morell siguin plans pel 
que fa a l'estructura narrativa, però sí que 
utilitzen uns recursos més sovintejats.
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5. «Avui», 3-XII-1980.

[409] 41



condemnat a mort camí de la seva execu-
ció. Aquest camí a la mort està ple de 
«flash-backs» que reconstrueixen el medi 
social del personatge i el motiu del seu 
fratricidi, tractament i rememorado que 
diria que quasi forçosament han desser 
realistes. A Cròniques de la molt anome-
nada ciutat de Montcarrà, Maria-Antònia 
Oliver presenta una progressió lineal de 
la narració, però se serveix d’una estruc-
tura fragmentada que es reprèn i es lliga 
a cada capítol. L’estructura de la novel·la 
es construeix a partir de les tres unitats 
que té cada capítol. Els sis capítols estan 
subdividits en tres processos temporals 
identificats amb a/b./c; cada una de les 
tres unitats planteja una generació, la con-
tinuïtat de la història de la qual es reprèn 
a la mateixa unitat del capítol següent. 
Són, doncs, com cercles concèntrics que 
es van enllaçant de capítol en capítol. Hi 
domina també el tractament realista fins 
al moment de la destrucció, en què inter-
venen els elements fantàstics —els ge-
gants—, l’acció dels quals explica la lec-
tura simbòlica que abans hem esmentat. 
E| to èpic de tot el tractament anterior 
—la història dels Caimari-Bibiloni— canvia, 
potser amb un salt excessivament sobtat, 
en aquest final que explica el sentit de 
censura moral a la ciutat de Montcarrà 
i al procés seguit per tota l’Illa.

Quines són, però, les causes concretes 
d'aquesta actitud crítica de l’escriptor en-
frontat amb la seva societat i que perme-
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ten la relació de les tres novel·les? En el 
cas de Cròniques de la molt anomenada 
ciutat de Montcarrà i Set lletanies de mort, 
el motiu és el mateix. L’escriptor, la veu 
narrativa, és testimoni del ràpid desenvo-
lupament i del desballestat creixement eco-
nòmic de Mallorca i d’Andorra. D’una ban-
da el turisme, de l’altra el comerç. Les 
causes i les circumstàncies socials són 
similars, i els resultats, també. Els autors 
no fan en aquests textos les cròniques dels 
fets: els interessen els resultats i, més 
que els resultats, el perquè d’haver-se pro-
duït. La crítica al cos social significa la
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censura a tot un sistema social i econòmic 
—la societat de consum— i, més explícita-
ment, a l’aiienació social i humana d’una 
comunitat. És una denúncia contra l’aliena- 
ció i l'embrutiment humans d'un sistema 
i també, molt clarament, contra tots aquells 
que han estat agents actius —a vegades 
de manera inconscient— de la seva pròpia 
alienació. Són culpables. L’autor els con-
demna a la destrucció, la mort i la desapa-
rició per haver equivocat el camí en el 
moment de l’elecció, tant en el comporta-
ment individual com en el social. Les coin-
cidències en aquest aspecte de la destruc-
ció entre l'una novel·la i l’altra són prou 
evidents: una illa minada pel ciment en 
els seus fonaments i que desapareix sota 
les aigües o una vall del fons de la qual 
sorgeixen milers d’escurçons que ho enve-
rinen i ho destrueixen tot. També la «ma-
ledicció mítica» que plana sobre filla, la 
vall i totes les seves gents. És la premo-
nició de la destrucció, la condemna escrita 
en el temps i que es converteix en realitat.

La societat identificada i concreta de les 
novel·les de M.-A. Oliver i d'A. Morell es 
converteix en la societat catalana en ge-
neral a l’obra de R. Saladrigas, que, pro-
vocadorament, ens enfronta amb la des-
trucció d'un mite del tot imprescindible 
per als catalans: el de l'origen, el de les 
arrels històriques. El mite dels orígens és 
el que Robert Saladrigas destrueix a Pel 
camí ral del nord. De lectura molt més 
simbòlica, com hem assenyalat, el llarg 
camí del personatge cap a la casa familiar 
i pairal, cap a la mitificada casa ancestral, 
el porta a la situació desolada d'un poble 
enderrocat. La realitat és diferent de com 
la hi havien explicada, de com se l’havia 
imaginada, i mor en la consciència d’aquest 
fet. Saladrigas ens planteja la possibilitat 
que visquem sota un miratge, que, proba-
blement, tot aquest passat, totes aquestes 
arrels individuals i col·lectives no hagin es-
tat tal com ens pensem, sinó d’una altra 
manera. Ens incita al pas endavant i a la 
llibertat d’acció. Aquest és el possible sen-
tit crític del text, la condemna contra la 
recerca d’un passat que sols sigui vist 
com una «arqueologia immobílitzadora» en 
l’assumpció de les nostres arrels. En 
aquest cas, com el personatge de la nar-
ració, hom es condemna a la destrucció. 
Crítica, doncs, d’una visió estreta de la 
nostra herència històrica on, sota el mi-
ratge de les arrels, no siguem capaços de 
projectar-nos cap al futur. O, en tot cas, 
la constatació que la recerca exclusiva del 
passat, sense una projecció futura, sols 
ens pot portar a la destrucció.

Amb diferents recursos, situacions o llen-
guatges, l’escriptor no amaga la seva opi-
nió. Una crítica i una censura moral pre-
sents a les tres novel·les, que manifesten 
un clar refús d’un passat recent i una 
voluntat d'entendre i de viure el futur 
d’una altra manera, de voler un futur dife-
rent, un futur on poder adequar la volun-
tat intel·lectual de l’escriptor a la realitat 
social que, bé o malament, l’acull. Oui 
sap, però, si aquesta novella del futur es 
podrà escriure algun dia. — ÀLEX BROCl·l-
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