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PREPARACIÓ A LA UNITAT | Llegeix i respon
«El setembre del 1893 se celebrà a
Sitges la segona festa modernista [...].
Era l’acte constituent d’una aliança entre
els grups més avançats del món cultural
català de l’època: els redactors de
‘L’Avenç’, dels quals havia partit la idea;
la colla de pintors i escriptors dirigits per
Rusiñol i Casellas, puntes de llança, l’un
com a artista, l’altre com a crític, de l’avantguarda estètica de l’època; Enric
Morera i el grup de músics i melòmans
que tenien Wagner com a model; i Joan
Maragall que, des de les planes del
‘Diario de Barcelona’, s’havia proposat
de pertorbar les plàcides digestions de
la burgesia barcelonina.»
Joan Lluís Marfany,
Aspectes del Modernisme

2. La literatura modernista destacà per la
novel·la. Sabries dir quins són els principals temes de la temàtica modernista?
3. En què consisteix la novel·la psicològica?
4. Relaciona els autors següents amb el
títol corresponent.
Autor
Mercè Rodoreda

Bearn o la Sala de
les Nines

Llorenç Villalonga

Cròniques de la
veritat oculta

Manuel de Pedrolo
Josep Pla
Pere Calders

1. Catalunya és visitada cada any per milers
de persones que vénen a cercar-hi l’art
modernista. Esmenta diversos espais
(jardins, edificis, teatres...) que representin el Modernisme català.

Obra

El quadern gris
La plaça del Diamant
Mecanoscrit del
segon origen

5. En grups de quatre o cinc alumnes, elaboreu una llista dels autors i títols actuals
en llengua catalana que conegueu.
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La narrativa modernista
Els anys compresos entre 1900 i 1911 representen una etapa molt brillant en què es renova la narrativa catalana amb la incorporació dels moviments culturals vigents en la literatura europea més avançada del
moment. Els autors modernistes recullen les tesis del superhome nietzscheà, plantegen temàtiques centrades en el conflicte de l’individu enfrontat al seu entorn i mostren la crisi de valors resultant del materialisme
dominant en la societat.

La narrativa breu
El Modernisme genera una narrativa curta molt rica en elements simbòlics i una temàtica variada. Adopta el simbolisme i el decadentisme com
a màxims referents. Els principals subgèneres són:
— Prosa poètica. L’argument perd importància en favor de la suggestió
d’idees, les impressions, els estats d’ànim i la creació de símbols i
atmosferes. Els temes són l’exaltació de l’art, la bellesa, el misteri…
Santiago Rusiñol i Raimon Casellas van conrear aquest tipus de prosa.
■ Portada d’una edició de La
vida i la mort d’en Jordi Fraginals
(1912), de Josep Pous i Pagès.
És considerada la darrera novel·la modernista.

— Conte decadentista. És una prosa artificiosa i refinada que juga amb
els contrastos: vida/mort, ideal/realitat; els personatges són estereotips: hi apareixen tòpics com el poeta enamorat i la dona fatal, i motius
i imatges relacionats amb l’erotisme i la mort. Els autors més destacats són Alfons Maseras i Miquel de Palol.
— Drama rural. Reben aquest nom les narracions ambientades en el món
rural, amb personatges marginats i degradats, ambients miserables i fets
tràgics. Mostra una visió pessimista de la condició humana i una natura
negativa que destrueix l’individu. Els temes són l’hostilitat del medi i l’home com a víctima de la fatalitat còsmica. Víctor Català és la creadora d’aquest tipus de narrativa, amb obres com Drames rurals (1902).

La novel·la modernista
La primera novel·la modernista apareix l’any 1901: Els sots feréstecs, de
Raimon Casellas. A partir d’aquesta data, els modernistes es dedicaran
intensament al conreu d’aquest gènere i produiran nombroses obres de
gran qualitat literària i d’interès temàtic. Apareixeran diversos subgèneres
novel·lístics: la novel·la simbòlica, la decadentista i la costumista. A continuació n’analitzarem els trets més destacables.
— La novel·la simbòlica. És el subgènere més representatiu del
Modernisme. Aquestes novel·les presenten una visió simbòlica de la
realitat d’acord amb la concepció del món i de l’individu que tenen els
autors modernistes. Les seves característiques són:
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Argument

Un individu sensible i diferenciat de la col·lectivitat lluita per ser ell mateix i entra en contradicció amb l’entorn,
amb la natura, i es produeix el seu aïllament.

Temes

Recerca problemàtica de la identitat individual; conflicte entre el jo i la societat; visió fatalista de la natura; determinisme del medi; voluntat de l’individu de dominar la realitat; oposició matèria-esperit. El protagonista no podrà
establir una relació harmònica amb l’entorn i, per tant, serà anul·lat.

Personatges

Tenen una dimensió simbòlica. El protagonista pot ser símbol de l’artista modernista i els seus problemes amb
la societat; la resta de personatges representen idees negatives: l’immobilisme social, la pèrdua de la individualitat, el mal…
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Escenari

L’acció transcorre majoritàriament en un medi rural. La natura, i juntament amb ella la gent que hi viu, adquireix
una dimensió simbòlica; és presentada com un món hostil que anul·la el procés d’autorealització de l’individu.

Estil

Es potencien tècniques i recursos propis de la poesia per tal de suggerir les dimensions simbòliques de la realitat, les emocions i els sentiments dels personatges. Presència de paraules i expressions dialectals, rudes, adjectivació connotada... És el que la crítica ha anomenat «llengua mascla».
• Els sots feréstecs, de Raimon Casellas, mostra l’individu, mossèn Llatzer, representant de l’espiritualitat,
enfrontat a la col·lectivitat, el poble, que representa la matèria.

Exemples

• Solitud, de Víctor Català, comprèn un procés d’autoconeixement de la protagonista, la Mila, que malda per
no ser anul·lada per la societat ni per la natura, una muntanya que simbolitza el món.
• La vida i la mort d’en Jordi Fraginals, de Josep Pous i Pagès, presenta la lluita del protagonista contra una
tradició familiar que el destina a l’Església. Jordi Fraginals, casat i amb fills, contreu una malaltia. La novel·la
acaba amb el suïcidi del protagonista, un acte de voluntat enfront del determinisme de la vida.

— La novel·la decadentista. El present és vist com una època decadent en què la mort i el dolor són indefugibles. Davant d’aquesta visió,
l’artista modernista busca un espai propi on poder lliurar-se a l’art. La
novel·la decadentista es caracteritza per l’atracció pel que decau, pel
morbós, corromput i pervers, així com per la valoració estètica de la
lletjor, associada a l’erotisme i a la sensualitat. La novel·la Josafat de
Prudenci Bertrana n’és un exemple clar.
— La novel·la costumista modernista. Reprodueix la vida quotidiana
de la societat industrial del segle XX. El marc espacial és urbà i mostra les tensions entre l’artista, que no pot lliurar-se plenament a l’art
davant la pressió social que menysté tot el que no sigui material, i la
societat, caracteritzada des d’una òptica burgesa, interessada
només en aspectes mercantils. Les característiques d’aquest
corrent, representat per L’auca del senyor Esteve, de Santiago
Rusiñol, són: el punt de vista omniscient, els personatges urbans
plans i prototípics, l’acció situada en present, el llenguatge col·loquial
i, de vegades, la càrrega irònica.

ACTIVITATS
! 6. Llegeix aquest fragment d’Els sots feréstecs, de Raimon Casellas, en què
mossèn Llàtzer es plany de la situació en què es troba. Identifica-hi el protagonista, els personatges secundaris i l’escenari; digues com han estat
caracteritzats. Quina temàtica modernista es desprèn d’aquest text?
¡Quina damnació més tremenda per a mi, que sempre he cercat la
llum del sol, que sempre he cercat la vida! Bressat per la dèria de
fer reviure un savi dels segles morts, vaig furgar la sepultura dels
seus llibres, vaig dir que la veritat del món era allí dins, vaig voler
d’un heretge fer-ne un sant i, cada dia més ensuperbit, no vaig
parar fins estimbar-me dins el pecat, que és la mort de l’ànima...
Després em van exiliar per càstig en aquests sots amarats d’ombra
i de tristesa... i fins aquí, fins en aquest país de la son i de la mort,
vaig provar de fer brollar el moviment i la vida. Volia ressuscitar els
bosquerols difunts que van caminant per les boscúries negres amb
positures d’éssers animats; però, en comptes d’encomanar-los la
vida a ells, ells m’han encomanat la mort a mi...
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Joaquim Ruyra
Dins del corpus modernista, Joaquim Ruyra constitueix una particularitat
per diverses raons: és autor de narrativa breu, la qual cosa suposa un
esforç de condensació de tècniques; aquest fet coincidia amb l’interès de
l’autor per la llengua, que es traduïa en un alt grau d’elaboració. Aquesta
darrera circumstància el menà a participar en el I Congrés Internacional
de la Llengua Catalana, a treballar, juntament amb Pompeu Fabra, a
l’Institut d’Estudis Catalans i a traduir al català obres de Molière i de
Racine.
Ruyra és un prosista reconegut. El seu primer recull de narracions, titulat
Marines i boscatges (1903), revisat i reeditat amb el títol de Pinya de rosa,
són narracions en què l’autor retrata fets i costums dels pagesos i pescadors de la comarca de la Selva.

■ La catedral de Girona és l’espai on té lloc la novel·la Josafat.

A fi de donar un major verisme a la seva obra, l’autor descriu minuciosament paratges localitzables o fenòmens atmosfèrics com les mànegues
marines, o bé usa elements dialectals com el quasi desaparegut article
salat per a caracteritzar els personatges, jugant moltes vegades a treballar amb nivells lingüístics diferents, el del narrador i el del personatge.
La narrativa ruyriana, d’estil molt detallista, es caracteritza per la combinació de records personals, sovint provinents de la infantesa, amb elements fantàstics que a voltes tenen connotacions mítiques o oníriques.

Prudenci Bertrana
Nascut a Tordera el 1867, Bertrana representa l’esperit rebel de l’artista
modernista. Es passà la vida cercant un ideal de vida en llibertat però la
malversació que el pare féu del patrimoni familiar el sotmeté a unes feines que li impedien de dedicar-se completament a l’art.
La seva novel·la més coneguda es titula Josafat (1906). Narra la vida
d’un individu obsessionat per la religió que, provinent de les Guilleries, fa
de campaner de la catedral de Girona. El seu caràcter primitiu, determinat per la luxúria, el mena a sofrir una lluita interna entre la lascívia que
sent per una prostituta, Fineta, i les seves creences religioses, que li veten
els sentiments. El conflicte del protagonista serveix per a qüestionar els
valors de la societat, ja que l’instint natural de l’home, que remetria a un
paradís idíl·lic identificat amb el camp, és mediatitzat per la religió i es veu
abocat al vici. Les relacions entre els personatges acaben amb l’assassinat de Fineta i la follia de Josafat, una metàfora de l’anul·lació de l’individu per part de la societat.
El tema exposat a Josafat serà reprès a Nàufrags, on un capellà jove se
sent atret per la seva cosina. La reiteració del tema és deguda a la concepció vitalista de l’existència humana, identificada amb la vida al camp,
i que és corrompuda pels poders fàctics, per la tradició i pels condicionants de la societat.
Bertrana també destacà com a contista i articulista en el període en què
la puixança del Noucentisme comportà el bandejament de la novel·la modernista. El seu retorn a la novel·la tingué lloc amb Jo!, memòries d’un
metge filòsof, una novel·la psicològica de to satíric, i la trilogia Entre la
terra i els núvols, que incorpora elements autobiogràfics, en què l’abandó del camp és la base del drama vital del protagonista.
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Víctor Català
L’empordanesa Víctor Català és la novel·lista més destacada del Modernisme. La novel·la Solitud (1905) és una de les millors que es van
escriure durant el segle XX en llengua catalana. Aquesta obra és la culminació temàtica i estilística del camí iniciat per aquesta escriptora amb
Quatre monòlegs i els reculls de narracions breus Drames rurals (1902)
i Ombrívoles (1904).
— L’argument. L’acció transcorre en una ermita solitària de la muntanya
i els paratges del voltant. Se’ns explica la història de la Mila, muller
d’en Maties, el nou ermità; és una dona jove enfrontada a una sèrie de
circumstàncies personals i externes adverses (un marit passiu, la
manca d’amor, la solitud del lloc on viu, una natura hostil i feréstega)
davant les quals al final de la novel·la imposarà la seva voluntat: abandona el marit i deixa la muntanya.
— L’estructura. La novel·la es compon de divuit capítols, cadascun dels
quals té una funció ben precisa en la construcció de l’itinerari vital de
la protagonista. Alhora, però, cada capítol té un cert valor autònom
respecte del conjunt: obre i tanca perfectament una situació amb un
estil adient i sempre molt treballat.
— Els personatges. Són simbòlics, però alhora tenen una caracterització
psicològica complexa. Els principals són la Mila, el pastor i l’Ànima.

Mila

És una dona vital, plena de sentiments i inquietuds. Els seus pensaments i estats d’ànim es van transformant d’acord amb el cicle
de les estacions. L’itinerari vital de la Mila fa present el tema central
de la novel·la: la recerca de la pròpia individualitat.

El pastor

És un bon home que viu en harmonia amb el medi. Fa companyia
a la Mila i li explica belles històries de la muntanya. El pastor representa l’artista modernista i les històries són una metàfora de l’art.
La forma d’anomenar-lo fa referència al valor messiànic que s’atribuïa a l’artista modernista.

L’Ànima

És un caçador que agredeix sexualment la Mila al final de la
novel·la. És misteriós i deshumanitzat. Simbolitza el mal, la violència, l’instint agressor que fa el que calgui per poder-se realitzar... És
la cara hostil de la natura.

■ Víctor Català és el pseudònim literari de Caterina Albert i
Paradís (1873-1966). Era filla
d’una família de propietaris rurals de l’Escala (Alt Empordà).
La seva narrativa ha estat inclosa dins l’anomenat «ruralisme», que presenta una visió
pessimista del món de la pagesia.

— El paisatge. És el marc real on s’esdevé la història, però és una projecció de l’estat d’ànim de la protagonista i de la relació que hi estableixen els altres personatges. El paisatge adquireix una dimensió
simbòlica en representar la capacitat engolidora de la societat. Conté
elements que remeten a la feminitat, la solitud, la violència, l’art...
— Estil i llengua. Víctor Català combina un registre poètic, per tal de
suggerir la visió subjectiva del paisatge i els pensaments de la protagonista, amb l’ús de l’anomenada «llengua mascla», un registre lingüístic caracteritzat per l’ús d’exclamacions, diminutius i augmentatius, a més de lèxic i expressions dialectals.
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COMENTARI DE TEXT
Josep Pous i Pagès
Fadristern de l’altiu casal, els pares d’en Jordi el
tenien destinat a ésser capellà, de naixença. Era
l’antiga consuetud familiar, esdevinguda llei ineludible. De temps immemorial, tots els fills segons
de totes les gèneres de Fraginals conegudes
havien seguit sempre la carrera eclesiàstica. I en
Mateu, pare d’en Jordi, era incapaç d’imaginar que
es pogués interrompre la tradició establerta.
Hi havia una doble raó de mantenir-la: un gran
interès espiritual i una material conveniència.
D’una banda, la religiositat dels Fraginals, feta
més de temor als càstigs eterns que de vera pietat
evangèlica, es sentia tranquil·litzada d’haver un
advocat de la pròpia sang entre el pecat llur i la
divina misericòrdia. L’estat sacerdotal oferia, altrament, la inestimable comoditat de poder establir
el fadristern en bona i honorable posició, assegurats per a tota la vida el pa i el respecte, obert el
camí de les jerarquies més altes. Un Fraginals de
les últimes generacions, la il·lustració de la família, havia estat durant molts anys canonge de la
Seu de Girona. I era dogma de fe en la parentela
que hauria arribat a bisbe, de no haver tingut el
mal punt de morir, en plena virior, de feridura. I tot
això s’aconseguia sense necessitat d’escantonar
en gran manera el patrimoni de l’hereu, encarregat
de perpetuar la soca mare dels Fraginals i de mantenir llur renom i llur influència a l’encontrada.
Josep Pous i Pagès, La vida i la mort
d’en Jordi Fraginals

text, identifica en quina part de la narració el
situaries i justifica la teva tria.

❑ Marc
❑ Trama

7 Formula el tema principal d’aquest text tenint en
compte les idees que hi has descobert.

Recursos
8 És ben evident que es tracta d’un text narratiu.

Digues quina mena de narrador hi empra Josep
Pous.

9 Assenyala quines formes verbals hi predominen.
10 L’autor fa servir els mots casal, hereu i fadristern
per a parlar-nos de la família Fraginals. Esbrina,
doncs, si l’espai en què s’emmarca la narració és
urbà o rural i digues per què.

11 La cohesió lèxica del primer paràgraf s’aconse-

gueix amb l’ús de sinònims. Busca els sinònims
d’aquestes paraules o grups de paraules: fadristern, ésser capellà i consuetud.

12 El primer paràgraf s’enllaça amb el segon per

mitjà d’un recurs que evita la reiteració. Esbrina
de quin recurs es tracta i esmenta com s’ha concretat aquí.

❑ Pronominalització.
❑ Elisió.

13 La cohesió textual del segon paràgraf ve donada
per l’ús de tres connectors: dos que introdueixen dues causes i un que presenta la conclusió.
Esbrina a quins connectors ens estem referint.

Lectura i comprensió
1 Llegeix el text i consulta en el diccionari les parau-

14 Digues quina metàfora fa servir l’autor per a dir

2 Explica per què l’hereu rebia les terres familiars

Judici crític i opinió personal
15 Relaciona el tema d’aquest text, que és el de

les següents: fadristern, consuetud, virior, feridura, escantonar (sentit figurat), soca (sentit figurat).
i el fadristern, en canvi, era enviat a estudiar.

Autor i context
3 Busca informació sobre la vida de Josep Pous i

Pagès, el corrent literari en què cal situar-lo i
també els trets de La vida i la mort d’en Jordi
Fraginals.

Estructura i tema
4 Resumeix el text a partir d’aquestes preguntes.
— Quin era el futur que esperava a en Jordi Fraginals, el segon fill de la família Fraginals?
— Quines eren les causes que motivaven la decisió dels pares d’en Jordi?
— Quin era el benefici final que s’aconseguia
per a la família Fraginals?

5 Enuncia les idees o l’estructura del text a partir
de les respostes a les preguntes anteriors.
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6 Tenint en compte les dades que ofereix aquest
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que els Fraginals comptaven amb un capellà fill
de la família que intercedia per ells davant Déu.

tota l’obra, amb el de la novel·la simbòlica
modernista.

16 Indica quina és la interpretació que podem fer
del protagonista de La vida i la mort d’en Jordi
Fraginals i justifica la teva tria.

❑ Representa les tensions que es produeixen en

el món rural a causa de l’elevada demografia.

❑ És un símbol de l’artista modernista i dels

seus problemes amb la societat.

Redacció del comentari
17 Després d’analitzar el text, redacta’n el comen-

tari. Recorda que cal iniciar-lo amb la ubicació de
l’autor en l’època i el context social i literari que
correspon. Continua amb l’explicació del tema i
l’estructura del text. Tot seguit analitza els recursos formals que l’autor ha utilitzat. Finalment,
recull la informació més important i elabora la
teva valoració personal.

Activitats
1 Quin és el subgènere novel·lístic més represen-

tatiu del Modernisme? Quines són les seves
característiques principals?

2 Quins trets de la narrativa de Joaquim Ruyra hi

ha en aquest fragment? Quin element lingüístic
diferencia la parla del narrador de la del carreter? A què obeeix l’ús d’aquest recurs?
Entre el pinyoc d’espectadors que em voltaven hi havia un carreter de cara bestial, aixafat de front, una mica pelut de galtes, barbagròs, alt, d’ulls petits i vermellencs. Aquest
home, que revelava el seu ofici amb les xurriaques que li penjaven sobre el pit enrotllades al coll per la tralla, donava mostres de
disgust i d’enlleïment, i a l’últim va dir, en to
de menyspreu:
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5 Llegeix aquest fragment del capítol IV de
Solitud, titulat «Neteja».

L’home es quedà mirant-se-la, com sorprès.
Era un pagès de mig temps, malgirbat, amb
un gec pansit de vellut blau i unes calces de
pana groga estripades i cenyides al cos per
una cordilla d’espart. Anava espitregat i descalç, i de la barretina posada sense gira, amb
la pontorra enrera, entre clatell i orella,
n’eixia un bordó ossós de color d’oli i una
margera de celles que amagaven una enclotada, en qual fons s’hi removien inquietament, com dos insectes enmig de brossa, dos
ullots petits, petits, de no se sabia quin color.
—Bones tardes —li digué la Mila.

—Bah, bah!... Sa sang no enrogirà ses aigües.
Sou uns babalocs. Això té tanta malícia com
es fum de qualsevulga xemeneia.

Però l’home, suspès, mirant-la fixament de
les fondàries de sota les celles, no li tornà
contesta.

Joaquim Ruyra, «Mànegues marines»,
dins: Jacobé i altres narracions

La Mila sentí que s’enrojolava més enfront la
mirada desconeguda, i somrigué compromesa. Aleshores l’home, com revenint-se,
desvià les ninetes amagades i es posà a
riure també.

3 Quina característica de la narrativa modernista
trobem en aquest fragment de Proses bàrbares?
Oh, quina revelació! Les muntanyes! Jo, que
en la meva inexperiència de nen ciutadà les
creia tan ofegadores, tan properes, tan plenes d’arbres raquítics i pedruscalla, de caminets i barraquetes! ¿S’hi podria anar, en
aquelles muntanyes? ¿Què hi hauria? Per què
es veien tan llises? ¿Eren blaves les roques i
els arbres i les cases d’aquelles muntanyes?
Prudenci Bertrana, Proses bàrbares

4 Llegeix aquest fragment de la novel·la Josafat de

Prudenci Bertrana i explica quina lluita interna
sofreix el personatge.
Finides les religioses cerimònies del matí;
deserta l’església, i ell lliure d’obligacions,
sentí necessitat d’alleugerir la seva ànima, d’allunyar-se de la morta, i pujà a les golfes de la
nau. Allí mirà al lluny, vers les blavoses muntanyes, vers el seu poblet, vers el país assolellat, de fresques obagues i prats formosos, on
la pastora s’hi enjogassava tot temptant la
seva honesta adolescència, i on ell fugia del
pecat, enfortit per les contínues prèdiques del
sant rector. Volgué haver-ne consol, d’aquelles
llunyanies, d’aquell passat, d’aquells records
agradosos; però el cos èrtic i pudent de Fineta
s’interposava, i era més gran, més dominador
que el sol, que l’espai atzurat, que l’Univers,
resplendent de llum joiosa.
Prudenci Bertrana, Josafat

—Hu, hu, hu!… Bones tardes...
Tenia la veu ronca i reia d’una manera estrafeta, aclucant els ulls i enrotllant el llavi de
dalt cap endins. Al fer-ho, ensenyava les
dents i geniva superior, i la Mila reparà de
seguida que les dents eren blanques i lluents
com botonets de pedra, i les genives rogenques, d’una color semblant al de xocolata.
[…] Li costava explicar-se i, tot enraonant, sa
mirada fugia de les persones com quelcom
esquerp i espantadís, i la veu ronca se li ofegava completament, mateix que se li posés
un tel al canyó.

— Busca el significat de les paraules del text
destacades en cursiva.
— La descripció externa de l’Ànima suggereix el
caràcter primari del personatge. Justifica
aquesta afirmació amb exemples adients del
text i comenta’ls.
— Fes una llista dels altres trets associats al
personatge que contribueixen a dibuixar-lo
com si es tractés d’un animal.
— En el fragment hi apareixen paraules típiques
de la «llengua mascla». Identifica-les.

6 Tenint en compte la història de la Mila, relacio-

na-la amb les característiques dels protagonistes de les novel·les modernistes i també amb la
situació viscuda pels artistes del Modernisme.
Fes-ho en una redacció d’unes 100 paraules.
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La narrativa fins als anys quaranta
L’any 1912 es va publicar La vida i la mort d’en Jordi Fraginals, la darrera novel·la modernista. Des d’aleshores, i coincidint amb l’hegemonia
dels plantejaments estètics i literaris del Noucentisme, a Catalunya pràcticament no es van escriure ni editar novel·les en llengua catalana. La
narrativa va quedar en un segon pla atesa l’absoluta predilecció que els
autors noucentistes sentien per la poesia. El subgènere novel·lístic va ser
infravalorat per aquests escriptors perquè el consideraven un subgènere menor.

La represa de la novel·la

■ Prudenci Bertrana va ser un
dels narradors modernistes que
van participar en la represa de
la novel·la catalana.

A partir de 1917, però, diversos escriptors i intel·lectuals van començar a
reivindicar el conreu de la novel·la, i així es va anar creant una situació
favorable que en va permetre la represa a partir de l’any 1925. Aquest
desvetllament fou possible gràcies a dos factors estretament vinculats:
la nòmina important d’autors que fan de la novel·la el centre de la seva
activitat literària, i l’existència d’un públic lector educat en català durant el
període de la Mancomunitat que demana novel·les en la seva llengua i la
creació de premis literaris.
La represa de la novel·la catalana es va orientar per dues vies:
— Reaparició de narradors modernistes, com Prudenci Bertrana,
Joan Puig i Ferreter, Alfons Maseras, etc. Aquest corrent va influir en
l’obra d’autors més joves, com per exemple Sebastià Juan Arbó.
Aquests novel·listes mantenen l’ús de tècniques tradicionals del
segle XIX.

LA NOVEL·LA DE CONSUM
Durant el primer terç del segle XX,
la novel·la es convertirà en la lectura de masses de les societats
industrialitzades. Així, al costat de
la novel·la culta, apareix la
novel·la de consum, un producte
literari de fàcil lectura que repeteix
sempre uns esquemes i clixés literaris. Aquesta novel·la de consum
es diversifica i s’especialitza temàticament: la novel·la de ciència-ficció; detectivesca o policíaca; d’aventures del far-west; sentimental
o rosa… A Catalunya, l’escriptor
més representatiu d’aquest tipus
de novel·la fou Josep M. Folch i
Torres, que va crear la «Biblioteca
Gentil» (col·lecció de novel·la
rosa), per a la qual, entre 1924 i
1928, va escriure una novel·la cada
mes amb un gran èxit de públic.

— Narradors joves i innovadors que connecten amb la novel·la europea. Parlem de Miquel Llor, Carles Soldevila, Mercè Rodoreda, Francesc Trabal, Josep Maria de Sagarra, Salvador Espriu, etc.
Amb tots aquests autors, la narrativa catalana d’aquest període assoleix
un gran nivell literari. La normalització del gènere també es manifesta en
fets com la creació d’editorials i col·leccions de novel·la i en l’aparició
d’una crítica especialitzada.
Els principals corrents novel·lístics d’aquest període són la novel·la de
tradició modernista, la novel·la psicològica i la novel·la de crítica
social. Durant aquest període, la narrativa breu també tingué gran
importància, sobretot el conte i la prosa periodística.
Una menció a part mereix un tipus de narrativa que fou molt popular en
la societat de l’època i que per les seves característiques anomenem
novel·la de consum.

La novel·la de tradició modernista
Els temes d’aquest corrent novel·lístic són el xoc entre l’individu i la societat (que recorda les tensions del Modernisme) i la marginació viscuda pels
«vells» modernistes durant el Noucentisme. Utilitzen les tècniques de la
novel·la realista i naturalista del segle XIX i reben influències de la novel·la
psicològica russa.
Els autors més importants són Joan Puig i Ferreter, autor d’El cercle
màgic (1929), i Sebastià Juan Arbó, amb Terres de l’Ebre (1932).
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La novel·la psicològica
Es tracta del corrent dominant durant aquest període. Són novel·les
ambientades en un món burgès i ciutadà que analitzen i expliquen el
món interior dels personatges. Els temes són el desengany amorós, la
inadaptació a la realitat, el sexe... Generalment es tracta de personatges
femenins que entren en crisi amb el seu entorn i això els mena a la
rebel·lia i a la frustració. La novel·la psicològica catalana, tot i mantenirse lligada a la narració en tercera persona, recull les influències de la
novel·la europea, de la qual incorpora noves tècniques i temàtiques
més complexes:
— El temps interior. Els protagonistes recorden fets del seu passat suggerits per objectes i sensacions; això provoca el constant trencament
del fil narratiu lineal; es produeixen avenços i retrocessos en l’espai i
en el temps.

I sola, mirant la safata dels dolços i la copa mig buida que encara
guarda un senyal imperceptible del llavi d’en Pere, com una besada,
la Teresa pensa en aquell noi de dotze anys, ferreny com un home i
tendre com un infant, que li avalotava l’aviram del galliner, que li
havia tret amb les mans un peix de la peixera, que no se’n sabia anar
de casa sense el grapat d’ametllons.
Miquel Llor, Laura a la ciutat dels sants

— El monòleg interior. Desapareix la veu narradora i la consciència del
personatge flueix lliurement, sense mediacions. Carles Soldevila, a
Fanny, empra aquesta tècnica; Fanny és una noia que manté una relació tensa amb els seus pares.

Un desastre, una vida esguerrada, un castell d’il·lusions fet a miques... Aquesta és la visió de la mamà quan té la fal·lera de reflexionar sobre la meva existència. Sort que no la té sovint! [...].
Carles Soldevila, Fanny

— Freudisme. Les teories del psiquiatre austríac Sigmund Freud són
aplicables per explicar el caràcter dels personatges. Un exemple el
tenim en el personatge de Teresa a Laura a la ciutat dels sants, de
Miquel Llor, que té les característiques d’un voyeur, una persona que
observa les relacions sexuals dels altres.

Tot just és a la part de fora que dubta un segon, i s’ajup a mirar pel
forat del pany. Veu la Laura dreta al mig de la cambra que ha
començat a llevar-se el vestit. A la lluna del mirall, sota les irradiacions de la llum, compareix la nuesa rosada de la forastera [...].

■ Carles Soldevila, autor de
Fanny (1929), Eva (1931) i Valentina (1933), va ser un dels
narradors més innovadors de la
literatura de preguerra. Amb la
primera novel·la va introduir el
monòleg interior en la narrativa
catalana.

NARRACIÓ EN
PRIMERA PERSONA
Entre els anys 1906 i 1922 la novel·la europea experimenta una
evolució a partir de les aportacions d’escriptors com Marcel
Proust, James Joyce, Franz Kafka i
Thomas Mann. Un dels trets innovadors d’aquesta nova novel·la
és la narració en primera persona, que subjectivitza el relat i
alhora el complica. Cal dir que la
novel·la catalana no adoptarà de
forma sistemàtica aquesta tècnica
narrativa, sinó que l’alternarà amb
la narració en tercera persona.

Miquel Llor, Laura a la ciutat dels sants
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Laura a la ciutat dels sants, una novel·la psicològica
Miquel Llor (1894-1966) és l’escriptor més representatiu del corrent de
novel·la psicològica amb l’obra Laura a la ciutat dels sants (1931). Els fets
que s’hi expliquen interessen pels efectes que tenen en el món interior
dels personatges, especialment en el de la protagonista. Així, l’anàlisi psicològica, l’explicitació dels estats d’ànim, pensaments o records de la
Laura són el centre d’atenció principal de la novel·la
En aquesta novel·la, Miquel Llor hi barreja les tècniques de la narrativa
psicològica tradicional amb una adaptació molt personal del monòleg
interior:
— El narrador omniscient en tercera persona és qui explica els sentiments i estats d’ànim dels personatges. És una tècnica d’anàlisi psicològica pròpia de la novel·la realista del segle XIX.

■ Vista de la plaça Major de
Vic. Laura a la ciutat dels sants
està ambientada a Comarquinal,
espai fictici que té com a referent la capital d’Osona.

NOVEL·LISTES I NOVEL·LES
MÉS IMPORTANTS
DEL PERÍODE
• Joan Puig i Ferreter, El cercle
màgic (1929).
• Prudenci Bertrana, L’hereu
(1931).
• Cèsar August Jordana, Una
mena d’amor (1931).
• Miquel Llor, Laura a la ciutat
dels sants (1931).
• Carles Soldevila, Fanny (1929).
• Francesc Trabal, Judita (1930).

— El monòleg interior narrat, en què la veu narrativa es confon amb la
veu del personatge. Es tracta de l’adaptació personal feta per Llor. En
la literatura catalana de l’època, la novel·la que fa un ús del monòleg
interior més pròxim a la forma original creada per Joyce és Fanny
(1929), de l’escriptor Carles Soldevila.
El fragment següent pertany a l’inici de Laura a la ciutat dels sants. La
parella, la Laura i en Tomàs, acaba de tornar del viatge de noces i fa camí
en tren cap a Comarquinal. El narrador hi combina perfectament el punt
de vista extern (s’hi explica el que fa o veu la Laura) amb la focalització
interna en el personatge (monòleg interior narrat):
La Laura es gira per mirar el seu marit. Ja fa una estona que el cap d’en
Tomàs ha començat a decantar-se contra els coixins polsosos del vagó.
Dorm; i la Laura el mira per a ella sola. És el seu home! Seu? Ella prou
sap que sí; abans, una bala perduda entre fires, gallardets de festes
majors i rialles grasses de mosses d’hostal. Però ara el reté, definitivament, aquell amor per la noia ciutadana, blava d’ulls, de veu sense
estridències, harmoniosa de línies. Ella és d’una bellesa sense gaire
esclat, que en Tomàs va descobrint de mica en mica, en aquest mes
d’amor que la Laura ha conegut a les cambres d’hotel de Londres, de
París, de Florència.

La novel·la de crítica social
La crítica del món burgès tractada amb elements d’humor, de caricatura
i d’ironia és la temàtica dominant. Es produeix una transgressió de les
convencions narratives de la literatura burgesa: finals absurds, personatges plans... El principal autor d’aquesta tendència és Francesc Trabal,
amb la novel·la Judita (1930).

• Josep Maria de Sagarra, Vida
privada (1932).
• Salvador Espriu, Laia (1932).
• Sebastià Juan Arbó, Terres de
l’Ebre (1932).
• Llorenç Villalonga, Mort de dama (1931).
• Mercè Rodoreda, Aloma (1938).
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Judita aleshores bé devia ésser com ara; no és pas ella qui ha canviat,
ni jo, ni ningú. Tot és igual. Si ara sempre penso en l’olor d’espinacs
quan m’acosta els llavis, aleshores bé devia fer la mateixa olor, la seva
boca. Si ara m’horripilen les seves celles massa depilades, en aquell
temps no les hi havia pas conegudes més frondoses. Si ara em sembla
grumollosa la pell del seu braç, bé devia tenir-la-hi aleshores que me’n
cenyia el coll com amb una bufanda.
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El conte
La represa de la novel·la l’any 1925 va servir també per a potenciar de
forma molt important els altres gèneres narratius de ficció, i molt especialment el conte. Durant el període 1925-1939 podem identificar en aquest
subgènere els mateixos corrents que en la novel·la: el conte de tradició
modernista, el conte psicològic i el conte de crítica social. Dins d’aquest
tercer corrent apareixen les propostes més interessants i renovadores del
gènere: l’obra narrativa de Salvador Espriu i la de la primera etapa de
Pere Calders.

La narrativa de Salvador Espriu
Salvador Espriu es va donar a conèixer en els anys trenta com a autor de
novel·les i contes d’una gran exigència intel·lectual. El recull de narracions
Ariadna al laberint grotesc (1935) és el més representatiu dels temes i
l’estil literari d’aquest autor. Les seves característiques principals són:
— Temes. Mostra una visió crítica de la societat burgesa i les seves injustícies. La mort i el pas del temps també són temes presents en algunes narracions del recull. Mitifica el món de la seva infantesa: Sinera
(Arenys de Mar).
— Forma. Es produeix una distorsió literària de la realitat mitjançant la
ironia, el sarcasme o la sàtira; influït per Valle-Inclán, crea situacions
absurdes i personatges grotescos. Les narracions són plenes de
referències culturals i literàries, i usa formes narratives molt diverses:
monòlegs, diàlegs gairebé teatrals, contes amb narrador…

■ Salvador Espriu estigué vinculat a Arenys de Mar. Reproduí el paisatge del Maresme en
la vila de Sinera, la mitificació
d’un món anorreat per la Guerra Civil.

Algun dia, al capvespre, ens enfonsàvem pels canyars dels rials, amb
l’esgarrifança d’una aventura prohibida. Avançàvem quasi a les palpentes, i ens voltava com el pressentiment d’un miracle. Hi havia potser una teranyina de boira al Remei i una gropada de bruixes al fons,
damunt la Muntala. I contàvem, en tornar, a les nostres àvies l’incident
d’una topada amb algun fantasma. Tot passà.
Salvador Espriu, «Tereseta-que-baixava-les-escales»

La prosa periodística
En aquesta època també s’escriu molta prosa no fictícia, relacionada
amb el periodisme, en què l’autor descriu la realitat viscuda i coneguda. Així, doncs, el relat de la vida política, social i cultural del país o la ciutat (Barcelona), i la narració que fa l’escriptor de la pròpia trajectòria vital
i cultural, són els eixos principals d’aquesta prosa periodística que es
manifesta, entre d’altres, en els subgèneres següents:
— Llibre de viatges. El protagonista presenta dades històriques i geogràfiques mitjançant la narració d’un viatge. Els autors de llibres de
viatges més destacats són Josep Pla, Agustí Calvet «Gaziel», Ferran Soldevila i Lluís Nicolau d’Olwer.
— Memòries. Relat de la vida d’un personatge escrit per ell mateix en primera persona. L’assaig de la vida (1934), de Plàcid Vidal, n’és un exemple.
— Crònica o reportatge. Informació presentada per un corresponsal
que inclou un punt de vista personal.
— Retrat literari. Descripció d’un personatge amb una intencionalitat
que depassa la mera informació i adquireix un to literari. Destaca el
recull Homenots, de Josep Pla.
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COMENTARI DE TEXT
Miquel Llor
Cert que la novetat del canvi encanta Laura.
Passar un quant temps sense veure la Barcelona
amarga per a una noia pobra i malavinguda amb
la mediocritat de la vida quotidiana; no veure
l’esclat dels rics, no petjar més la pols oliosa de
greix de motors d’automòbil, d’automòbils dels
altres! No veure passejar la gent ben vestida,
mentre que ella duu a contracor la roba aprofitada, al costat de la cosina i de la tia, amb les quals
visqué des que se li va morir el pare.
En canvi, ara començarà a viure en repòs en un
casal venerable, rodejada de bells mobles, els
armaris plens de roba fresca i honesta. Passejarà
amb cotxe propi. Podrà recalcar-se al braç d’un
minyó que fa goig i és un dels propietaris de més
renom en aquella ciutat de segona categoria. La
Laura sap que podrà anar i venir de Barcelona,
cada setmana si li passa pel cap, lluint bones
robes. Serà com si es deixés dur per l’encís d’un
dels contes del pare mort.
Miquel Llor, Laura a la ciutat dels sants

Lectura i comprensió
1 Llegeix aquest fragment i consulta en el diccionari el significat d’aquestes paraules: malavinguda, mediocritat, esclat, casal, venerable,
recalcar-se, encís.

2 Cerca un sinònim dels adjectius subratllats.
Autor i context
3 Recull informació sobre la biografia i l’obra de

l’autor. És important esmentar les característiques de la seva producció que afectin directament el text.

Estructura i tema
4 Resumeix el text a partir d’aquestes preguntes:
— Quin efecte produeix el canvi en la Laura?
— Què li desplau de la seva vida a Barcelona?
— Quins avantatges troba Laura en la seva futura estada a Comarquinal?

5 Esbrina l’estructura del text tenint en compte les
qüestions anteriors:
— Enuncia’n el tema.
— Quines altres idees hi apareixen?

6 És evident que som davant un text narratiu.
Justifica aquesta afirmació explicant els següents
elements narratius d’aquest fragment de Laura a
la ciutat dels sants:
— El tipus de narrador.
— Els personatges.
— Els espais.
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Recursos
7 Para esment en un dels trets més originals d’aquesta novel·la de Miquel Llor, relacionat amb la
transmissió dels sentiments i l’estat d’ànim dels
personatges. Ens estem referint a:
❑ El freudisme: les teories de Freud aplicades
per explicar el caràcter dels personatges.
❑ El monòleg interior narrat: la veu narrativa es
confon amb la veu del personatge. És una
adaptació feta per Llor de la tècnica creada per
James Joyce.

8 Un dels elements que donen coherència al text

és l’organització de les idees de forma paral·lela.
— Digues en què es basa aquest paral·lelisme
(identificació, oposició...) i raona la resposta
(tingues en compte el lèxic utilitzat).
— Esmenta els dos objectes de consum que es
repeteixen en els dos paràgrafs i que denoten
un canvi en l’estatus de la protagonista. Com
són designats?

9 En el primer paràgraf l’autor usa un recurs literari morfosintàctic. Digues quin i justifica’l.
❑ Anadiplosi.
❑ Anàfora.
❑ Polisíndeton.

10 La cohesió del text és reforçada per l’ús d’un
enllaç que uneix el primer i el segon paràgrafs.

— A quina locució adverbial ens referim?
— La relació que estableix entre les dues parts
del text és:
❑ D’inclusió.
❑ D’oposició o contrast.

11 En la frase «Els armaris plens de roba fresca i
honesta» hi ha dos recursos semàntics usats
alhora. Sabries dir quins són?

12 Indica quin temps narratiu predomina en cadascun dels paràgrafs.

Judici crític
13 El tema que tracta aquest fragment de Laura a la
ciutat dels sants...
❑ És de plena vigència en l’actualitat.
❑ Només es pot aplicar a l’època en què vivia la Laura.
— Justifica la teva tria.

14 Digues si Miquel Llor aconsegueix d’expressar
els sentiments de la protagonista i amb quin dels
recursos analitzats ho fa més encertadament.

Redacció del comentari
15 Després d’analitzar el text, redacta’n el comentari.

Activitats
1 Quina importància té la narrativa durant els anys
del Noucentisme?

2 Explica els factors que van contribuir a la represa de la novel·la a partir de l’any 1925.

3 Quins són els principals corrents novel·lístics
d’aquest període?

4 Llegeix aquests dos fragments de novel·les.
Veiam si podré enfilar-me a la plataforma.
Quines empentes i aquesta pudor de llana
molla que em fa tant fàstic! Sort que només
són cinc minuts... Ara ho entenc! Gràcies
a Déu! Estava contrariada, no pas perquè
m’interessi gens aquest xicot, però és que
em semblava inexplicable la seva conducta...
I té: és que no el deixen sortir sinó dos cops
la setmana. Encara estudia. I el seu papà,
que deu ser un senyoràs amb barba i tot, li
diu: «Només sortiràs dos vespres.» I ell acota
el cap i respon: «Està bé, papà.» Veus? Sóc
noia, sóc més jove que no ell i, no obstant,
surto sola totes les nits, amb les claus a la
bossa. Feminisme! Feminisme o misèria? En
fi, és igual. No ens hi encaparrem. Sóc lliure!
la tutela de la mamà és tan lleu...
Carles Soldevila, Fanny

Ell, Joan, pres també en aquell corrent, havia
resolt d’anar-se’n a França. El seu pare i la
seva mare havien mort en pocs anys de
diferència; havien quedat sols ell i la seva
única germana a la barraca, i en vista d’això
determinaren abandonar-la i passar a viure a
la població. Joan havia trobat feina en una
casa de pagesos benestants que vivien al
raval, a la part alta del poble, separada de la
resta pel canal i habitada gairebé exclusivament per camperols pobres. Ell era de caràcter afable, bondadós i treballador, i a la casa
el tractaven amb afecte.
Sebastià Juan Arbó, Terres de l’Ebre

— Busca sinònims de contrariada, encaparrar-se,
benestant i raval.
— Observa les característiques d’aquests textos.
Fixa’t que, malgrat que han estat escrits en la
mateixa època, presenten una sèrie de diferències. Analitza-les tenint en compte el punt de
vista narratiu emprat i la temàtica.
— Amb aquestes dades, relaciona cadascuna
d’aquestes novel·les amb un dels corrents
novel·lístics de la narrativa fins als anys quaranta i justifica la classificació.

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

5 Llegeix i comenta el tema i les característiques
formals d’aquest fragment del conte «Tòpic», de
Salvador Espriu.
El trasbals de Nepomucè Garrigosa, l’amo de
l’Eleuteri, va constituir un detall de més
supòsit. Estimava l’Eleuteri com a un fill, si
de tan marrec l’havia pres d’aprenent!
L’Eleuteri era tan honrat, tan bo, i servia per
a tot, i era tan humil, prudentíssim, i amb
poc en tenia prou: s’acontentava amb la cinquena part del sou que li pertocava.
—Aquest és el primer disgust que em dóna.
Tenia tota la meva confiança, ja ni el manava,
perquè sabia la seva obligació i no parava
mai. Que calia treballar quinze, vint hores?
Com aquestes. I ara aquesta mort estúpida,
inexplicable. L’estimava com a un fill, us ho
dic, Marieta. La de casa ni gosa venir, disculpeu-la. Vós esteu de dol, oi? No guanyareu el
d’ella, està fins malalta.
L’entendridor discurs provocà un exitàs de
plors.
Salvador Espriu, «Tòpic»,
dins: Ariadna al laberint grotesc

6 El fragment següent pertany a l’inici de Laura a

la ciutat dels sants. Llegeix-lo detingudament i
explica si l’argument és el propi d’una novel·la
psicològica.
— Explica la simbologia de la mirada i com es
reflecteix la hipocresia en aquest fragment.
De sobte, la Laura s’adona d’un rengle d’ulls,
iguals, que la fixen insistentment, una mica
esparverats, seriosos, mentre la cara somriu
amb falagueria. Veu els rostres dels Muntanyola, cares de trets regulars, poc o molt afuades. Dues taques de rosa, enceses i naturals, a
les galtes colrades per l’aire i pel foc del braser, assenyalen l’Angelina, filla de l’oncle
Llibori Terra Negra, cap de la família. En Jaume,
el germà de l’Angelina i hereu de la casa, somriu tot acovardit, amb el barret de les festes a
la mà. I al mig, erecta, tosca, amb una ombra
lívida entorn dels ulls brillants, es dreça la
Teresa, la germana d’en Tomàs.
D’una llambregada ressegueix la silueta de la
Laura, sumptuosa, perfumada amb muguet.
La Laura veu com, a la cunyada, se li ennegreix
més la cavitat dels ulls; però un somriure naturalíssim mitiga la duresa de l’esguard. Abraça
la núvia, la besa amb llavis prims i freds. [...]
L’Angelina riu distretament, amb l’atenció absorbida per la forastera. Els ulls de les dones
es desvien quan la Laura puja l’estrep massa
alt i se li enfila la roba que li posa al descobert
el genoll sota el tel sedós de la mitja.
Miquel Llor, Laura a la ciutat dels sants
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La narrativa de postguerra
A partir de la segona meitat dels anys quaranta, la novel·la i el conte van
començar a recuperar la importància que havien tingut en els anys de
preguerra. La creació d’editorials i l’establiment de premis garantiren la
continuïtat de la narrativa catalana de la mà dels autors que ja havien
publicat alguna obra abans de la guerra (Miquel Llor, Mercè Rodoreda…)
i possibilitaren l’aparició al llarg dels anys cinquanta i seixanta de nous
novel·listes (Josep M. Espinàs, Lluís Ferran de Pol…).

La novel·la: corrents i autors
Els principals corrents de la novel·la catalana de postguerra són:

La novel·la d’anàlisi psicològica
Representa la continuació de la novel·la psicològica de preguerra. Se
centra en l’anàlisi del món interior i la vida moral d’un personatge. Hi distingim dues orientacions diferents:
■ La plaça del Diamant (1962),
de Mercè Rodoreda, és una de
les fites cabdals de la narrativa
catalana de postguerra.

— La tradicional usa les tècniques de la novel·la realista del segle XIX,
sense referències a la nova situació politicosocial de la postguerra. La
continuen conreant autors com Miquel Llor, Carles Soldevila...
— La renovadora va més enllà del realisme i incorpora nous temes, tècniques i recursos propers a la novel·la poètica i a la novel·la simbòlica.
El món de la postguerra s’hi fa present. Mercè Rodoreda n’és l’autora més important.

La novel·la realista
Es manifesta en tres tendències:
— El realisme testimonialista. Hi trobem les novel·les d’escriptors que
es van exiliar; són un testimoniatge dels fets viscuts: la Guerra Civil, la
vida dels refugiats catalans als camps de concentració i el món de l’exili sud-americà. Usen tècniques pròpies de la novel·la realista tradicional. Pertanyen a aquest corrent 556 Brigada Mixta (1945), d’Avel·lí
Artís Gener («Tísner»), Tots tres surten per l’Ozama (1946), de
Vicenç Riera i Llorca, i KL Reich (1962), de Joaquim Amat-Piniella.
— La novel·la realista existencialista. Apareix a Catalunya a mitjan anys
cinquanta i pretén denunciar la situació política de la postguerra.
Temàticament presenta l’ésser humà com a víctima de situacions
absurdes i que no troba sentit al món que l’envolta. S’inclouen dins
aquest grup Incerta glòria (1956), de Joan Sales, Combat de nit
(1959), de Josep M. Espinàs, i Avui es parla de mi (1966), de Manuel
de Pedrolo.
— El realisme mític està representat per Llorenç Villalonga, autor de
Bearn o la Sala de les Nines (1961). Utilitza un narrador subjectiu
que explica els seus records i que reprodueix fragments d’unes
memòries.
Fora d’aquesta classificació trobem dos narradors: Pere Calders, autor
de narrativa breu, que combina un marc realista amb l’aparició d’elements fantàstics i Josep Pla, creador d’una obra vastíssima, paral·lela a
la seva vida, que combina diferents gèneres amb intencionalitat memorialística. D’aquest darrer en parlarem quan tractem el memorialisme.
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Llorenç Villalonga
Nascut a Mallorca l’any 1897, Llorenç Villalonga inicia el camí novel·lístic l’any 1931 amb Mort de dama, una sàtira de l’aristocràcia mallorquina. L’obra recull les imatges d’una classe social i un estil de vida
caducs. Paral·lelament publicava, sota el pseudònim Dhey, uns articles
provocadors que combatien el provincianisme de l’illa i rebutjava els canvis socials que el turisme comportava.
Alguns dels nuclis temàtics d’aquest autor són: el pas del temps i la
condició humana en un món modern abocat al consumisme, l’enfonsament dels valors de la societat occidental i l’oposició raó-sentits.
Després de la guerra, Villalonga començà a gestar la que seria, sens
dubte, la seva novel·la més coneguda: Bearn o la Sala de les Nines
(1961), que esdevé el centre de tot un cicle narratiu, el cicle de Bearn.
Bearn mostra l’ensulsiada inevitable d’un llinatge, representatiu d’un món
que s’esgota en si mateix davant una nova realitat. La novel·la s’origina
quan el capellà Joan Mayol escriu a un càrrec eclesiàstic demanant-li el
parer sobre la publicació de les memòries de don Toni de Bearn, que l’ha
protegit i educat. La carta presenta la novel·la, que es divideix en dues
parts i un epíleg final.

Primera part:
Sota la
influència de
Faust

Segona part:
La pau regna
a Bearn

■ Llorenç Villalonga (18971980), autor de Bearn o la Sala
de les Nines.

Narra la vida de don Toni, de la nissaga dels Bearn, que es casa amb la seva cosina Maria Antònia a fi de reagrupar les hisendes familiars. Anys després, don Toni marxarà a París amb na Xima, la seva neboda, una noia
molt més jove que ell i que representa la passió. El motiu de l’escapada és assistir a la representació de l’òpera Faust. Aquesta relació suposa un intent per part de don Toni de recuperar la joventut perduda, però al cap
d’un temps serà abandonat.
De manera paral·lela al mite de Filemó i Baucis —un reflex de l’harmonia del matrimoni—, la vida de Don Toni i
Na Maria Antònia transcorre a Bearn. Don Toni escriu les memòries de la família en un intent de perpetuar-se
i les lliura a don Joan perquè les publiqui. La segona part acaba amb la mort del matrimoni i na Xima, que duia
uns bombons enverinats.
A la casa familiar hi ha els arxius tancats en una habitació, la sala de les nines, que conté la història del llinatge
i on també és dipositada la correspondència que don Toni havia mantingut amb l’orde de Rosacreu i la
Maçoneria.
Davant la visita d’uns emissaris prussians que volen accedir a l’arxiu secret dels Bearn per obtenir informació secreta sobre la maçoneria, Joan Mayol, que és contrari a lliurar-los la informació, decideix cremar l’arxiu, destruint d’aquesta manera els secrets que envolten l’origen dels Bearn.

ACTIVITATS
! 7. Llegeix aquest fragment extret de Bearn o la Sala de les Nines.
—Ja tenc quaranta-vuit anys, Maria Antònia, i tu tampoc ja no ets cap nina. Hauríem d’anar a sorprendre
es secret d’es doctor alemany per fer-mos joves.
No es tractava d’un secret, sinó de vendre l’ànima al
Dimoni, cosa que dona Maria Antònia no admetia ni
en broma.
—No diguis desbarats, Tonet. T’agradaria cremar

dins l’infern?
—No. Però tornar a esser jove...
—Calla.
—Pensa...
—No vull pensar.
Sobtadament oncle i neboda desaparegueren:
havien fuit a París.

— Identifica les diverses veus que hi apareixen.
— De què parla aquest fragment?
— Cerca en una enciclopèdia o a internet el mite de Faust i explica’l relacionant-lo amb el fragment.
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Mercè Rodoreda
Es va donar a conèixer en els anys trenta. Després de la guerra va marxar a l’exili i estigué força anys sense escriure. Cap als anys cinquanta va
reprendre l’escriptura amb la publicació del recull Vint-i-dos contes
(1958), al qual van seguir durant els anys seixanta i setanta diverses
novel·les i volums de contes que la van consagrar com una de les autores més importants de novel·la de la literatura catalana de tots els temps.
L’obra novel·lística de Mercè Rodoreda no es pot classificar dins un únic
corrent literari sinó que, com tots els grans escriptors, l’autora se serveix
de diverses tradicions per a construir un món narratiu propi, original,
d’una gran bellesa i qualitat literàries. Les seves novel·les, doncs, són
alhora realistes, psicològiques, simbòliques i poètiques.

Realisme

• L’acció transcorre en un espai geogràfic concret (Barcelona) i en
un marc històric (la II República, la guerra i la postguerra), que
sovint condiciona la vida dels personatges.
• Presència de la realitat quotidiana.

■ L’obra narrativa de Mercè
Rodoreda (Barcelona, 1908 Girona, 1983) ha estat reconeguda unànimement per la crítica i els lectors de tot el món (les
seves novel·les han estat traduïdes a més de vint llengües).

Psicologisme

Simbolisme

Lirisme

• Els esdeveniments no interessen per ells mateixos sinó per la
seva repercussió en la consciència dels personatges.
• Potencia l’anàlisi del món interior dels personatges i l’explicitació del seu punt de vista envers els fets en què participen.
• Al llarg de la novel·la apareixen una sèrie de motius recurrents
(objectes, llocs, situacions…) amb valor simbòlic relacionats
amb el personatge protagonista.
• Ús de la tècnica narrativa de l’escriptura parlada.
• Importància dels records en la vida dels personatges.

Si esteu interessats en la vida
i obra de Mercè Rodoreda podeu adreçar-vos als següents
webs:
http://www.mercerodoreda.
cat
http://www.escriptors.cat/a
utors/rodoredam/

TIC

L’estudi dels protagonistes i els temes de les novel·les de Mercè Rodoreda ens pot ajudar a entendre millor el significat de la seva obra:
— Els protagonistes acostumen a ser dones que viuen en conflicte amb
el món (específicament amb els homes) i que experimenten dolor,
desencís i infelicitat davant la vida. Busquen la salvació en el record
d’un passat feliç i en la construcció de mons al marge de la realitat.
— Els temes i motius principals són: les dificultats en les relacions
humanes i la consegüent infelicitat que se’n deriva; la visió negativa de
l’home, caracteritzat per l’egoisme i per l’ús del sexe com a forma de
domini sobre la dona; la memòria i el record com a recursos per a
combatre el pas del temps; la mitificació de la infantesa i la joventut,
i la importància del somni en la vida dels personatges.
Entre els anys 1958 i 1974, Rodoreda va publicar: Vint-i-dos contes
(1958), La plaça del Diamant (1962), El carrer de les Camèlies (1966),
Jardí vora el mar (1967), La meva Cristina i altres contes (1967) i Mirall
trencat (1974). Un tret propi de l’escriptora és la incorporació progressiva de l’element fantàstic, que assenyala el retorn de l’individu a la natura com a medi ideal de vida i de pervivència —simbòlicament parlant—
més enllà de la mort. Aquest retorn s’apunta per mitjà de la identificació
entre la protagonista de l’obra i l’aigua, les flors, els estels i la vegetació,
que simbolitzen la infantesa feliç i l’eternitat.
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La plaça del Diamant és una de les millors novel·les de Rodoreda. Ens
explica la vida d’una dona senzilla del barri barceloní de Gràcia, la Natàlia/Colometa, emmarcada en un rerefons històric real: la Catalunya dels
anys trenta, de la guerra i de la postguerra.
— Argument: la Natàlia es casa amb en Quimet, el qual, com un símbol
del seu domini sobre la noia, li canviarà el nom pel de Colometa.
Després vindrà el naixement dels fills, la guerra, la mort del marit al
front i les penúries econòmiques. Per sortir de la misèria, es tornarà a
casar amb un botiguer del barri que la tractarà amb respecte. Amb ell,
la protagonista recupera el veritable nom i les ganes de viure i fa les
paus amb un passat que no la deixava ser feliç.
— L’escriptura parlada: la història de la Natàlia/Colometa ens és explicada per ella mateixa. Rodoreda empra la tècnica de l’escriptura parlada, una creació personal que representa una gran innovació dins la
narrativa psicològica catalana. El llenguatge amb el qual fa parlar la
protagonista és senzill, directe, ingenu, ple de girs que recorden la
llengua popular, però alhora poètic. Per aconseguir-lo, ha dut a terme
un gran treball de llengua i d’estil que crea l’aparença d’una parla
espontània que s’adiu amb la personalitat de la Natàlia/Colometa.

LA PLAÇA DEL DIAMANT TÉ
TRES NIVELLS DE LECTURA
• Lectura realista: la història dels
sofriments, les penes i les dificultats que passa una noia al
llarg de la seva vida.
• Lectura sociològica: la història
d’un país (Catalunya) a través
de l’aventura personal d’una
noia de classe menestral.
• Lectura simbòlica: el pas de la
joventut a la maduresa. Un
viatge iniciàtic ple de dificultats i proves que la protagonista ha de superar per aconseguir de ser ella mateixa i de
poder-se situar en la vida
sense angoixes.

Il·lustrem aquesta tècnica amb un fragment de l’inici de la novel·la.
Correspon al moment en què la Natàlia coneix en Quimet al ball de la
plaça del Diamant, durant la festa major de Gràcia.
I va dir que m’havia dit que al cap d’un any seria la
seva senyora i que jo ni me l’havia mirat, i el vaig mirar
i aleshores va dir, no em miri així, perquè m’hauran de
collir de terra, i va ser quan li vaig dir que ell tenia els
ulls de mico i vinga riure. La cinta a la cintura semblava un ganivet i els músics, tararí! tararí! I la Julieta no
es veia enlloc. Desapareguda. I jo amb aquells ulls al
davant que no em deixaven com si tot el món s’hagués
convertit en aquells ulls i no hi hagués cap manera
d’escapar-ne. I la nit anava endavant amb el carro de
les estrelles i la festa anava endavant i la toia i la noia
de la toia, tota blava, giravoltant… La meva mare al
cementiri de Sant Gervasi i jo a la plaça del Diamant…
Ven coses dolces? Mel i confitura?… I els músics, cansats, ficant les coses a dintre les fundes i tornant-les
a treure de dintre perquè un veí pagava un vals per
tothom i tots com baldufes. Quan el vals es va acabar

la gent va començar a sortir. Jo vaig dir que havia perdut la Julieta i aquell noi va dir que ell havia perdut en
Cintet i va dir, quan estarem ben sols, tota la gent
desada a dintre de les cases i els carrers buits, vostè i
jo ballarem un vals de punta a la plaça del Diamant…
volta que volta… Colometa. Me’l vaig mirar molt amoïnada i li vaig dir que em deia Natàlia i quan li vaig dir
que em deia Nàtalia encara riu i va dir que jo només
em podia dir un nom: Colometa. Va ser quan vaig
arrencar a córrer i ell corria al meu darrera, no se
m’espanti… que no veu que no pot anar tota sola pels
carrers, que me la robarien?… i em va agafar pel braç i
em va aturar, que no veu que me la robarien,
Colometa? I la meva mare morta i jo aturada com una
bleda i la cinta de goma a la cintura estrenyent,
estrenyent, com si estigués lligada en una branqueta
d’esparreguera amb un filferro.

ACTIVITATS
! 8. El discurs de la Natàlia encadena la narració de fets amb la de paraules (la
transcripció de les paraules dites o pensades pels personatges); aquest
procediment caracteritza la veu narrativa d’aquesta novel·la. Busca’n
exemples en el text anterior.
! 9. En el relat apareixen unes frases aparentment descontextualitzades que
són la transcripció del sentiment de soledat existencial de la noia en
aquest moment de la seva vida. Identifica aquestes frases.
! 10. El fragment ja anticipa el tipus de relació que s’establirà entre en Quimet
i la Natàlia. Explica com creus que serà aquesta relació. Justifica la teva
opinió fonamentant-la amb elements del text.
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Manuel de Pedrolo
Va néixer a l’Aranyó (la Segarra), en el si d’una família d’origen nobiliari.
Les expectatives que li podia suposar la República es veieren estroncades per la Guerra Civil espanyola. Pedrolo lluità en el bàndol republicà i en acabar la guerra anà a parar a un camp de concentració. La
seva vocació literària fou sotragada implacablement per la censura franquista. Com a conseqüència d’aquest fet hi ha una distància temporal
entre l’autoria i la publicació de la seva obra, que sobrepassa les vint mil
pàgines.
Els trets més característics de la narrativa de Manuel de Pedrolo són:
Acció

■ Manuel de Pedrolo (l’Aranyó,
1918 - Barcelona, 1990) és, sens
dubte, l’escriptor més prolífic de
la literatura catalana contemporània. Va conrear el teatre, la
narrativa, la poesia i l’assaig.

L’acció hi predomina per damunt de la descripció.

Realisme

L’autor empra un estil realista, tot i que no pretén oferir un testimoniatge documental de l’època, sinó mostrar la condició humana per mitjà de diferents personatges.

Existencialisme

Per a Pedrolo, la societat anihila la voluntat de l’individu. L’escriptor, que n’és conscient, s’hi rebel·la i escriu com a acte de
servei a la pròpia ideologia, fidel a la llengua pròpia i defensant
uns ideals de justícia i llibertat. Així doncs, per a Pedrolo la literatura és un acte de responsabilitat moral i social de ressonància
individual i col·lectiva.

La trajectòria literària de Pedrolo es divideix en tres etapes.
— 1952-1956. Etapa d’experimentació, que el diferencia d’altres escriptors; en comptes de forjar un univers, un estil, uns personatges,
Pedrolo conrea diferents gèneres literaris: la poesia, el conte, la novel·la i la novel·la breu.
Les obres d’aquests anys (Mister Chase, podeu sortir o Violació de
límits) tenen un to existencialista. Tracten temes com la manca de llibertat, el desencís que dificulta trobar el sentit a la vida, l’alienació i la
solitud causades per la societat... Sovint l’autor recorre a l’absurd per
tal de palesar les situacions il·lògiques que angoixen l’individu.
L’objectivitat, en novel·les com Domicili provisional (1953), serveix per
a mostrar el clima de postguerra a través d’unes imatges de valor testimonial. La història, plena d’humor, se centra en el món miserable en
què viuen els inquilins d’una pensió.
En Joan, el germà de la Sílvia, i la seva dona sopaven. Un magre sopar. La
dona havia fet una sopa perquè no fos dit que no es ficaven res de calent
al cos. Sobre la taula, entre els plats, hi havia un altre plat esbroquellat
amb enciam, dos tomàquets, unes quantes olives i uns bocins de ceba. Era
el plat fort. Devíem fer tanta cara de gana, nosaltres dos, que malgrat la
migradesa d’aquell sopar, es van veure obligats a oferir-nos-en una part.
Manuel de Pedrolo, Domicili provisional

En aquest tipus de narrativa hi trobem el treball de tècniques com la
multiplicitat de perspectives entorn d’uns fets i els personatges que
els viuen. Cendra per Martina és una mostra d’aquesta tècnica.
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— 1957-1971. Etapa de compromís social i cultural. Pedrolo planifica
la seva obra, que esdevé presa de posició i acte de protesta per
denunciar les pressions que tenallen l’individu. En són exemples les
novel·les M’enterro en els fonaments i Totes les bèsties de càrrega. En
aquesta etapa també escriu diferents cicles literaris. D’una banda,
una sèrie de tres novel·les policíaques, inspirades en la novel·la negra
americana. Joc brut n’és una.

Era realment perfecte, ho havia
previst tot, absolutament tot. Als
sis mesos del crim acudiria al
cinema, a un cinema de reestrena, vam convenir que a l’Infanta,
a la carretera de Sarrià. A la primera sessió. I jo també. Cadascú
pel seu costat, dos estranys,
dos desconeguts. Ella, però,
aniria acompanyada. Volia un
testimoni. [...]

Destaca també per la seva importància, Temps obert (1963-1969),
probablement un cas únic en la literatura universal. Es tracta d’un
conjunt d’onze novel·les que giren al voltant d’un personatge, Daniel
Bastida. La família Bastida, que viu a Gràcia, resulta afectada per un
bombardeig. De resultes, passaran diferents situacions (mort d’alguns
components de la família, canvi de barri...) que suposaran diferents
novel·les amb els conflictes respectius, mantenint-se, però, el rerefons
del protagonista.

Manuel de Pedrolo, Joc brut

— Darrers anys (1971-1990). A aquesta etapa pertany la que potser ha
estat la seva novel·la més coneguda pel públic lector, Mecanoscrit del
segon origen (1973), una obra que narra la supervivència d’una parella d’adolescents i el procés de reconstrucció del món que duen a
terme després que la Terra hagi sofert un atac extraterrestre.

ACTIVITATS
! 11. Aquests fragments corresponen a diversos capítols de Cendra per Martina.
Digues quin personatge parla en cadascun d’ells: Adrià, Júlia o Martina.
A
Abans d’aturar-me a reflexionar en la conveniència d’aquell pas, vaig avançar cap a la
taula. En veure’m, tots dos aixecaren els ulls, i
el xicot va callar.
—Júlia! —vaig fer.
Hi va haver un moment de sorpresa, d’indecisió. Jo la mirava, ella em mirava, el xicot ens
mirava a tots dos. Aleshores el rostre de la
noia s’il·luminà; tot seguit em va dir:
—Ets l’Adrià, potser?
Vaig assentir amb la testa. Acabava de comprendre que aquella noia no era la Júlia. [...]
B
Llavors ens ho contà tot. Que s’havien trobat
en un bar, una tarda que plovia. Ell l’havia confosa amb mi i l’havia interpel·lada.

C
Aquell jove que se’ns acostava era un estrany,
però la seva cara tenia quelcom de vagament
familiar, em recordava una persona coneguda,
potser freqüentada i tot. Moments després em
sorprengué de no haver-lo identificat tot
seguit, perquè no havia pas canviat gaire;
tenia aquell mateix encís baronívol que de
nena ja m’havia atret. Quan ell va exclamar:
«Júlia!», un vel semblà descórrer-se dintre
meu com si una mà barroera hagués obert una
finestra a la cambra on dormia, despertant-me
de cop, retornant-me al món exterior, no pas
sense ferida, no pas sense aürt, perquè jo no
estava preparada per aquell encontre. «Ets
l’Adrià, oi?», em vaig trobar preguntant, però
no era ben bé una pregunta, perquè no necessitava pas la seva confirmació. Era ell.

— Quina veu narrativa caracteritza cada text: el narrador protagonista o el
narrador omniscient?
— Digues quin text presenta un estil directe, un estil indirecte o un estil
indirecte lliure (la veu del personatge apareix inserida en el discurs del
narrador, que li cedeix la paraula elidint verbs introductoris del tipus va
dir, va pensar...). Exemplifica la resposta amb fragments de cada text.
— Quina característica de la narrativa de l’autor hi entreveus?
— Escriu una redacció de 250 mots suposant un context narratiu adient
per a Cendra per Martina.
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Pere Calders
L’any 1912 naixia a Barcelona Pere Calders, un dels escriptors representatius de la intel·lectualitat catalana exiliada a Mèxic, on va romandre vinti-tres anys; allà va participar en les iniciatives culturals i literàries dels exiliats catalans i va reprendre la seva carrera com a escriptor. A partir de la
segona meitat dels anys cinquanta, la narrativa de Calders va obtenir el
reconeixement del món literari català de l’època. El primer arlequí (1936)
havia estat el primer recull de contes publicat; el mateix any escrigué La
glòria del doctor Larén, on ja es palesen trets de la seva narrativa.

■ Pere Calders (1912-1994) va
rebre el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes l’any 1986.

L’exili li provocà una visió peculiar de la condició humana, determinada pel
desarrelament. Fruit d’aquesta visió escriu, ja a l’exili, Cròniques de la veritat oculta (1955), Gent de l’alta vall (1957) i Aquí descansa Nevares (1967),
on descriu l’ocupació d’un cementiri per part d’uns indígenes mexicans.
Calders hi contrasta realitat i ideal en un món en què l’indígena només pot
aspirar a viure al marge d’una societat en la qual no té cabuda.
Pel que fa a la novel·la, destaquem: Unitats de xoc (1938), que narra les
vivències de l’autor al front durant la Guerra Civil; L’ombra de l’atzavara
(1964), retrat de la vida dels exiliats catalans a Mèxic, que lluiten entre la
necessitat d’integrar-se a la nova societat o resistir-s’hi per mantenir viva
l’esperança del retorn, i Ronda naval sota la boira (1966), on Calders fa
provatures narratives.
Quant a les influències, destaquem el realisme màgic, una combinació
d’elements reals passats pel filtre de la imaginació que permet la inclusió
de l’element fantàstic, i el grup de Sabadell, pel fet d’usar l’humor i la
ironia com a crítica social, a més de donar un tractament acurat al registre emprat. Cal remarcar aquests aspectes de la seva narrativa:

El valor de les
paraules

Preocupació per trobar un valor just a les paraules. És en el conreu del conte on queden més paleses l’originalitat i la qualitat de la proposta narrativa i les grans virtuts de Calders com a narrador: capacitat imaginativa, creativitat lingüística i humor subtil i intel·ligent.

Conflicte entre
realitat
i fantasia

La realitat és modificada amb elements ficticis que donen peu a situacions insòlites que posen a prova la
capacitat dels personatges per a assumir aquesta nova realitat. L’objectiu és descobrir els punts febles de
la societat i dels seus individus. La narrativa caldersiana segueix un esquema habitual: un individu, que respon al clixé de l’enamorat, el tímid, l’escèptic, pateix un fet sorprenent que li impedeix de tornar a la normalitat, per la qual cosa s’haurà de resignar davant la nova situació. El conte titulat L’«Hedera helix» n’és un
exemple.

Funció crítica de
l’humor

Serveix per a mostrar l’estupidesa de l’home, aferrat a convencions i prejudicis que li impedeixen de veure
les coses tal com són.

L’humor com a
recurs literari

Apareix com a producte d’un contrast entre fons i forma: desajustament entre els fets i la manera com s’expliquen; inadequació entre el comportament o la manera de parlar dels personatges i la situació en què es
troben.

L’humor de Calders troba suport en la imaginació i l’enginy desbordant
de l’autor i en el treball de llengua i dels recursos del llenguatge, que duu
a terme amb una gran saviesa. El conte següent, brevíssim, il·lustra
aquest aspecte de la narrativa de Pere Calders.
El mirall de l’ànima
No ens havíem vist mai, enlloc, en cap ocasió, però s’assemblava tant a
un veí meu que em va saludar cordialment: ell també s’havia confós.
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ACTIVITATS
! 12. Llegeix aquest fragment d’un conte de Calders en què el protagonista vol regalar una planta grimpadora de creixement ràpid per sorprendre una amiga.
de vol d’abelles que em produí alarma. Les fulles
s’arrapaven a la cara i molestaven, fins al punt que,
en enfilar-se pel pavelló de l’orella, em privaven
d’una audició normal.
Aleshores em vingueren ganes de contractar un
taxi, però els taxistes —amb l’instint sinistre que és
tan seu— s’adonaven del que m’ocorria i fixaven tarifes elevades. Irritat, vaig canviar d’idea, optant per
emprendre una carrera amb totes les meves forces.
Recordo que, en passar per davant d’una catedral,
la planta em va impossibilitar els braços. Jo no
aguantava el test amb les mans, sinó que el sostenien les fulles que se m’anaven adherint al cos. De
totes maneres era igual, perquè el test va resistir
menys que no pas jo: s’esquerdà de sota i sortiren
les arrels que començaren a resseguir-me les cames
per buscar la terra amb avidesa.
Poc abans d’arribar a la casa (ja la podia veure), els
rebrots em van privar tant de moviments que havia
d’avançar fent salts amb els peus junts. Bellugava
els músculs de la cara amb desesperació, per desviar el curs de la creixença i evitar que la seva nosa
em tapés els ulls.
Quan ja era gairebé a la porta, les arrels arribaren a
terra i s’hi van clavar, convertint-me en una mata
d’herba. Un manyoc de tiges es va dividir sota la
meva barba, pujà la meitat per cada galta i en arribar al cap s’uní novament i va trenar-se, de manera
que em va serrar de dents i no podia emetre cap so.
A través de les clarianes que deixaven les fulles,
esbatanava la mirada, que era l’única cosa que
podia fer. Imagineu-vos el meu estat d’esperit en
descobrir la meva amiga que tornava a casa, després de la seva hora de compres.
Ella va veure la inusitada capa de verd, i m’identificà
per la corbata (que sobresortia de la planta). Va
acostar-se’m, em va amenaçar amorosament amb
una mà i servint-se d’aquella veu dolça que m’enamorava tant digué:
—Baixa de l’arbre, grandolàs! No veus que ja no
tens edat per a aquestes coses?

[...] la resolució darrera fou en el sentit de comprar
una planta grimpadora, perquè la meva amiga tenia
un jardí interior, amb un dels quatre vents limitat
per una paret que em desplaïa. Recònditament, la
idea era mostrar sol·licitud i al mateix temps conspirar contra el mur, que moriria ofegat per l’herba.
Els meus coneguts ja saben que sóc pacient en les
coses que mereixen paciència, però que en els
altres casos acostumo a portar pressa. En el cas de
la planta em va semblar des del principi que no hi
podia perdre temps, i ho vaig dir així al venedor, que
em va ensenyar la seva mercaderia.
—Aquí en teniu una que creix en tants dies.
—Ui, no! La que desitjo ha d’ésser més ràpida.
—Aquella de l’extrem triga la meitat.
—Encara és massa.
El florista em va mirar durant una estona, i després
afirmà que allò constituïa una demanda especial
(«rara», em demanà que li permetés de dir). M’aconsellà que veiés una parada de plantes difícils,
prop d’allí, i, seguint la recomanació, al cap d’un
moment provava de fer-me entendre en un altre
lloc.
—Tinc el que voleu —digué el comerciant [...] el venedor sembrà llavors en un test i em va demanar
que em fixés en la superfície de la terra, la qual
començà a inflar-se en dos o tres llocs i s’obrí en esclats minúsculs per a donar sortida amb un zumzeig
perceptible a uns quants brots de color verd.
—Això és el que vull. Quin nom té?
—Oh. És una variant poc coneguda de l’Hedera
helix.
Convinguérem el preu i, abans d’anar-me’n em digué que, si vivia lluny, seria bo que no m’entretingués el camí.
Agafava el test amb les dues mans i me’l premia
contra el pit, mentre aprofitava el retorn per a imaginar-me l’alegria de l’amiga.
Fora del mercat, hi havia un home que ballava damunt de vidres trencats, i, això, no m’ho deixo perdre mai. Me l’estava mirant, quan vaig sentir que
l’heura m’arribava al rostre, creixia fent una bonior

Pere Calders, «L’“Hedera helix”»,
dins: Cròniques de la veritat oculta

— El text ens presenta una situació ben absurda. Quina?
— L’humor és present en el fragment. Caracteritza els mecanismes i els
recursos que fa servir l’autor per a crear-lo.
— Calders ens proposa en aquest conte una determinada reflexió sobre
l’home. Explica-la segons el teu parer.
— Comenta els trets lingüístics més destacables del text.
— Escriu un conte breu que relati una situació absurda tot imitant l’estil
de Pere Calders.
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COMENTARI DE TEXT
Pere Calders
Van ocupar els panteons amb pocs incidents,
enduts per la il·lusió, que els feia tornar comprensius i generosos. A més, hi havia lloc per a tots, ja
que era un cementiri d’antiga tradició per a gent
adinerada. Els vells solitaris i els joves sense família s’acomodaren en tombes especials, petites en
comparació amb les destinades a una esplendor
hereditària, que havien de passar de mort a mort
la vanitat funeral d’un mateix cognom. Per a persones soles, eren pròpies les construccions pensades per a difunts benestants, però també solitaris. La de l’àngel amb una cinta de pedra pertanyia
a un adolescent belga, desaparegut lluny de la
seva pàtria, i en va prendre possessió el cantaire
de la guitarra, que hi cabia sense gaire folgança,
però bé: ajagut damunt la làpida interior, ben
guardat de la intempèrie, podia estirar els peus i
encreuar còmodament els braços sota el clatell.
La Magda, una noia òrfena que tots protegien una
mica, es va instal·lar en un mausoleu romàntic.
Gravada al granit, hi figurava la següent llegenda:
«A Càstula, flor d’immarcesible poesia.»
Pere Calders, Aquí descansa Nevares

Estructura i tema
6 A diferència d’altres textos que hem treballat,
aquest fragment presenta només dues idees.
Enuncia-les:

• Idea 1: línies ... a ...

• Idea 2: línies ... a ...

7 Enuncia quin és el tema d’aquest fragment.

Recursos
8 Malgrat la brevetat del text, hi apareix més d’una ti-

pologia. Assenyala quines són d’entre les que t’oferim. Exemplifica la resposta amb elements del text.
• Text descriptiu.
• Text narratiu.

• Text expositiu.
• Text predictiu

9 Quant al tipus de narrador, aquest text presenta:
❑ Un narrador omniscient.
❑ Un narrador protagonista.

10 D’acord amb la resposta a la pregunta anterior,

analitza la persona i el temps verbals predominants en el text. Podem parlar d’una correspondència adequada entre aquests elements i el
tipus de narrador?

11 El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix amb aquests mots el terme paradoxa:

Lectura i comprensió
Sinopsi argumental: Aquí descansa Nevares narra la
història d’un grup d’indígenes mexicans que malviuen en un campament situat als afores de la ciutat.
A causa d’unes inundacions, es veuen obligats a instal·lar-se en un cementiri corresponent a la classe
social benestant. N’ocuparan tombes i panteons i,
duent a terme un projecte revolucionari que els ha de
permetre canviar de vida, en faran un poblat.

1 Llegeix aquest text i consulta en el diccionari les

paraules el significat de les quals no et quedi
prou clar. Fixa’t sobretot en: vanitat, benestant,
folgança, immarcesible.

2 Cerca un sinònim dels termes subratllats en el text.
3 Cerca en una història de la literatura catalana
l’argument complet de la narració Aquí descansa
Nevares, de Pere Calders.

4 Respon a aquestes preguntes de comprensió del
text:

— Quina acció, considerada un acte de revolta,
emprenen els protagonistes?
— Amb quina actitud la duen a terme?
— Es podria establir un paral·lelisme entre els
individus i l’espai ocupat?

Autor i context
5 Recull informació sobre la biografia i l’obra de

l’autor. És important esmentar les característiques de la seva producció que afectin directament el text.
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«Figura retòrica per la qual un enunciat veritable, però que sol constar de dos conceptes
antagònics, és presentat d’una manera inversemblant, absurda o contradictòria.»
— Considerant el significat d’aquest terme i la
trama argumental de la narració, explica la
paradoxa que Calders expressa en el text.

12 Pel que fa al llenguatge emprat, aquesta narra-

ció ha estat escrita en un registre formal literari.
Comenta’n, treballant les següents qüestions
referides al text, els trets principals.

— El canal de comunicació és escrit: quines característiques de la llengua escrita hi trobes
reflectides? És compatible usar un model de
llengua planer i entenedor alhora que acurat?
— Quin grau de formalitat presenta el text?
Sempre que treballem un text literari hi trobem el mateix grau de formalitat?
— Com és la intencionalitat de l’autor?
❑ Objectiva: reprodueix detalladament l’ocupació d’unes construccions funeràries.
❑ Subjectiva: recrea una escena de ficció per
mitjà de la paradoxa, la versemblança, l’humor i l’absurd.

Judici crític
13 Desenvolupa breument aquest tema: «La narració de Calders amaga un rerefons de crítica
social que és encara un tema d’actualitat».

Redacció del comentari
14 Després d’analitzar el text, redacta’n el comentari.

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

La narrativa contemporània
Els anys setanta marquen l’inici d’una nova situació per a la literatura
catalana. La represa literària dels anys seixanta, la fi de la dictadura, la
recuperació de la democràcia i el restabliment de l’autonomia catalana
són els fets principals que crearan les condicions perquè el món literari en
català pugui enfilar el camí cap a la normalitat definitiva, un procés que
es consolidarà durant els anys vuitanta i noranta. Cal assenyalar que la
selecció d’autors i obres que presentem aquí és tan sols orientativa, ja
que la fixació de la literatura contemporània és encara un procés obert.

El redreçament del món literari
Aquesta normalitat literària es manifesta en els aspectes següents:
— En l’oferta editorial: existència d’una infraestructura editorial moderna i diversificada, amb la creació de col·leccions especialitzades en
tots els gèneres, de revistes literàries i de premis; també, existència de
literatura per a tots els tipus de públic (alta literatura, literatura de consum...), és a dir, com en qualsevol literatura normal.
— En el públic lector: augment importantíssim del públic lector en llengua catalana (especialment entre els joves i universitaris).
— En els escriptors: aparició ininterrompuda de nous escriptors en tots
els gèneres (primerament en poesia i narrativa, després en teatre),
amb una clara voluntat de professionalització en el món de les lletres
(la creació literària estricta, el periodisme, la crítica literària…).

Les noves tendències
En els darrers trenta anys els gèneres literaris en llengua catalana tenen
com a principals característiques l’eclecticisme estètic i la varietat
temàtica. Reflecteixen l’impacte de la modernitat amb referents del món
urbà i de la cultura de masses (cinema, televisió, còmic…) i denoten preocupació per la forma i la llengua de l’obra. El trencament amb el realisme històric o social és un fet, tot i que hi predomina una visió desencisada i crítica d’una civilització en crisi i deshumanitzada.
La novel·la, de la mà d’autors com Jesús Moncada, Jaume Cabré,
Montserrat Roig i Baltasar Porcel, se situa en la línia de qualitat de les
grans creacions novel·lístiques catalanes del segle XX. Pel que fa al
conte, amb Quim Monzó i Sergi Pàmies com a autors més destacats,
reflecteix el món modern urbà i entronca amb la millor tradició narrativa
humorística catalana i europea.

La novel·la
El panorama de la novel·la catalana contemporània és ric, de qualitat i
renovador de la tradició, però complex de sistematitzar en corrents.
D’una banda, per la manca de perspectiva històrica i la impossibilitat
d’estudiar l’obra d’un autor de manera global; de l’altra, perquè els autors
no escriuen subjectant-se a una determinada convenció estètica i novel·lística, sinó que la seva obra és el resultat d’una visió i una experiència particulars del món que pot canviar en el decurs dels anys.
Tot i així, hi identifiquem algunes tendències novel·lístiques: el realisme
psicològic i moral, la transgressió temàtica, la novel·la de gènere, el món
novel·lístic de base realista i la construcció de mons mítics.

■ La narrativa, amb autors de
qualitat i èxit de públic, com
Montserrat Roig i Carme Riera,
és el gènere més rendible de la
producció editorial en llengua
catalana.

EL «BOOM» EDITORIAL
DELS 80
Un dels signes més explícits de
la normalització de la literatura
catalana és l’aparició a partir
dels anys 80 d’una munió de
noves editorials en llengua catalana (Columna, Empúries, Quaderns Crema, La Magrana, entre
les més importants). Aquestes
editorials, concebudes fonamentalment com a empreses que fan
negoci amb l’edició de llibres en
català (signe clar de normalitat),
han contribuït a la renovació i
modernització de la literatura
catalana: promoció de nous
escriptors, traducció d’autors
estrangers i diversificació de l’oferta literària, amb l’objectiu
d’arribar a tots els públics. L’edició, en curs o acabada, de les
obres completes dels grans autors
catalans del segle xx, les edicions
crítiques de les principals obres de
la literatura catalana o les edicions de caire didàctic amb destinació a l’ensenyament d’aquestes mateixes obres són algunes
de les altres fites remarcables
dins el món editorial català d’aquests darrers anys.
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— El realisme psicològic i moral. Són novel·les que se centren en l’explicació dels personatges i el seu món interior. L’anàlisi psicològica
dels personatges és l’eix estructurador d’unes històries que transcorren en un marc realista. L’obra de Carme Riera i les primeres novel·les
de Montserrat Roig il·lustren aquesta tendència.
— La transgressió temàtica. Són novel·les que presenten de manera
directa i desimbolta temes considerats tabús per la moral burgesa (el
sexe, l’homosexualitat, el sadomasoquisme...), amb voluntat de crítica social: mostrar les repressions i la hipocresia de la societat. L’obra
de Terenci Moix n’és el màxim exponent.
■ Les novel·les de Montserrat
Roig s’adscriuen dins el realisme psicològic i moral.

— La novel·la de gènere. És un dels camins des dels quals es renova i
es normalitza la narrativa catalana. La novel·la policíaca i la novel·la
negra són els principals subgèneres. Jaume Fuster i Ferran Torrent
són autors destacats de novel·les policíaques.
— Món novel·lístic de base realista. L’acció transcorre dins d’un marc
històric i realista, però l’objectiu és mostrar situacions i personatges
coherents i autònoms que plantegen reflexions universalitzables. Les
novel·les de Jaume Cabré exemplificarien aquest corrent.
— La construcció de mons mítics que es relacionen amb la biografia
de l’escriptor: és el cas de la novel·lística de Baltasar Porcel i de l’obra de Jesús Moncada. La memòria, el record i el pas del temps són
els temes principals d’aquesta novel·lística.
• Baltasar Porcel (Andratx, 1937) ha creat un mite literari basat en la
seva localitat natal, Andratx, l’espai de la seva infantesa i joventut
que l’autor ha vist desaparèixer a causa dels canvis provocats pel
pas del temps i l’arribada del turisme a Mallorca. Les seves novel·les
recreen aquest món perdut. El text següent de Cavalls cap a la
fosca (1975) n’és un exemple.

Les tres dretes al voltant del brollador, del seu joc platejat i musical, saltant sobre els nenúfars mòrbids i els tornassolats peixos de colors. Marteta reia, mirava els bots ingenus i aparatosos del gosset, li estirava uns rulls. Joana llegia a l’ombra del cedre. Cristina mirava el cel, potser somreia, alenava de pressa. I jo, només un any més gran que
Marteta, era a dalt la parra, observant-les no sé per què. Per ventura, sí, per poder-les evocar més tard… L’hort de
les llimoneres allí al davant, precisos i vius els punts de grogor entre el fullam, espargia una flaire de subtil acidesa.

• Jesús Moncada és autor de novel·les que recreen, per mitjà de la
memòria i la imaginació, el món de la seva infantesa i joventut, el
poble de Mequinensa, que va desaparèixer a començament dels
anys setanta sota les aigües de l’Ebre, quan es van construir els pantans de Riba-roja i de Mequinensa. Camí de sirga (1988) és una de
les seves novel·les més importants.
Els primers rumors provocaren un cert enrenou —recordava el vell, aturat sobre les runes del carrer de la
Muralla—, però ningú no els va prendre gaire seriosament: una tronada d’estiu sense conseqüències. Se’n parlaria uns mesos, com se n’havia parlat antany altres vegades, hi hauria una mica de soroll i el terrabastall tornaria a esmorteir-se fins la propera revifalla. Tanmateix, aquell cop la predicció va resultar falsa. Els rumors es
feien insistents, els diaris començaren a parlar-ne, la inquietud va créixer i, davant l’estupefacció de tothom, un
dia dels carnavals del 1957, enmig de l’eufòria de balls i cercaviles, començà la invasió.
Els camions carregats de gent forastera arribaren per la carretera de Lleida, els motors potents silenciaren l’aldarull festiu i moltes cares van esglaiar-se darrere les màscares. Els vehicles no s’aturaren a la població; van
seguir un parell de quilòmetres Ebre amunt pel camí del Riber però el seu pas havia deixat un rastre d’inquietud. Les màscares van dispersar-se [...].
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El conte
La brevetat del conte el diferencia de la novel·la, i comporta una condensació de recursos: menor nombre de personatges i menys caracteritzats,
espai i temps extern desdibuixats, presentació d’una única trama argumental... Actualment un grup d’escriptors han fet del conte o la narració breu
l’objecte principal de la seva activitat literària. Es tracta d’una narrativa d’ambientació urbana que fa un retrat lúcid i desencisat de la societat actual.

La temàtica urbana en el conte
Tal com ja hem indicat, la ciutat, com a reflex del món modern, és el centre temàtic a l’entorn del qual gira el conte més innovador dels darrers anys,
dins el qual trobem dues tendències: la descriptiva i l’al·legòrica. Totes dues
comparteixen molts trets, però es diferencien pel que fa al propòsit.

■ Quim Monzó és autor de contes que es caracteritzen per una
prosa directa.

Tendència
descriptiva

Fa un retrat humorístic de la societat actual, sense cap altra intenció que descriure’n les conductes, els
llocs, els problemes laborals i vitals, etc., per la qual cosa es considera pròxima al realisme costumista.

Tendència
al·legòrica

Converteix els referents urbans en una metàfora dels valors que caracteritzen la nostra època: la despersonalització de les relacions humanes, la solitud i la insatisfacció vital, l’obsessió per la feina, el consumisme...
És una al·legoria pessimista de la societat moderna, mancada de sentit i coherència, en la qual l’individu
protagonista és veu immers en una espiral que l’engoleix irremeiablement.

Dins la segona tendència hi trobem els autors més representatius: Quim
Monzó (Barcelona, 1952), que es va donar a conèixer en els anys setanta, i
Sergi Pàmies (París, 1960), que va publicar el primer recull de contes durant
els anys vuitanta. Alguns dels reculls publicats per Monzó són: Uf, va dir ell,
El perquè de tot plegat i Guadalajara. Pàmies ha escrit: T’hauria de caure la
cara de vergonya, Infecció, La gran novel·la sobre Barcelona, que va rebre el
premi de la Crítica Serra d’Or, i Si menges una llimona sense fer ganyotes.
Molts altres autors joves han practicat també aquest tipus de narrativa.

Quim Monzó
És l’autor més important de la narrativa breu contemporània. En els seus
primers reculls de contes ja hi apareixen els trets principals que caracteritzen el seu món narratiu:
— L’ambientació urbana. No és una ciutat concreta sinó la ciutat en
abstracte, a partir del retrat de la qual emergeixen els trets distintius
que caracteritzen la vida i el pensament contemporanis.
— Personatges esquemàtics i anònims. Estan caracteritzats per una
dèria o obsessió que els inhabilita per a dur una existència normal i per
a comunicar-se amb els altres (incomunicació). No tenen profunditat
psicològica i representen una idea o una actitud.
— Humor i ironia. Recurs per a deixar al descobert l’absurditat de costums i conductes o els falsos mites i clixés (de la política, l’economia,
la cultura, la moral…) sobre els quals funciona el món modern.
— Elements absurds i fantàstics. Recursos (sobretot presents en els
primers llibres) per a deformar i desmitificar la realitat i fer-nos-la veure
amb nous ulls.
La majoria de contes de Monzó no tenen un argument amb plantejament,
nus i desenllaç. La narració es construeix sobre una idea bàsica que
s’amplia de forma circular o bé s’exagera, fins a arribar a un final sorprenent, humorístic i sovint ben absurd.

REFERENTS URBANS
DEL CONTE
• El món del lleure urbà, la música, la televisió...
• La crisi de la parella, l’homosexualitat, les relacions esporàdiques...
• Les anomenades professions
liberals.
• La seguretat ciutadana.
• Determinades malalties.
• Les noves tecnologies.
• La solitud de l’individu a la
gran urbs.

RECURSOS LITERARIS
EMPRATS
• L’humor i la ironia.
• La combinació d’elements realistes i fantàstics.
• La creació de situacions absurdes o caricaturesques.
• L’esquematisme psicològic dels
personatges.
• L’adequació del contingut al
registre escollit (un model de
llengua funcional amb abundants col·loquialismes).
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L’assaig i el memorialisme
Durant tot el segle XX s’escriu molta prosa de no ficció en què la imaginació de l’autor és substituïda per la descripció i la reflexió de la realitat
viscuda i coneguda. Dues de les manifestacions més importants de
prosa literària a Catalunya són l’assaig i el memorialisme.
En l’assaig hi ha voluntat de creació literària, i pretén d’aprofundir en el
coneixement de l’home, alhora que hi apareix una intenció moralitzadora. Reflexiona sobre temes tan variats com la filosofia, la història, la política, la literatura, la ciència… El memorialisme, en canvi, es distingeix per
la voluntat de descriure una realitat, de testimoniar unes circumstàncies
personals (memorialisme íntim) o col·lectives (memorialisme social).

Si esteu interessats en la
vida i obra d’Eugeni d’Ors us
podeu adreçar als següents
webs:
http://www.uoc.edu/lletra/n
oms/edors/index.html
http://www.escriptors.cat/a
utors/orsed/

TIC

■ Eugeni d’Ors fou l’ideòleg
del Noucentisme. Mitjançant les
glosses va anar exposant de
manera engrunada l’ideari noucentista.

Autors com Eugeni d’Ors, mitjançant les seves glosses, i Josep Pla,
amb els seus escrits centrats en la quotidianitat, varen cultivar l’assaig i
el memorialisme. Altres autors que dedicaren la seva obra a l’assaig són
Joan Fuster i Josep Ferrater Mora.

Eugeni d’Ors
Va néixer a Barcelona el 1881. Estudià dret i lletres i participà activament
en el teixit cultural català. La seva carrera s’estronca el 1920 quan dimiteix del càrrec com a director de la Instrucció Pública i per raons poc clares és expulsat de l’IEC. Aleshores d’Ors es trasllada a Madrid, on les
seves idees seran ben acollides.
Sens dubte, l’obra més coneguda d’Eugeni d’Ors és el Glosari. L’autor
començà a publicar el 1906, i durant un període de 15 anys, una columna diària a La Veu de Catalunya. Els articles, de caire assagístic i anomenats glosses, suposen una mostra del periodisme d’idees, a través dels
quals d’Ors sotmetia esdeveniments de l’actualitat (notícies, estrenes
teatrals, publicacions...) a una reflexió especulativa i n’emetia un judici
valoratiu, relacionant-ne el tema amb l’ideari noucentista. Així anava
exposant les tesis del moviment noucentista.
Després de Glosari, el seu primer recull de glosses, d’Ors en farà d’altres,
entre els quals destaquen les anomenades Oceànides i La ben plantada,
uns reculls de glosses, parcialment novel·lats, que giren al voltant de la
figura d’una dona, i que, si bé s’hi observa un cert fil conductor i una lleugera trama argumental, no són pas novel·les.

ACTIVITATS
! 13. Llegeix detingudament aquest fragment d’una glossa d’Eugeni d’Ors i
enuncia’n el tema.
Elecció vol dir: tria. —¡Triar!...— En aital intern moviment, que és una
exterior calma, rau l’august sentit estètic de les eleccions... —¡La
Ciutat tria!— Imagineu-les, les Eleccions ideals. Un Diumenge. Tot, en
l’urbs extensa, està tranquil. Tranquil i ordenat. Juguen al sol els nins,
ragen les fonts, i les estàtues dels grans homes s’eleven impàvides
dintre la llum. Hi ha un gran repòs, un silenci, en l’aire, entre les
cases, en els jardins.
Recolliment. Eugeni d’Ors, «La ciutat tria», Glosari

— Comenta les diferències entre la societat que descriu d’Ors i la que
apareix en la literatura modernista.
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Josep Pla
L’any 1897 Josep Pla va néixer a Palafrugell, a l’Empordà, la terra a la
qual sempre estigué vinculat i que descriví en moltes de les seves obres.
Durant els estudis universitaris de dret a Barcelona començà a col·laborar en mitjans periodístics, per a alguns dels quals esdevingué corresponsal europeu. A partir d’aleshores l’escriptura fou per a ell una dedicació vital que mai més abandonà.
L’obra de Pla és enciclopèdica: concep la literatura com unes extenses
memòries, com una manera d’exposar tot allò que ha conegut al llarg
dels anys (els paisatges, la gent, els costums, els intel·lectuals...) per mitjà
de diferents gèneres literaris com la novel·la, l’assaig, els llibres de viatges, les biografies o els dietaris, per exemple. El fragment següent ens
ajuda a exemplificar els trets estilístics propis de l’autor.
Plovisqueja. Fa la xim-xim. Sobre els camps hi ha una gasa de vapor d’aigua molt tènue. Les llunyanies floten en una flonjor blavenca. Es veu sortir un fum mandrós per les xemeneies de les cases de pagès. El paisatge
sembla adormit en la tebior del silenci.
Josep Pla, El quadern gris

La descripció

Pla descriu minuciosament la realitat de la qual vol deixar testimoniatge. Les lectures, les menges típiques, la climatologia, els seus
pensaments... esdevenen matèria literària. Pla afirmava que l’escriptor havia d’observar, relatar i manifestar l’època en què es trobava.

L’adjectivació

És un recurs habitual de la prosa planiana. L’adjectiu sempre aporta un matís que enriqueix el substantiu al qual acompanya (flonjor
blavenca, fum mandrós...).

El registre

Pla escriu en un registre entenedor, expressat amb mots familiars
i girs populars (fa la xim-xim), alhora que acurat i rigorós. Hi predominen les frases breus, l’enumeració, l’asíndeton (Plovisqueja. Fa la
xim-xim. Sobre els camps hi ha una gasa de vapor d’aigua molt
tènue) i les metàfores, creatives, poètiques i properes a la parla quotidiana (gasa de vapor d’aigua).

L’obra de Josep Pla és de difícil classificació perquè l’autor revisava i refonia textos d’obres diferents; tot i així, podem distingir entre:
— Narrativa de ficció, en què destacarien el recull Contraban i El carrer
estret.
— Memòries parcialment de ficció i cròniques de viatge: El quadern gris
i Cartes de lluny, respectivament.
— L’assaig històric i l’article periodístic, representats per Madrid (L’adveniment de la República) i les publicacions a La Veu de Catalunya i a
Destino.

■ Josep Pla (Palafrugell, 1897 Llofriu, 1981). Iniciat en el periodisme des de ben jove, de
1919 a 1939 va residir a l’estranger com a corresponsal
de premsa: França, Itàlia, Alemanya, la Unió Soviètica...

LA FORÇA DE L’ADJECTIU
En la prosa de Pla sempre hi trobem la descripció concreta i
exacta d’una realitat combinada
amb la reflexió moral i l’opinió
que aquesta realitat suscita a
l’autor. Ben sovint, les descripcions són plenes d’un humor irònic. D’altra banda, la seva prosa
es caracteritza per un estil que
sempre busca l’expressió senzilla, intel·ligible, però alhora el
màxim de precisa. Aquest afany
de precisió es manifesta en un ús
intensiu i brillant dels adjectius,
el tret més característic del seu
estil.

— L’assaig centrat en la quotidianitat que li és més propera: la gent, els costums, el paisatge, la gastronomia... N’és un exemple El que hem menjat.
— L’estudi de personatges importants per a la cultura catalana, representat per mitjà de biografies. Cambó n’és un exemple, o les sèries
titulades Homenots i Retrats de passaport.
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El fragment que tens a continuació s’ha extret del retrat referit a Pau
Casals.
Sí, Pau Casals s’ha fet vell. Té més de vuitanta anys. S’ha reduït d’estatura
i de volum, la roba li va una mica baldera. Però encara toca. Només Casals
hauria pogut seguir als seus anys la vitalitat enorme del violinista Oistrakh,
que es troba en el ple de la vida. Encara toca i el seu arquet passa per sobre
de les cordes del violoncel com si fos doblement llarg, molt més dens, molt
més precís, que tots els altres arquets existents.
Josep Pla, Retrats de passaport

El quadern gris (1918-1919)
Es tracta d’unes reflexions que apareixen publicades en forma de dietari —datat entre el març de 1918, quan l’autor retorna a casa seva
després d’un tancament temporal de la universitat, i el setembre de
1919, quan Pla marxa a París a fer de corresponsal de premsa—, tot
i que en realitat foren escrites posteriorment.
El quadern gris, doncs, són unes memòries autobiogràfiques que
recullen diferents temes, vertebrats en dos nuclis espacials:
— La vida a Calella de Palafrugell, de la qual descriu l’ambient familiar i social, els dies de pluja, els amics de la família, les relacions
amb el pare, les estades en diferents llocs de Catalunya, les reflexions sobre la família, la política...
— La vida a Barcelona, caracteritzada per la posició de l’autor pel
que fa a conflictes polítics, socials, els estudis, les lectures, els
referents culturals, les amistats universitàries...

ACTIVITATS
! 14. Llegeix novament el text referit a Pau Casals i respon a aquestes qüestions.
— Quin aspecte de Pau Casals destaca Josep Pla? Comenta el significat
de la comparança feta entre Pau Casals i el violinista Oistrakh.
— Cerca en el diccionari el terme arquet. Quin significat pren aquest
terme en el text? Considera la figura retòrica de la metonímia a l’hora
d’explicar-lo.
! 15. Enuncia les característiques de la prosa planiana que observes en
aquest fragment d’El quadern gris.
8 d’agost. - La mar. Aquestes ones verdes, blaves, blanques, que
monòtonament veiem passar, fan sobre l’esperit com un treball de
llima, ens despersonalitzen, ens esporguen el relleu de la pròpia
presència humana. Hom queda badant, fascinat, dominat. D’aquí
pervé, potser, que l’única posició de l’home davant de la mar hagi
estat de simple contemplació.
La mar innumerable, sempre canviant, esgota la nostra fantasia.
I quan sentim aquest esgotament trobem la mar idèntica, llisa,
monòtona, igual. A través del primer moment la mar ens domina
i ens produeix plaer. A través del segon ens angunieja i ens dóna un
malestar imprecís, vague.

260

UNITAT 7 | La narrativa i l’assaig del segle XX a l’actualitat

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

Joan Fuster
Per a Joan Fuster (Sueca, 1922-1992), l’assaig va ser un vehicle ideal per
al seu tarannà intel·lectual d’una gran cultura, encuriosit per tot el que
l’envolta. Fuster és un escriptor compromès amb el país; la seva obra va
contribuir de manera decisiva al redreçament nacional, en treballar aspectes culturals que engloben el domini lingüístic dels Països Catalans.
Dividim la seva obra en nuclis temàtics:
— Assaigs històrics, on analitza qüestions com el bandolerisme o l’època dels segles XVI, XVII i XVIII, i moviments literaris com la literatura de
la Decadència o la del segle XX. O bé estudis d’autors: el volum
Literatura catalana contemporània (1972) n’és un bon exemple.
— Assaigs sociopolítics sobre el País Valencià. A Nosaltres els valencians (1962), l’obra més coneguda, Fuster afirma la catalanitat del
territori i denuncia la manca de consciència de país i el menysteniment
a què es veu sotmesa la cultura valenciana per part de les classes
menys sensibilitzades.
— Assaigs humanístics, on reflexiona sobre el paper de l’intel·lectual en
la societat i les pressions que tenallen l’individu. Un dels títols més
destacables és Cansar-se d’esperar, de l’any 1965.

■ Joan Fuster ha estat un dels
assagistes més importants de
la postguerra ençà.

Els assaigs fusterians es caracteritzen per la bona argumentació que
acompanya l’exposició rigorosa de les idees. Fuster usa la ironia, el llenguatge directe i un to escèptic que convida el lector a reflexionar.

ACTIVITATS
! 16. Llegeix aquest text de Joan Fuster i enuncia quin és el tema de l’assaig.
¿No es produirà, qualsevol dia, una reacció a favor del silenci? Trobe
que anem pel camí d’una saturació alarmant. Mai, la gent —les multituds— no havien tingut accés a la música sinó de tard en tard, i amb
motius de festa religiosa o profana. Les classes altes, potser una mica
més, però tampoc no gaire. Inventaren el gramòfon i els seus discos
primitius i això ja fou una mena de «democratització». Amb els transistors i els altres trucs més o menys electrònics, la música ha esdevingut l’aliment sistemàtic de l’orella humana. [...] ¿Un retorn al silenci? Serà difícil. En les àrees urbanes, el silenci no existeix. I, de més a
més, ¿per a què el silenci? Hem abandonat els usos de la conversa
gratuïta, i tenim por de la soledat. Tot va lligat. El problema és que
«sentim música» i no l’«escoltem».
Joan Fuster, «Contra la música», Sagitari

! 17. Explica sobre quin personatge parla Fuster en aquest article i quina valoració en fa.
Comparada amb la pintura d’altres surrealistes —i fins i tot amb la de
molts abstractes—, la de Miró, sense defugir un punt de partida «real»,
que més aviat li és essencial, té una potència plàstica insuperable. Per
una altra banda, això mai no fa la impressió de càlcul, de recerca
intel·lectual, sinó que sembla originada en l’instint, en la més radical
espontaneïtat. Dels abstractes, Miró se’n sent allunyat per la seva
adhesió a la realitat que ell «veu» fulgurant i fantàstica en si; el surrealisme a la Dalí no el podria temptar amb la seva implacable rigidesa, i ni
tan sols el surrealisme més lliure i evocador d’un Yves Tanguy.
Joan Fuster, «Joan Miró», El descrèdit de la realitat
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Activitats

1 Quins són els principals corrents novel·lístics de

la narrativa de postguerra? Enumera els autors
que varen ser més representatius.

2 Llegeix aquest fragment d’una narració realista
de postguerra.

Tornà a mirar el retrovisor: ara un punt, un
turisme. Però tenia temps de girar abans no
arribés. No. En el petit mirall rodó l’automòbil creixia ràpidament. Estirà el braç enfora,
tant com pogué, fent-li senyal que passés, i
canvià la marxa, encara més curta.
El turisme passà com una bala, enganxat a
terra, vermell com una marieta. Un AlfaRomeo.
«He fet bé de deixar-lo passar.» Tombà a
l’esquerra, lentament. «Aquesta carretera és
bona per això, perquè hi ha poc trànsit.» Ja
es veia Golmayo.
«Sí, seguir el pla que un s’ha traçat i no complicar les coses. Prou que es compliquen
soles. Prendre un cafè sol, fumar sempre
una fària, i a l’hora del conyac sempre un
Fundador. No dubtar, no buscar les sorpreses. Així un home dura i es fa vida llarga. Per
això, potser, a casa, un s’hi troba estrany.
Falta el costum.»
Josep M. Espinàs, Combat de nit (1959)

— A Combat de nit, Espinàs relata la vida quotidiana d’uns camioners que fan el trajecte
Barcelona-Valladolid-Barcelona a la fi dels
anys cinquanta del segle XX.
• A més del narrador en tercera persona, l’autor fa servir en aquest fragment una altra
tècnica més innovadora. Com s’anomena i
per què?
•Relaciona aquesta narració amb un dels
corrents realistes tractats.

3 Aloma és una noia introvertida que es lliura a l’a-

mor d’un parent molt més gran que ella. El fracàs
d’aquest amor i els conflictes familiars l’aboquen a una situació dramàtica, molt tensa.
Quan va ser de dia i es va trobar sola al llit es
va fer llàstima. Es va passar una mà pel ventre, per l’espatlla... Es va tocar els llavis adolorits. Com si estigués borratxa va mirar al
seu voltant. Pels finestrons ajustats entrava
una claror dolça. Es va aixecar d’esma, va
anar fins a l’armari, va treure la clau, la va
tornar a posar. Tot li feia companyia, tot era
com sempre: les parets, la bombeta que
penjava [...].
Mercè Rodoreda, Aloma

— Indica els trets temàtics i formals de la novel·la
psicològica i relaciona’ls amb aquest text.
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4 Enumera les tendències novel·lístiques que
identifiquem en la narrativa contemporània.

5 Quines són les característiques més innovadores
del conte contemporani? Enumera’n els autors
més representatius.

6 Llegeix aquest fragment de Mecanoscrit del
segon origen (1974), de Manuel de Pedrolo.

(2) I aleshores, quan l’Alba ja deixava el cistellet per tal de llançar-se a l’aigua sense ni
treure’s la roba, puix que només duia uns
shorts i una brusa sobre la pell, el cel i la
terra van començar a vibrar amb una mena
de trepidació sorda que s’anava accentuant,
i un dels nois, que havia alçat el cap, digué:
—Mireu!
Tots tres van poder veure una gran formació
d’aparells que s’atansava remorosament de
la llunyania, i n’hi havia tants que cobrien
l’horitzó. L’altre noi va dir:
—Són platets voladors, tu!
— Coneixes altres tipus de novel·la de gènere a
més dels que has vist en aquesta unitat? A
quin tipus de novel·la de gènere pertany
Mecanoscrit del segon origen, un dels majors èxits editorials en llengua catalana.
— Darrerament, has vist cap pel·lícula relacionada amb aquest tipus de gènere narratiu?
Esmenta’n el títol i explica quins fets històrics
i sociològics poden haver influït en l’aparició
d’aquest gènere novel·lístic i cinematogràfic.

7 Després de llegir aquest fragment de Ramona,
adéu, de Montserrat Roig, respon les qüestions.
La Patrícia havia sentit dir que l’aviació franquista no pensava afluixar les posicions que
havia guanyat l’exèrcit de terra. La tieta
Sixta deia que, si hi havien més atacs, ella
no ho aguantava i que se n’aniria fora de
Barcelona. Que allò era un infern, que es
matin entre ells, si volen. La Patrícia em va
dir que la mamà havia fet molt bé, d’anarse’n a Siurana, però que era una llàstima
que jo no hi hagués anat. Jo m’havia de quedar amb en Joan. És clar, la dona ha d’estarse amb el marit. La tieta Sixta em va dir que
si no volia quedar-me a la nit, que almenys
m’hi estigués una estona.
— Assenyala l’època històrica en què transcorre
aquest text narratiu. Amb quin tret del realisme psicològic es pot relacionar?
— Roig utilitza l’estil indirecte o l’indirecte lliure per a explicar el que diuen els personatges. Esmenta’n un exemple del text anterior
i, a continuació, passa tot el fragment a un
relat en tercera persona amb diàlegs entre
els personatges.

AVALUACIÓ
Llegeix aquest fragment de la novel·la La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda i respon les preguntes.

1 Text 10,5

La plaça del Diamant

I em vaig posar a caminar per la meva vida vella fins que vaig arribar davant de la paret de casa, sota de
la tribuna... La porta estava tancada. Vaig mirar enlaire i vaig veure en Quimet, que, al mig d’un camp,
prop del mar, quan jo estava embarassada de l'Antoni, em donava una floreta blava i després es reia de
mi. Volia pujar a dalt, fins al meu pis, fins al meu terrat, fins a les balances i tocar-les tot passant. Havia
entrat feia molts anys per aquella porta casada amb en Quimet i n’havia sortit per casar-me amb l'Antoni
i amb els nens al darrere. El carrer era lleig i la casa era lletja i l’empedrat era un empedrat només bo per
carros i cavalls. El fanal era lluny i la porta era fosca. Vaig buscar el forat que en Quimet havia fet a la
porta, damunt del pany, i el vaig trobar de seguida: tapat amb suro damunt mateix del pany. I vaig
començar a treure miques de suro amb la punta del ganivet. I el suro saltava esmicolat. I vaig treure tot
el suro i aleshores vaig adonar-me que no podria entrar. Amb els dits no podia agafar la corda i treure-la
enfora i estirar i obrir la porta. Havia d'haver dut un filferro per fer ganxo. I quan anava a clavar dos cops
de puny a la porta vaig pensar que faria massa soroll i vaig picar la paret i em vaig fer molt de mal. I em
vaig girar d’esquena a la porta i vaig reposar i tenia molta matinada a dins. I em vaig tornar a girar de cara
a la porta i amb la punta del ganivet i amb lletres de diari vaig escriure Colometa, ben ratllat endintre i,
com d’esma, vaig posar-me a caminar i les parets em duien que no els passos, i vaig ficar-me a la plaça
del Diamant: una capsa buida feta de cases velles amb el cel per tapadora. I al mig d’aquella tapadora hi
vaig veure volar unes ombres petites i totes les cases es van començar a gronxar com si tot ho haguessin
ficat a dintre d’aigua i algú fes bellugar l’aigua a poc a poc i les parets de les cases es van estirar amunt
i es van començar a decantar les unes contra les altres i el forat de la tapadora s’anava estrenyent i
començava a fer un embut. I vaig sentir una companyia a la mà i era la mà d’en Mateu i a la seva espatlla
se li va posar un colom corbata de setí i jo no n’havia vist mai cap, però tenia plomes de tornassol i vaig
sentir un vent de tempesta que s’arremolinava per dintre de l’embut que ja estava gairebé clos i, amb els
braços davant de la cara per salvar-me de no sabia què, vaig fer un crit d'infern. Un crit que devia fer molts
anys que duia a dintre, i amb aquell crit, tan ample que li havia costat de passar-me pel coll, em va sortir
de la boca una mica de cosa de no res, com un escarabat de saliva... i aquella mica de cosa de no res que
havia viscut tan de temps tancada a dintre era la meva joventut que fugia amb un crit que no sabia ben
bé què era... ¿abandonament? Em van tocar el braç i vaig girar-me sense esglai i un home vell em preguntava si estava malalta i vaig sentir que obrien un balcó. ¿Què no es troba bé? I s’acostava una vella i el vell
i la vella es van quedar plantats al meu davant i en el balcó hi havia una ombra blanca, Ja m’ha passat,
vaig dir. I venia més gent: venien a poc a poc, com la claror del dia, i vaig dir que ja estava, que tot s’havia acabat, que eren els nervis, res, cap perill… I vaig començar a caminar altra vegada, a desfer camí. El
vell i la vella, em vaig girar a mirar-los, s’havien quedat plantats i em seguien amb els ulls i amb la mica
de la llum ja nascuda semblaven mentida… Gràcies. Gràcies. Gràcies.
Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant

1 Explica la tècnica narrativa que utilitza Mercè Rodoreda en aquesta novel·la. Posa’n algun exem-

ple del fragment anterior.
2 A quin corrent novel·lístic de postguerra pertany La plaça del Diamant?
3 Desenvolupa en unes 150 paraules el tema: Una lectura simbòlica de La plaça del Diamant.
4 Mercè Rodoreda s’inscriu dins la narrativa de postguerra. Quins altres autors comparteixen

generació amb ella? Enumera’ls juntament amb la seva obra més representativa.
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