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I any de Jaume Cabré
per Isidor Cónsul

La teranyina i Fra Junoy o l'agonia deis 
sons' han marcat enguany l’esclat fulgu- 
rant de la narrativa de Jaume Cabré. Com 
és prou conegut, aqüestes novelles gua- 
nyaren, respectivament, els premis Sant 
Jordi i Prudenci Bertrana en l'edició de 
1983, bo I retornant el prestigi1 2 ais pre
mis majors de la narrativa catalana, un 
pél sotraguejats, sobretot en el cas del 
Sant Jordi, peí mullader i el breu escán- 
dol de l’edició anterior.
Són dues novelles que s’han de comptar, 
amb tota justicia i evidencia, entre els 
títols de narrativa més interessants apa- 
reguts, fins ara, tot al llarg de 1984, i per 
damunt de tot han consolidat Jaume Ca
bré com un deis narradors amb més fu- 
tur de l’anomenada Generació deis 70. Cal- 
dria afegir, encara, per arrodonir l’esclat 
del narrador enguany, la reedició d'EI mi
rad i l’ombra, finalista del premi Sant Jor
di l'any 1978 i publicada en primera edi- 
ció l’any 1980.
Cap de les dues novelles, ni La teranyina 
ni Fra Junoy o l'agonia deis sons, no és 
encara la gran novella que sembla espe
rarse arreu com una definitiva fita ge
neracional. Una novella o bé unes novel
les que recullin els registres i la síntesi 
d’una generació literaria ja madura. Novel
les, per exemple, com ho foren en co- 
mencar els anys seixanta Bearn i La placa 
del diamant. Ara bé, si encara no són 
les obres definitives, cal dir obertament 
que tant La teranyina com Fra Junoy o 
l'agonia deis sons, sobretot aquesta dar- 
rera, confirmen una progressió d’exigén- 
cia narrativa i són productes que assolei- 
xen un considerable nivell de dignitat li
teraria.

DE «LA TERANYINA» A «FRA JUNOY»

El lector que s'apropi a una d'aquestes 
dues novelles de Jaume Cabré fará bé 
d’arrodonir-ne la lectura continuant amb 
l’altre llibre, perqué, malgrat que es trac- 
ta de dues narracions amb un planteja- 

1. La teranyina, Edicions Proa, Barcelona, 1984. 
Fra Junoy o l’agonia deis sons, Edicions 62, 
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2. Vegeu «Avui», 21-III-1984.

ment molt diferent, les histories respec- 
tives tenen aspectes comuns i són, per 
dir-ho d’alguna manera, complementarles. 
Fins i tot petits detalls narratius que res
ten penjats i en suspens a La teranyina 
es resolen a Fra Junoy... Per exemple, el 
desenlia? de La teranyina, quan sembla 
que Julia Rigau viu les seves hores més 
baixes com a empresari, i altres fabri- 
cants de Feixes/Terrassa (Arcadi Costa) 
volen fer-se amb la fábrica Vapor Rigau. 
La solució d’aquest aspeóte que queda 
penjat a La teranyina, la dona el novellis- 
ta, bé que d’una manera breu i succinta, a 
Fra Junoy... Com succeTa en els models 
narratius del XIX, per exemple en Balzac 
i en Galdós, personatges, aspectes argu
mentáis i histories que eren rellevants 
i de primer ordre en una novella esde- 
venen una referencia de fons en d'altres. 
És en aquesta línia que a Fra Junoy... 
resten com a elements reverenciáis i de 
segon ordre els noms i els fets que cons- 
titueixen el gruix narratiu de La teranyina. 
1 a l'inrevés, el personatge d’Adela (la 
filia d’Enric Turmeda i de la difunta Fran- 
cina Rigau), només una referencia secun
daria, sense cap mena d'importáncia, a 
La teranyina, es converteix en la novicia 
sor Clara a Fra Junoy..., un deis perso
natges, com a mínim importants, en el 
desllorigador de la novella.
Aquesta estrategia de complementaritat fa 
pensar en un origen comú i en la pos- 
sibilitat d'un únic plantejament narratiu 
originari que s'hagué de trossejar a me
sura que empenyien les diferents línies 
argumentáis, o tal vegada en un cicle 
narratiu que donará nous títols en un fu- 
tur immediat.

«LA TERANYINA» O L’ERÓTICA DEL PODER 
La teranyina centra l’acció argumental en 
el marc d’uns esdeveniments histories que 
s’han de relacionar amb la Setmana Trá
gica, viscuda, a Feixes/Terrassa. En cap 
moment no es diu que som concretament 
l'any 1909, bé que les diferents referén- 
cies són prou entenedores. En tot cas, a 
Fra Junoy..., quan es recorden tangencial- 
ment els fets, hom es refereix a 1909 i 
a la Setmana Trágica amb nom propi. En 

aquest marc de referéncies históriques, 
dones, Jaume Cabré teixeix hábilment la 
xarxa d’aquesta complexa teranyina. L’am- 
bientació histórica dibuixa l’esclat d’un 
conflicte dialéctic entre dos mons en ten- 
sió: els fabricants i els industriáis, d’una 
banda, i el món del proletariat que co
menta a organitzar-se, de l’altra. Ara bé, 
aquest conflicte dialéctic no és altra cosa 
que una cortina de fum que disfressa i 
amaga la veritat de la novella. L’embull de 
La teranyina és d’una notable complexitat, 
un garbuix d'íntimes ambicions personáis 
a la recerca del poder, en aquest cas de 
la fábrica i/o la familia. Una lluita de 
traveta i cop baix que transvesteix la tor
ca de l’idealisme revolucionar! amb l’abri- 
gall de la delinqüéncia més vulgar.
La destresa i el bon efici de narrador de 
Jaume Cabré es fan evidents en tota la 
disposició del discurs narratiu, en el des
enlia? sorprenent, embolicat amb una dosi 
de mesurada enganyifa; en la faisó can- 
viant d’uns personatges que d’entrada 
semblaven una altra cosa; en la construc- 
ció alternativa del discurs polític al Ca
sino deis amos i a la taverna de Can 
Xicoi, etc. Una destresa que, de fet, es- 
devé un primer tast i ens prepara per 
a la gustació, més exquisida al meu en- 
tendre, de l’altra novella.

«FRA JUNOY O L’AGONIA DELS SONS»
O LA INTRANSIGENCIA
Potser la primera sorpresa davant una 
novella com Fra Junoy o l'agonia deis sons 
sigui la del nueli temátic, amb els con- 
flictes entre un frare confessor i una co- 
munitat de monges de clausura. Ho insi
nuó de cara ais temps que corren, més 
aviat caracteritzats per una tendencia a 
la dessacralltzacló. La qual cosa, parado- 
xalment, no vol pas dir que es tracti d'un 
tema insólit, si pensem, sense anar més 
lluny i amb totes les diferencies que cal- 
gui, en Els dimonis de Loudun (1952) d’AI- 
dous Huxley, obra portada a! cinema per 
J. Kavalerowiics el 1961 i per Ken Rus- 
sell el 1971, i tema d’una ópera de Pen- 
derecki el 1969. També podríem relacio
nar la novella amb Extramuros (1978) de 
Jesús Fernández Santos, sí bé es tracta
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d’una relació més tangencial, com la que 
hom podría establir amb La religiosa de 
Denis Diderot.
Amb independencia, pero, de la moderni- 
tat o no del nucli temátic, Fra Junoy o 
l’agonia deis sons és una novella esplén
dida i impecable que embolcalla subtil- 
ment el lector. Jaume Cabré ha organitzat 
l’argument a partir d’una estrategia judi
cial en la qual fra Junoy, monjo francisca 
i confessor circumstancial d’una rígida co- 
munitat de monges de clausura, es troba 
just en el centre d’un escando! que, entre 
altres coses, I'ha transformat en un he- 
terodox per forca. La seva bonhomia na
tural de frare enamorat de la música s’ha 
d’enfrontar amb la intransigencia de la 
priora del convent, que vetlla i lluita, amb 
un zel gairebé inexplicable, per mantenir 
el rigor duríssim i els costums de l’orde. 
Talment com succeeix a La teranyina, Jau
me Cabré es guarda per al desenlia? un 
roe a la faixa, per tal de sorprendre el 
lector. Tot hi és paradoxal, no hi ha ven- 
cedors ni vencuts clars. Per aixó mateix, 
sembla fer-nos l’ullet en la magnífica se- 
qüéncia final, quan assistim a la decaden
cia sense retorn de la comunitat de la Rá
pita.
Des d’una perspectiva técnica, Fra Junoy 
o Fagonia deis sons multiplica els encerts 
de la novella anterior i es converteix en 
un impecable model narratiu. Una IIíqó de 
notable complexitat que combina ágilment 
una historia en la qual s’harmonitzen cor
des diferents i diversos temps narratius. 
Una novella d’estructura ben travada, sen
se opció a les esquerdes ni a les dis- 
sonáncies.

Aquest 1984, sota el signe d’Orwell, ha 
estat, dones, a casa nostra, testimoni de 
l’esclat de la maduresa narrativa de Jau
me Cabré. Si mirem deu anys enrera, 
d’encá d’aquelles Faules de mal desar 
(1974) amb les quals l’autor obtingué el 
premi Víctor Catalá l’any 1973, hi ha un 
petit rosari de títols que s’afileren: To
quen a morts (1977), un segon llibre de 
narracions, a més d’un parell de novelles 
de literatura, diguem-ne, juvenil: Galceran, 
l'heroi de la guerra negra (1978) i La his
toria que en Roe Pons no coneixia (1980), 
i dues novelles més, El mirall i l'ombra 
(1980) reeditada enguany, i Carn d'olla 
(1978), una novella que segurament caldria 
reeditar. Aixd si deixem de banda la seva 
participació en els tres reculls narratius 
del collectiu Ofelia Dracs.
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