
la primavera que tot el món està malalt i 
les plantes i les flors són una malura de la 
terra... el podrit... sense verd la terra 
estaria més tranquil la... sense aquesta 
fúria i aquesta voluntat tan cega que ho 
cobreix tot i mai no en té prou... hi ha el 
mal del verd, de tants verds... I la metzina 
dels colors. I quan el vent ho porta tot 
d'una banda de món a l'altra, llavors i 
volves i tot el que vol, als homes ja els 
comença el mal viure...» (pàgs. 108-109).

Sobre aquest tema hi ha tot d'imatges, 
com la de les embarassades, ben grotes-
ca, o el paper social de l’home del garrot. 
I, sobretot, el discurs del pres, que és el 
de la lucidesa, també molt bo (pàgs. 
91-93), que diu que els homes busquen 
formes de patir per no pensar en el desig, 
es reprimeixen ells mateixos: «La por del 
desig se’ls menja. I és per no pensar en el 
desig que volen patir i de petit ja t’esguer-
ren i et claven la por darrera del cap... 
perquè el desig fa viure ja te’l maten 
mentre vas creixent... el desig de totes les 
coses...» (pàg. 93). I així els homes 
esdevenen com animals: «Mira’ls, tenen 
els ulls com els cavalls... que no saben ni 
quan viuen ni quan moren...» (pàg. 104).

La revolta
És tan cruenta com efímera, com inútil. 

Només hi ha una sortida, i aquesta és 
individual: la mort.

Un tipus de revolta (que a la fi resulta 
una il·lusió), l’endega materialment el fill 
del ferrer, que aprofita una exacerbació 
de les pors per a crear desori i aixecar 
violentament el poble, els uns contra els 
altres. Ell la provoca i la vigila. Perquè és 
diferent dels altres: és tan feble que no 
haurà de passar el riu, és el fill del ferrer i 
ha parlat amb el pres, perquè la seva 
Immobilitat li ha permès de pensar. Per-
què vol tenir poder, d’algun tipus, encara 
que sigui el de la destrucció. Diu: «Tant se 
val viure com morir si s’ha de viure com 
m’havien fet viure. Aprèn de fer foc fre-
gant dos bastons... aprèn d’encendre un 
foc i estaràs content. Un foc que faci mal» 
(pàg. 145). Actitud que contrasta amb la 
conformitat del protagonista, que diu: Tot 
el que vols ho tindràs, però amb mal, fins 
que t’avesaràs a no voler res» (pàg. 157).

Tampoc la revolta del fill del ferrer no ha 
tret cap a res.

L’edició
L’edició, preparada per Núria Folch i Pi, 

evidencia un esforç important i, el que és 
més significatiu, dóna com a resultat el 
text nu de Mercè Rodoreda; el treball 
erudit sembla inexistent.

Ara bé, si per a l’estudiós és engresca-
dor de veure com han anat evolucionant 
temes, plantejaments, imatges i explica-
cions de personatges a través d'anys de 
revisió i de textos diferents, si ho troba un 
despullament interessant del procés crea-
tiu de La mort, d'altra banda, tot i els 
atractius indubtables d’aquesta operació, 
l’edició d’un text considerat inacabat per 
l’autor no pot deixat de semblar-me una 
impudicia.

Josep Palau i Fabre.
Han estat editades les actes del simposi 
fet en honor seu el 1986
a la Universitat de Barcelona.

Joan Perucho.
La revista pamplonesa «Pasajes» 
li ha dedicat
un número monográfic.

ESTUDIS RECENTS
DE LITERATURA 
CATALANA . 
CONTEMPORÀNIA 
per Jaume Aulet

Simposis i homenatges
ecentment han estat diversos els 
actes d’homenatge a la figura de 

Josep Palau i Fabre. Entre ells, el simposi 
celebrat el 1986 a la Universitat de Barce-
lona, del qual ara s'han editat les actes 
corresponents.1 En la «Introducció» 
(pàgs. 9-21), Sam Abrams parla de la 
triple finalitat de l’encontre, «que es po-
dria resumir amb tres mots: celebració, 
reconeixement, encoratjament» (pàg. 11), 
i fa una presentació de la vida, l’obra i la 
poètica de l’homenatjat. A continuació els 
ponents es reparteixen l’estudi de cada 
un dels vessants de la producció de 
l’autor. Alfred Badia se centra en la poesia 
i, sobretot, en «la terrible inquietud» (pàg. 
26) de la metafísica que s'hi amaga («La 
poesia de Josep Palau i Fabre», pàgs. 
23-32). Enric Gallén repassa la seva 
contribució al panorama teatral de la 
postguerra, destaca [originalitat de la 
teoria sobre el «teatre-espasme» o de 
la relació mediúmnica establerta amb els 
personatges, i acaba fent una crida —que 

des d’aquí compartim a fer pública— per 
tal que la bona quantitat d’obres que 
encara estan per estrenar accedeixin 
definitivament als escenaris («Palau i Fa-
bre i el teatre en els anys cinquanta», 
pàgs. 33-41). Julià Guillamon s’encarrega 
de la narrativa curta i fixa les característi-
ques i les fonts del seu model de conte 
filosòfic («Mefistòfil, el filòsof. Vida imagi-
nària», pàgs. 43-54). Per últim, Pilar Par- 
cerisas tracta de l’amistat amb Picasso i 
l’interès insistent per un art i una persona 
que actua com a «mirall que li ha acla-
rit dubtes psicològics, personals, íntims 
i àdhuc metafísics» (pàg. 60) («Palau i 
Fabre, estudiador de Picasso», pàgs. 
55-61). Al final s’hi incorpora una petita 
antologia de poemes amb traducció al 
castellà, al francès i a l’anglès.

L’Institut de Ciències de l’Educació de 
la Universitat de Barcelona ha editat 
també les ponències de la taula rodona 
sobre les dones i la literatura catalana 
celebrada durant el curs 1983-84.2 La 
pretensió principal hi és el debat sobre 
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temes com el paper de la dona en el món 
de les lletres, els condicionaments de les 
escriptores, la viabilitat d’una literatura o 
d'una crítica feminista, etc. Sempre, però, 
amb el condicionament d’un plantejament 
més aviat militant i a partir de l’experiència 
pròpia de les ponents: Maria-Antònia Oli-
ver, que delimita les diferents actituds de 
tres autores com Carme Monturiol, Víctor 
Català i Mercè Rodoreda («Dona i literatu-
ra», pàgs. 29-32); Maria-Mercè Marçal, 
que se centra en el «procés de colonitza-
ció» a què es veuen sotmeses les escrip-
tores («Per deixar d’ésser inexistents», 
pàgs. 33-37); Carme Riera, que reivindica 
la tradició de les autores mallorquines i 
reflexiona sobre els personatges feme-
nins en la novel·la («Literatura de dones», 
pàgs. 39-43); i Margarida Aritzeta, que es 
refereix a [ambigüitat del terme «literatura 
de dones» i la seva freqüent associació 
amb la subliteratura («Literatura de do-
nes», pàgs. 45-50). Completen el volum 
un pròleg d’Anna Murià (pàgs. 5-13) i una 
«Introducció teòrica» d’Elizabeth Russell 
(pàgs. 15-28).

La revista pamplonesa «Pasajes» dedi-
ca un dels seus darrers números a Joan 
Perucho.3 És un monogràfic molt ben 
presentat, amb articles de divulgació, una 
entrevista de Carlos Pujol (ja apareguda 
anteriorment a «Saber»), ressenyes de 
llibres relacionats amb la seva obra, un 
parell de cartes de Foix i d’Espriu, poe-
mes inèdits en edició bilingüe i medita-
cions divagadores o textos d’homenatge 
d’altres autors (Pere Gimferrer, Luis Anto-
nio de Villena, Àlex Susanna, Miguel 
Sánchez-Ortiz, etc.). Els articles —sense 
cap estudi mínimament aprofundit— són 
de Mercedes Monmany, una reflexió que 
no se cenyeix exclusivament a la narrativa 
de Perucho sobre els éssers fantàstics i la 
literatura (£/ alma de las bestias, mons-
truos y otros seres inimaginables, pàgs. 
11-18); el de Julià Guillamon sobre les 
dues etapes de la producció novel·lística 
peruchiana (£/ silencio del novelista, 
pàgs. 31-36); el de Juan Manuel Bonet, 
amb tesis ben discutibles, que s’ocupa 
del reflex en l’obra literària dels viatges 
de Perucho per Espanya, fins al punt de 
presentar-lo com a continuador de l’he- 
réncia de Pía i afirmar que «de entre sus 
paisanos y coetáneos, Perucho es sin 
duda el que tiene una visión de España 
más coherente, más totalizadora, más 
matizada; en definitiva, más suya» {La 
España de Juan Perucho. Algunas cues-
tiones de geografía literaria, pàgs. 19-30); 
el de Daniel Fernández a propòsit de La 
guerra de la Cotxinxina, que és una 
especulació a partir del pretext de la 
novel·la més que no pas una anàlisi 
literària (La puerta oculta en la biblioteca. 
Notas de viaje en tomo a «La guerra de la 
Cochinchina», pàgs. 37-43); i el de José 
Antonio Vitoria sobre la seva faceta de 
crític d’art {Perucho, crítico de arte, pàgs. 
105-113).

Paral·lelament al simposi Agustí Bartra, 
a celebrar a Terrassa a començaments 
de novembre, s’ha editat un catàleg del 

seu arxiu particular, cedit a la ciutat poc 
després de la mort del poeta.4 El material 
recollit hi queda classificat en diversos 
apartats: obres artístiques; objectes i do-
cumentació personal; llibres, que inclou la 
producció propia, bibliografia comple-
mentària i fins i tot alguns exemplars 
curiosos provinents de la biblioteca del 
poeta; fitxer de correspondència, sens 
dubte la part més interessant de l’arxiu, 
amb uns quants epistolaris dignes de ser 
publicats; fitxer de fotografies i de retalls 
de premsa; i manuscrits i originals, entre 
els quals ressalten els papers de la 
novel·la inèdita Papà Blanc. Tot i que no 
s’esmenti enlloc, cal fer constar que la 
feina d’ordenació i catalogació és deguda 
principalment a Anna Murià i Jordi F. 
Fernández.

Un cicle de conferències
La «Biblioteca Milà i Fontanals» de les 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat ja 
ha editat diversos dels cicles de conferèn-
cies fets a la Institució cultural del CIC de 
Terrassa. Ara toca el torn al que fa un 
parell d’anys dedicaren al Noucentisme.5 
Segons la nota de presentació, el volum 
«no és res més que una contribució 
àmplia i meticulosa, però divulgativa, per 
tal que els lectors —principalment els 
estudiants— puguin introduir-se en l’èpo- 
ca des d’una perspectiva de globalitat» 
(pàg. 6). Les conferències de tema literari 
es complementen, doncs, amb d'altres 
sobre el marc històric (de Borja de Riquer 
i de Jordi Casassas), dibuix i pintura 
(Jordi Benet i Josep M. Cadena), arqui-
tectura (Ignasi Solà-Morales), història de 
la llengua (Joan Solà) i monografies locals 
(Mireia Freixa sobre Terrassa, Narcís Co- 
madira sobre Girona i Josep M. Llompart 
sobre les Illes). Tal i com és freqüent en 
aquests casos, la diversitat de ponents, 
de camps de treball i d’enfocaments dóna 
al conjunt un to desigual, amb concep-
cions diverses de la idea de Noucentis-
me. Si ens cenyim a la literatura, però, la 
desigualtat no és tan acusada, perquè les 
dues conferències que marquen la pauta

Una contribució àmplia i meticulosa 
però divulgativa.

EL
NOUCENTISME

Cicle de conferències
feta la Institució cultural del CIC de Terrassa, 

curs 1984/85

per a la interpretació són ben coherents. 
La primera, de Jordi Castellanos, en la 
qual estudia l’apropiació d’un concepte 
de modernitat ja existent en funció de les 
necessitats de l’ideari burgès i [evolució 
del moviment a partir de la reinterpretació 
ideològica de determinats conceptes es-
tètics («El Noucentisme: ideologia i estèti-
ca», pàgs. 19-39). La segona, la de Josep 
Murgades sobre el paper del discurs 
d’Eugeni d’Ors en la formulació del pro-
grama, amb una lectura de La ben planta-
da com a «personificació sensible (...) de 
tots els valors burgesos continguts en el 
Glosari» (pàg. 73) que aporta una sèrie 
de detalls molt suggerents («Eugeni 
d’Ors: verbalitzador del Noucentisme», 
pàgs. 59-77). A aquestes dues s’afegei-
xen la de Jaume Medina a propòsit de la 
introducció dels clàssics i la idea d’huma- 
nisme en els ambients universitaris, un 
treball molt documentat però ja plantejat 
des d’una altra metodologia («Noucentis-
me i Humanisme», pàgs. 79-98); la de 
Josep M. Llompart sobre Mallorca, una 
presentació de la poesia de Miquel Ferrà, 
Maria-Antònia Salvà i Llorenç Riber i de 
plataformes com «Mitjorn» o «La Nostra 
Terra». («El Noucentisme a les Illes», 
pàgs. 181-195); la d’Enric Bou sobre 
Guerau de Liost, un resum molt ben fet de 
les principals tesis exposades en el seu 
llibre sobre el tema («Natura i sàtira: la 
poesia de “Guerau de Liost”», pàgs. 
147-158); i la d'Albert Manent dedicada a 
Carner, reproducció d’un treball ja publi-
cat prèviament a Josep Carner en els 
seus millors escrits («Josep Carner, una 
aventura intel·lectual i vital», pàgs. 139- 
146).

Dues biografies
Amanda Bath es doctorà el 1984 a la 

Universitat de Bristol amb una tesi sobre 
Pere Calders que ara ha vist la llum en 
traducció de Jordi Fernando i amb el títol 
de Pere Calders: ideari i ficció.6 Hi analit-
za l’obra del narrador a partir de les 
diverses etapes de la seva vida i, ara per 
ara, aquest volum és l’estudi més ampli 
sobre un autor que no ha rebut pas 
excessiva atenció per part dels estudio-
sos, tot i l’èxit dels darrers anys. La cosa 
més sobresortint és la recopilació de 
dades i de material dispers: la recerca 
de textos dels anys trenta i de l’exili, el 
desenterrament de les ressenyes d’èpo- 
ca, la recuperació d’obres oblidades com 
La glòria del doctor Larén o Gaeli i l'home 
déu, i els apèndixs amb diversos dels 
seus dibuixos a la premsa, amb les xifres 
de venda de les obres publicades per 
Edicions 62 i amb la llista de les contribu-
cions a les revistes catalanes d’exill. 
Quant a l’estricta anàlisi literària sobre-
surt, per exemple, la interpretació de 
Ronda naval sota la boira, tot i que se 
serveix de les pistes que l’autor mateix 
anuncia al començament de la novel·la. 
En altres moments el seu enfocament és 
més polèmic. Ja sigui quan considera que 
els relats mexicans són «una clara passa 
d’allunyament del seu estil habitual» (pàg. 
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144) o, en la conclusió final, quan afirma 
que «la ficció de Pere Calders roman eh 
aïllament dins el context de la literatura 
catalana contemporània, ja que no pot ser 
utilitzada per a il·lustrar cap tendència 
literària» (pàg. 242). A l’hora de les va-
loracions s’ha de tenir en compte també 
que una de les finalitats del llibre és la 
presentació de l’autor a un públic estran-
ger, per la qual cosa es cau sovint en 
aspectes més descriptius com poden ser 
les exagerades contextualitzacions histò- 
rico-literàries (que es remunten fins als 
anys de les guerres colonials i del Moder-
nisme), el repàs d’arguments i la sobreva- 
loració de qüestions que poden semblar 
òbvies o simplificadores.

Josep Llort i Brull ha elaborat una 
biografia de Josep Miracle en la qual, 
entre moltes altres coses, fa un repàs de 
la producció literària del polifacètic 
personatge.1 2 3 4 5 6 7 En aquest cas, però, el rigor 
acadèmic dóna pas a la mitificació apas-
sionada, cosa que converteix el llibre en 
un bon entreteniment de diumenge a la 
tarda per a un públic fidel a aquesta mena 
de «literatura», un públic que Miracle 
mateix s’ha encarregat d’acontentar en 
nombroses ocasions. A destacar, com 
succeeix sempre en aquests casos, la 
informació provinent de les dades recopi-
lades, una vegada polides de la subjecti-
vitat amb què són presentades. En 
aquesta ocasió, per exemple, els historia-
dors de la literatura tenen un bon material 
per a l’estudi de la formació d’una in-
tel·lectualitat autodidáctica d’origen po-
pular (lectures, models, plataformes, etc.) 
I del seu paper enfront d’una altra de 
dominant, generalment molt més culta.

Riba, Foix, Salvat-Papasseit
En un número de 1985 de la revista 

vigatana «Clot», Jaume Medina oferia una 
sèrie de detalls sobre el coneixement que 
Carles Riba tenia de Hölderlin. Dos anys 
més tard, la informació queda recollida i 
ampliada en el volum Carles Riba i Frie-
drich Hölderlin,8 que ja sembla un estudi 
definitiu sobre un tema que havia motivat 
certes discrepàncies entre especialistes. 
La precisió de les dades aportades és 
possible gràcies a una investigació ex-
haustiva del material recopilat a l’arxiu 
Riba. Medina repassa així la influència del 
poeta alemany en l’obra ribiana i demos-
tra que la primera aproximació és de 
1922, data en què inicia també les seves 
Versions. Medina publica així mateix un 
seguit de documentació (el catàleg de les 
obres de Hölderlin existents a la bibliote-
ca del poeta català, una cronologia de les 
traduccions, manuscrits, diversos textos 
de Riba mateix i d’altres autors, etc.), una 
bibliografia completa i una edició crítica 
de les Versions de Hölderlin aparegudes 
el 1944. Tot plegat, una mostra modèlica 
d’erudició.

Entre 1965 i 1967 Gabriel Ferraterdonà 
diverses conferències sobre literatura ca-
talana a la Universitat de Barcelona, les 
quals, un temps després, començaren a 
circular de mà en mà mecanografiades. 

De mica en mica se n'han editat algunes 
—les corresponents a Carles Riba i a 
Guerau de Liost—, però encara en queda 
un bon gruix pendent. El seu germà Joan 
ens en brinda cinc més sota el títol 
genèric de Foix i el seu temps.9 Tot i els 
prejudicis existents a l’hora d’editar textos 
que l’autor no ha pogut revisar i que no 
han estat pensats per a ser publicats, cal 
coincidir amb Joan Ferraté que, en aquest 
cas, el material és suficientment atractiu 
perquè els prejudicis es vencin fàcilment, 
malgrat que sigui lícit mantenir reserves 
davant de certes divagacions sorgides 
espontàniament o d’alguns criteris d’edi- 
ció. Les dues primeres conferències són 
de caire general i inclouen reflexions 
diverses sobre la tasca de [intel·lectual, 
l’evolució de la seva vinculació al catala-
nisme i el paper de les avantguardes. Tot 
en un to poc estructurat i farcit de digres-
sions, les quals, això sí, són útils per a 
conèixer l’opinió de Ferrater —sempre 
lúcida— sobre infinitat de temes. Les tres 
conferències següents ja són consagra-
des a Foix: la tercera és una presentació 
de la seva poètica a partir del pròleg a 
KRTU-, la quarta, un repàs a les tècniques 
emprades a Sol, i de dol, especialment 
quant a la mètrica; i la cinquena, una 
lectura de Les irreals omegues. Les idees 
de conjunt són complementàries de les 
que Ferrater exposà el 1969 en el pròleg a 
Els lloms transparents i en el comentari de 
nou sonets de Sol, i de dol (possiblement 
de 1965). La seva pretensió és demostrar 
com la tècnica —especialment el que 
anomena l’«estil perifràstic» (pàg. 87)— 
és la via de què es val el poeta per salvar 
uns textos absolutament racionals i total-
ment desprovistos d’intimitat, basats en 
elements reals i concrets de la seva vida i 
mitjançant els quals sap crear un món 
poètic absolutament personal. A partir 
d’aquí discerneix el grau d’aproximació 
als corrents d’avantguarda, però, sobre-
tot, el de discordança «pel fet de ser en la 
seva condició d’escriptor completament 
oposat al surrealisme» (pàg. 57). Ferrater, 
com a poeta que és, fa ressaltar de Foix 
allò que s'apropa a la poètica pròpia 
salvant naturalment les distàncies: el des-
pullament de petites anècdotes personals 
extretes de la realitat i el revestiment 
tècnic sense necessitat de caure en la 
complicació sintàctica. La gràcia és que, 
des d'aquesta perspectiva, ofereix una de 
les hipòtesis de lectura més suggestives 
de l'obra foixiana, potser la que més.

Els «Quaderns de navegació» de «Les 
Naus d'Empúries» han incrementat el 
catàleg amb un volumet de Josep Gaval-
dà dedicat a L'irradiador del Port i les 
gavines de Joan Salvat-Papasseit.10 En 
aquest cas l’autor apuja el nivell i s’esca-
pa de la línia habitual de la col·lecció, 
pensant si més no en el públic al qual va 
destinada. Es barreja així l’afany divulga- 
tiu —l’estructura del llibre queda condi-
cionada als criteris de l’editorial— amb la 
complexitat del mètode semiòtic emprat 
en la lectura. Una metodologia ara de 
moda —especialment a València i entre 

els teòrics de la literatura—, tan respecta-
ble com qualsevol altra, però que també, 
com totes, planteja aspectes oberts a una 
sana polèmica. És útil, això sí, per a 
encarar-se a poemes concrets com «Mar-
xa nupcial» o «La femme aux oranges», 
però potser no tant —tornem a allò de la 
sana discussió— a l’hora de la lectura de 
conjunt. Gavaldà defensa la unitat del 
llibre d’acord amb el concepte d’avant-
guarda formulat a «Canto la lluita» i 
deixant en segon terme les limitacions 
que aquest concepte evidencia. Limita-
cions que, des d’un altre enfocament, 
guanyarien importància i condicionarien 
la valoració global.

La novel la catalana 
dels anys vint i trenta

Fins a l’actualitat, si exceptuem algunes 
aportacions puntuals i a l’espera dels 
capítols corresponents de la Història de la 
literatura catalana dirigida per Joaquim 
Molas, el panorama dels estudis generals 
sobre la novel·la catalana contemporània 
és bastant desolador. El recent llibre de 
Carme Arnau titulat Marginats i integrats 
en la novel·la catalana (1925-1938) és 
una més d’aquestes aportacions, tot i que 
es redueixi a l’estudi individualitzat de 
quatre escriptors —Miquel Llor, Sebastià 
Juan Arbó, Carles Soldevila i Francesc 
Trabal— a partir d’un parell d'obres de 
cadascun.11 La tesi central del llibre, la 
que justifica la tria dels quatre novel·listes, 
és la suposada presència d'unes cons-
tants literàries diferents en aquells autors 
considerats marginats (Llor i Juan Arbó) 
respecte als considerats integrats (Solde-
vila i Trabal). És, sens dubte, un planteja-
ment polèmic, tant per la tria d’autors com 
pel mecanicisme de la classificació. Això 
no obstant, la lectura específica de les 
novel·les, no sempre condicionada a la 
hipòtesi de partida, ofereix algunes idees 
atractives com, per posar dos exemples, 
la modernitat de Tàntal en relació amb 
Laura... en el cas de Llor o la comparació 
entre Juan Arbó i Dostoievski.
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