
Valls —o Vllanlu— vlst des del «Pomeralt», tal com el descriu na Isabel de Galceran. Amb tota seguretat la fotografía és de 1896, perqué el campanar de la parroquia —que és la de Sant Joan, borrosa i a l’esquerra— es troba en construcció.El «Pomeralt», anomenat realment «Tomb del baleó», és un fragment de l'antic camí de Vilafranca, que voreja Valls des d’una plataforma situada a l'altra banda d’un deis torrents. Sempre ha estat un indret de passeíg.

el drama de "Vilaniu"
ref lexió sobre el contráete que súbscriu el lector de la novel-la

per Maña Nunes

La novel-la Vilaniu de Narcís Oller, publi
cada per primera vegada ara fa cent anys, 
és la historia d’un drama. No em refereixo 
al desenlia?, sino a la seva entitat com a 
text literari. Vilaniu és una novella no reei- 
xida, i aquest és el seu drama. Un drama 
doble, perqué afecta tant l'autor/emissor 
com el lector/receptor de la novella. Hom 
pot analitzar el problema des d'aquestes 
dues óptiques, pot estudiar el procés de 
composició o de recepció del text, i en 
ambdós processos trobar uns símils d'ex- 
pectatives frustrades.
Si abordem el text des de la perspectiva 
de l'autor/emissor i el seu context, com 
ho fa Alan Yates en I’excellent treball Vila
niu dins la trajectória literaria de Narcís 
Oller (tot i que ja té en compte, de passa- 
da, la perspectiva del lector) al qual em 
remeto, l'objecte d'estudi será el lent pro
cés de gestació de la novella i l’evolució 
literaria d’un autor romántic per formació 
i per temperament i realista per convenci- 
ment. Bo I resumint, podríem assenyalar 
que l’escull insuperable amb qué Oller topa 
reiteradament és la distancia entre la con- 
cepció i la composició de la novella, entre 
l'inconsistent nueli romántic del qual par-

Narcís Oller, retrat per Thomas Pijoliu publicat a la «llustració Catalana» el 15 de setembre de 1891.

teix (la narració breu Isabel de Galceran), 
i el projecte de novella realista que té en 
ment i al qual tendeix amb convicció («la 
nova estética de novel-lar que jo sentía», 
diu l'autor). Un escull que Oller no va po
der superar en aquesta novella i del qual 
neixen el descoratjament i la insatisfacció 
llargament expressats a les seves Memó- 
ries llteráries.

Heus ací, dones, el drama de Vilaniu formu- 
lat en termes historicistes. Voldria, pero, 
proposar un canvi d'óptica i reformular-lo 
en termes estructuralistes i, independent- 
ment del procés de creació, centrar l'ob- 
jecte d’estudi en el procés de lectura, és 
a dir, indagar quins mecanismes fan que 
el lector percebi que Vilaniu és una no
vel-la no reeixida, quines expectatives sus
cita el text en el lector i per qué les de
frauda.

Caldria explanar que formular-ho en 
aquests termes significa acceptar l’evidén- 
cia de les aportacions fonamentals de la 
crítica estructuralista en el sentit que la li
teratura és un sistema de convencions co
munes a autors i lectors, i que aqüestes 
convencions possibiliten i garanteixen la



Fragment d’una postal de 1891 que reprodueix el «Bosc» o els «Boscos». Narcís Oller l'anomena «La Mayóla» I hl sitúa la casa d’estlu deis Galceran. El costum de passar l'estiu en masies és molt antic a Valls. A la postal es poden apreciar les clapes de vinya i garrofers. Les primeras són les que devien suggerir el nom a l’autor. Més amunt, en direcció a Fontsca.'des, hi ha la font de la Mineta, convertida en la «font del Roure» a la ficció —hi havia un roure—, que ha estat també tradicionalment un indret de berenades.

els topónims de "Vilaniu"
per Margarida Aritzeta

Un dia, durant una agradable calgotada, el doctor Joaquim Molas em va preguntar, en qua- litat de vallenca, pels topónims de la novel-la de Narcís Oller, que acabava de ser reeditada. Era la primavera passada. Jo, com a vallenca que exerceix poc sovint el patriotisme local, vaig haver de reconéixer que no hi havia pensat mai; es veien tan clarament Valls i la seva mentalitat a Vilaniu —encara ara l’acidesa de Narcís Oller faria forga «pupa» si els vállenos el llegissin—, que no m’havia preocupat mai de pensar que algunes claus de la novel-la podrien ser més difícils de localitzar per a algú que no fos vallenc que per a mi.Així, dones, en Joaquim Molas em va transmetre el cuquet de la sana xafardena erudita i vaig tornar a agafar el text per interpretarme els indrets. Encara que només fos per constatar si els noms imaginaris que Oller utilitza a la seva novel-la tenen una traducció a la realitat o no. L’exactitud de la descripció realista de Narcís Oller m’hi va ajudar i la tasca ha estat sen- zilla i plaent. Fins i tot es poden arribar a identificar antigües famílies i actituds del Valls de l’época. Peró descendir a aixó faria l’article excessiva- ment particularista i no l’hi faré. Em limitaré, dones, ais topónims generáis.Vilaniu és Valls, sense cap mena de dubte, i aixó no és cap descobriment, ans un fet 

sabut. El nom de Valls surt, aixó no obstant, a la novel-la en parlar deis castellers i, con- cretament, la colla de «la Mui- xerra», que ha existit realment. El realisme, en aquest cas, li impedí de dir-los castellers de Vilaniu, ja que els Xiquets de Valls tenien identitat propia i conegiida. És interessant com justifica que els castellers de Valls han viatjat a Vilaniu amb motiu de la festa major —que és la de Sant Joan—, i els sitúa en els mateixos paisatges ur- bans, que tenen els noms mu- dats.Peró anem per parís. L’arribada en carruatge es produeix per la carretera de Barcelona. En arribar al Coll de Santa Cristina, el camí deixa el «serrat del Comte» o serra de Prades a la dreta i travessa la serra d'Amo- sa; aleshores la panorámica de la plana del Camp de Tarragona, o «Valí de les Flors», ja és palesa.El «Puig de l’Esparver» i el «Castell del Comte» es poden situar a Prades. I al peu de la «Grau de Bondelit», el monestir de Santes Creus, o de «Sant Salvador», abandonat aleshores. Des d’aquest mateix indret es poden veure el riu Gaiá i el torrent del Catllar: són la «Riera Blanca» i el «Torrent deis Rossinyols». El Gaiá és anome- nat «riera» probablement perqué el seu cabal és molt afec- tat peí régim de pluges.L’entrada a Valls es porta a 

terme per la plaga de Sant Francesc i recorre el raval fins el Portal Nou, o «Portal de Baix», prop del qual es troba la posada que, segons que ens consta per tradició, rebia els viatgers o facilitava el canvi de cavalls. És l’Hostal de Sant Antoni.La casa deis Galceran és un gran casal situat al raval del Carme, a tocar de la plaga del Carme, davant per davant del con- vent del mateix nom. A la ficció, la plaga s’anomena «de les Monges», tot i que, de monges, no n’hi ha hagut mai, peró sí convenís de diversos ordes. A tocar del convent, la capella que anomena Narcís Oller és l’església del Carme. I el carrer de «Santa María», que comunica aquest indret una mica apartat del centre de la pobla- ció amb altres punís importants de la vila, no és alíre que el carrer del Carme.El carrer «Major» és el carrer de la Corí, on siíuem la casa deis Rodon i el «Casino», que no és alíre que el Ceníre de Lectura, indret on tradicionalment s’han reunit els sectors benestants de la població per a fer festa i xerinola, o per a ju- gar-s’hi algún dineret, més que per a llegir. La casa Montellá és davant per davant de l’Ajun- tament, i en una posició privilegiada per a observar el des- envolupament de balls, castells i processons, ja que l’església parroquial, dedicada a sant Joan, queda justament a Fes- 

querrá, tot i que amagada peí l’antiga casa deis Sagarra, convertida en fonda «París». La descripció de l’església i de les cerimónies que s’hi porten a terme correspon exactament a la realitat.Quant a «La Mayóla», es pot identificar amb la partida del Bosc de Valls o, simplement, els Boscos. Les famílies benestants hi tenien les cases o residéncies d’estiu. Plantada so- bretot de vinya i garrofers, tenia bones tofes arbrades i es- pais importants enjardinats. Es troba entre Valls i la serra, al peu de la muntanya de Mira- mar. A l’altra banda de la muntanya, a través del coll de Lilla, ni ha la Conca de Barbera.Quant al «Pomeralt», que ser- veix per a un passejada deliciosa de na Isabel de Galceran, que veu ais seus peus Vilaniu —«era un niu, el niu més plaent de la térra», peró que pot arribar a corsecar i a matar—, no és altra cosa que el Tomb del baleó, que voreja Valls per Test, sobre un deis torrents, i n’ofereix una visfó panorámica. Els vallencs sempre l’han tingut —encara ara— com a indret de passeig predilecte. Aprofito per a recordar a en Joaquim Molas que hi va passar, si més no per un bocí, el dia que várem parlar de Vilaniu.Els recorreguts pels carrers de Valls que fan els personatges de Vilaniu són, de la mateixa manera, totalment identifica- bles.



comunicativitat del discurs; que el text 
literari pot ser considerat com un sistema 
de signes portadors d’un significat; i que 
¡a funció comunicativa s'acompleix en la 
mesura en qué el receptor copsa el text 
o pot atribuir-li un significat. Com observa 
Jonathan Culler a la seva obra Structuralist 
poetics (La poética estructuralista), diver
ses tendéncies critiques en l’estructuralis- 
me i el postestructuralisme coincideixen 
básicament a desplagar l’atenció de l’ámbit 
de l'autor/emissor vers el del lector/recep- 
tor, ja que, en l’intent de fer conscients 
i explícites les operacions que duem a ter- 
me en llegir o interpretar un text, apro- 
fundim en el coneixement de la natura del 
fenomen literari. Conclou, per tant, Culler, 
que la lectura no és una activitat natural 
ni innocent. En í’acte de llegir hi ha im- 
plícit un procés que ha rebut noms diver
sos: naturalització, recuperado, motivado, 
«vraisemblisation». Culler, de fet, s'inclina 
peí terme «naturalització», perqué interpre
tar és recuperar tot fet estrany i intro- 
duir-lo en un ordre discursiu que la nostra 
cultura consideri natural. «Naturalizar» un 
text seria posar-lo en relació amb algún 
tipus de discurs o de model que, en certa 
manera, siguí natural i Ilegible. És a dir, 
establir una relació, un model, que serveixi 
per a guiar el lector i que fací intelligible 
el text. En definitiva, es tracta de relacio
nar el text amb el món «real» (deia Nabo- 
kov que realitat és un mot que només sig
nifica si va entre cometes).

Aquesta relació text-món sembla més pa- 
lesa en la novella que en qualsevol altra 
forma literaria. La novella, considerada com 
a génere, és el discurs literari mitjangant 
el qual la sodetat s’emmiralla, adquireix 
consciéncia propia i articula el món. En 
paraules de Culler, «la convenció básica 
que regeix la novella és la nostra expec
tativa que aquesta produeixi un món».

Finalment, un darrer aspeóte del treball de 
Culler que m'interessa de destacar és la 
considerado que: «la funció de les con- 
vencions d’un génere consisteix a establir 
un contráete entre l’escriptor i el lector 
per fer que determinades expectatives fun- 
cionin», i que el lector subscriu, per tant, 
un contráete amb el text que li garanteix 
la identificado mimética.

EL «CONTRACTE DE LECTURA»

Sobre aqüestes mínimes bases tebriques 
em proposo, ara, de reflexionar sobre el 
contráete de lectura que subscriu el lector 
de la novella Vilaniu, sobre el procés de 
ruptura que la novella presenta —en deter- 
minat moment la novella incompleix el con
tráete inicial— i sobre els mecanismes de 
«naturalització» o reconducció del contráe
te que el lector ha de dur a terme.

Sortosament disposem del testimoni escrit 
de diversos lectors crítics i autoritzats. 
Les Memories /iterarles i l’epistolari de 
Narcís Oller ens forniran les impressions 
de destacats intellectuals amb els quals 
Oller mantenía relació, impressions a pro-

La placa del Blat, amb la casa de la vila, vista des deis balcons de la casa on Narcís Oller sitúa la familia Montellá. A l’esquerra, la «Gran Posada de París» —antiga casa deis Sagarra—, avui encara Fonda París, on en Manuel de Vilaniu preparava gelats. Al fons, a la dreta, s'obre el carrer de la Cort —Major a la ficció—-, on l’autor sitúa la casa Rodon —a tocar de l'Ajuntament i amb bona vista a la plaga— i, més amunt, el Casino, avui Centre de Lectura. A l’esquerra de l'Ajuntament, amagada per la fonda, la parroquia de Sant Joan.
pósit de Vilaniu que podem prendre com 
a paradigmátiques per tal d’esbrinar el pro
cés que duu a terme el lector de la no
vella. El lector acarat amb el text de Vi
laniu rep uns prímers estímuls que reco- 
neix d'immediat: se les ha d’haver amb 
una novella realista. Aquesta, per exemple, 

La plaga del Carme en una fotografía del 1910, aproximadament. ParaHela al convent del Carme —que es diu també així a la realitat i que podem veure a l’esquerra—, Narcís Oller l’anomena «plaga de les Monges». A la dreta es pot veure clarament la casa on l’autor sitúa la familia Galceran, avui ocupada per la Cooperativa Agrícola. El jardí, cal situar-lo darrera la paret blanca que es veu en primer terme. A fora de la fotografía, a continuació del convent, hi ha l'església —ell en diu «capella»— del Carme. La plaga es comunica, a través del carrer del Carme —de «Santa María» a la ficció— I de dos més, amb la plaga del Blat o de la Casa de la Vila, I amb el carrer de la Cort, o carrer «Major».

és la reacció de Marcelino Menéndez y 
Pelayo, el qual immediatament, i elogis 
a part, connecta Vilaniu amb la gran tradi- 
ció de la novella realista: «¡Qué estudio 
tan verdadero y profundo de caracteres y 
costumbres de las villas pequeñas! Trozos 
hay que me han recordado los mejores de
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Flaubert en su obra maestra, y aún otros 
de Balzac...»

Bo será de recordar que l’estil realista, 
en gran part, es basa en una técnica ben 
senzilla: l'acumulació en massa de detalls 
mínims. La quantitat i la precisió deis pe- 
tits detalls ens confirmen com a real l'ob- 
jecte representat. Vegem-ho, si no, en un 
fragment de Vilaniu:

«Més de tres-cents forasters havien envaít 
la vila, i, encara, els carruatges que arri- 
barien tot el matí de l’endemá, prou en 
portarien altres tants. Tots els veíns esta- 
ven fora de polleguera. A Casa la Vila, uns 
donaven el darrer cop de má ais gegants 
i al drac, algunes dones recosien els do- 
massos deis balcons, els guardatermes ne- 
tejaven llurs carrabines, els mossos espol- 
saven el Consistori, els escrivents tot era 
cloure sobres, el secretari posar firmes i 
segells. Dins l’església parroquial, el fus- 
ter feia retronar les voltes amb el resso 
de ses martellades, les llánties grinyolaven 
pujant i baixant, a gust deis pabordes, 
i, entre la pols que s’aixecava de faltar 
major com blanquinós núvol d’encens, 
formiguejava una munió d’escolans que 
resseguia totes les coronises i els repeus, 
clavant-hi rastelleres de ciris. Fins la tran
quilla rectoría, ordináriament palau de con- 
dormit repós, anava tota en Taire; que com 
si no fos prou amoino, segons la major- 
doma, el rebre i collocar convenientment 
les prisades albes que enviaven les mon- 
ges, espolsar i aparellar el millor tern, i 
brunyir les porres i altres objectes d’ar- 
gent, encara el senyor rector havia tingut 
la ventajóla de convidar dos amics seus, 
rectors de l'entorn. I no cal dir de la resta 
del poblé! Qui no anava en doina? La casa 
que no tindria forasters, no per aixó dei- 
xava en pau els corráis de gallines i co- 
nills, objecte, en aquelles hores, de la més 
terrible escomesa. Pels mateixos carrers 
corrien esgarriats pollastres i gallines que 
havien sabut aprofitar l’escletxa d'alguna 
porta mal ajustada, i Taire s’enduia no pocs 
grinyols i quiquiriquíes d’esgarrifosa paüra, 
barrejats amb les palles i plomissols que 
en llurs embranzides i batements d'ales 
aixecaven els pobres perseguits.»

Aquest fragment no justificaría la seva Mar
gada si no fos perqué ens permetrá d’ex- 
treure’n dues consideracions més. En pri
mer lloc, el luxe de detalls, l’exclusiu des- 
criptivisme produeix un buit de significa
do temática. En segon lloc, i com a conse- 
qüéncia, la manca d’un fil temátic ben de- 
terminat produeix l’efecte de crear expec- 
tatives en el lector. Un fragment com el 
que acabem de llegir no ens permet iden
tificar un fil temátic prou sólid, en llegir-lo 
no sabem de qué tractará la novella, qurn 
será el seu tema; ara bé, és evident 
que ens crea una forta expectativa. Hom 
s’adona que quelcom es prepara sense sa
ber encara en qué consistirá exactament. 
Pensó que aqüestes consideracions a pro- 
posit del fragment inicial són, en general, 
válides i extensibles a tots els capítols de 
la primera part de Vilaniu. Certament, 
tota la primera part de la novella genera



expectatives constants en el lector. Pérez 
Galdós, en una carta adrecada a Narcís 
Oller, ens ho abona amb prou eloqüéncia 
quan diu: «...no he leído aún más que la 
tercera parte, y aunque parece que veo 
que se prepara un asunto grande, aún no 
he llegado a él...» Si aquesta és la impres- 
sió d'un lector a mig llegir la novella, Fe- 
|¡p B. Navarro, en una altra carta adrecada 
a Oller, ens forneix la conclusió d’un lector 
que ja ha llegit el text sencer: «Todo lo 
del principio: el viaje, la llegada a Vilaniu, 
la Festa Major, el baile en el Casino, su
perior. Nadie —lo oyes bien—-, nadie, in
cluso Pereda, lo hace tan bien (...) 
¡Pero...!»

Dit d’una altra manera, el lector subscrlu 
un contráete realista i va llegint les pri- 
meres cent pagines amb l’expectativa que 
el tema transcendental que la novella pro- 
met es concreti finalment, pero, ai!, en 
arribar a alió que es perfila com a tema, 
en arribar a les relacions entre els prota- 
gonistes (la Isabel i l’Albert), amb la inten- 
sificació que hi afegeix la historia de la 
calúmnia, el lector comenca a veure que 
el que llegeix ja no és una novella realista. 
Arribáis a aquest punt, una novella realista 
tractaria un conflicte conjugal, fins i tot un 
adulteri (vegeu Madame Bovary, vegeu La 
Regenta...}, suposant que els principis mo
ráis de qui l’escriu ho permetessin, que no 
és pas el cas de Narcís Oller.

Respectar les convencions del genere rea
lista exigía presentar un matrimoni mal- 
avingut, una senyora casada que, mancada 
de l'afecte del marit, peca, si no d’acte, 
com a mínim de pensament. Oller vol evi
tar el tema a base de descriure un cercle 
per passar-hi peí costat sense tocar-lo. En 
aquest moviment, li serveix d'ajut una auto
censura férria, el subtema de la calúmnia 
i la convenció romántica sobretot. El lector 
es troba a les mans, dones, una novella 
romántica amb un desenlia? melodramátic. 
Reprodueixo, en aquest sentit, les obser- 
vacions de F. B. Navarro sobre la temática: 
«...de muchos más recursos para ti hu
biese sido el asunto conyugal solo, que el 
de la calumnia lugareña, sobre todo yendo 
éste envuelto con aquél. Han resultado dos 
motivos en el libro, y queriéndolos llevar 
de frente, los dos han quedado falsos de 
tono.»

I sobre la inversemblanca del desenlia?: 
«...su fin [el de l’Albert] a mí me parece 
fuera de tiempo y lugar, pues no se ha 
acentuado la pasión lo suficiente para jus
tificarlo; (...) la escena del arrebato de 
Don Pau (...) me resulta muy violenta y 
difícil de justificar. (...) No veo la necesi
dad de matar a Doña Isabel. (...) Y de este 
modo la novela ha de calificarse de melo
dramática y romántica.»

LA «NATURALITZACIÓ» DEL TEXT

Les impressions de Menéndez y Pelayo, de 
Pérez Galdós, de Navarro i d’altres que 
encara podríem adduir —a les quals caldrá 
que afegim les nostres própies impres-

El «Porta! de Baix» —Portal nou a la realitat—, punt d'arribada deis carruatges a «Vilaniu», en una imatge aproximadament de 1907. «L'Hostal de Sant Antoni» era al fons i queda fora de la fotografía. Tenia el mateix nom a la realitat. Tradicionalment el Portal Nou, com a punt d’arribada a Valls o com a parada en el camí, ha tingut sempre un hostal.Hi confluien diversos camins, que enllagaven Valls amb Vilafranca, Reus, Tarragona i Montbianc.
sions de lector—• ¡Ilustren determináis es- 
tadis del procés de lectura de la novella 
i ens faciliten la clau per a reproduir el 
procés sencer de «naturalització» del text: 
el lector identifica novella amb món i subs- 
criu un contráete realista. Una descripció 
tan realista com la de la primera part la 
identifica amb un món real en el qual el 
lector projecta el seu propi coneixement 
del món (interacció novella/vida); a més, 
li crea unes expectatives determinades que 
espera poder identificar més endavant. 
Aquesta identificació posterior es veu de- 
cebuda quan contempla els protagonistes 
en unes relacions personáis irreals. El dis- 
curs que presenta la primera part de la 
novella és versemblant, no necessita jus- 
tificació, perqué sembla derivar directa- 
ment de la realitat. A la segona part, el 
discurs necessita una justificació, i el lec
tor la troba en les convencions d’una altra 
estética literária: la literatura romántica; 
és, per tant, una versemblan?a específica- 
ment literária i artificial. Dit d’una altra 
manera, la primera part és versemblant, 
el procés de «naturalització» és mimétic, 
el model de referencia és el món. La se

gona part és inversemblant, el procés de 
«naturalització» és mediatitzat per la con
venció cultural, el model de referencia és 
la literatura.

A mitja novella, el lector es veu obligat 
a fer una maniobra per retrobar el fil 
d’identificació amb el text, el recondueix, 
el «naturalitza» prenent un registre de con
venció literária romántica. El contráete rea
lista inicial ha estat incomplert i n'ha de 
subscriure un de nou: un contráete ro- 
mántic.

El «drama» neix de la ruptura —en el camí 
s'ha trencat el contráete subscrit entre 
Fautor i el lector— i de la consciencia de 
l’anacronisme que comporta trencar un 
contráete realista per subscriure’n un de 
romántic. La desillusió ens fa exclamar, 
com a F. B. Navarro, «La obra no es lo que 
debía, lo que podía haber sido».

MARIA NUNES
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