
LITERATURA CONTEMPORÀNIA
4t d’ESO-B

Treball

Tots els  estudiants hauran de llegir-se íntegrament el  dossier. Cadascun 
d’ells s’haurà de centrar en un del sautors  i realitzarà la tasca que a continuació 
s’especifica. 
Puntuarà  com  a  quatre  notes  diferenciades  per  a  cada  alumne/a.  Queden 
detallades de la següent manera:

a)  Idea general  del  fragment.  Cal  fer-ne un resum d’un màxim de cinc línees 
d’unes de les seqüències que apareixen.
b) Tema del fragment seleccionat.
c) Exposició oral: L’estudiant analitzarà un dels fragments del seu autor i a partir 
de la informació que té i del vídeo  -dins l’apartat reblar el clau-. El visionarà i  
exposarà a l’aula tot allò que se li demana  sobre l’escriptor que li ha pertocat. 
d) Analitza els MMCC: Després de veure el vídeo compararà l’autor amb un altre 
dels quinze restants.

Caldrà presentar-ho tot per escrit en un màxim de cinc fulls.  No s’admetrà 
cap treball després del dia set de maig de 2014. Les exposicions a l’aula es faran 
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per ordre alfabètic  en tres  sessions els  dies 5,  6 i  7 de maig. L’ordre que es 
seguirà serà el primer per sorteig i la resta seguint l’ordre alfabètic de la llista de 
classe.

A.-ELS 4 GENETS DE LA LITERATURA DELS ANYS 60
                                

O.- Introducció 
I.-Pere Calders 
II.- Llorenç Villalonga
III.- Manuel de Pedrolo
IV.-Mercè Rodoreda  

 Introducció

En aquesta lliçó presentem quatre figures cabdals  de la narrativa en la 
literatura catalana del segle XX, les quals destacaren per no seguir els cànons del 
Realisme Històric. També cal incidir en el fet que aquests escriptors varen produir 
–a grans trets-obres literàries abans, durant i després de la Guerra Civil però que 
es van fer famosos en plena maduresa en la dècada dels seixanta. El primer i la 
quarta va haver d’exiliar-se i tornar al nostre país després de molts anys quan 
comprovarem que el dictador tenia una vida de llarga durada. El tercer, en canvi, 
patí un exili interior i la censura franquista s’acarnissà amb les seues obres. 

2



I.-  Pere Calders (1912-1994)

Fou  una  figura  pràcticament  desconeguda  quan  va 
aparéixer en el panorama literari. La crítica i el públic el 
valoraren  a  partir  de  la  dècada  dels  70.  Ara  el 
considerem el contista més important del segle XX, tot i 
que  escrigué  dues  novel·les.  Això  és  possible  que 
ocorregué perquè  el seu estil xocava amb el Realisme 
Social,  ja  que  aquest  literat  reivindicava  –com 
explicarem  més  avall-  una  literatura  del  somni.  Amb 

aquest motiu emprà la ironia , la qual desmuntava la realitat  aparent. Segons 
afirmà ell: “No se li pot fer a la gent l’estafada que si llegeixen no es diverteixin”  
http://www.paperdevidre.net/index.php/inici/entrevista/pag/1

El  nostre  autor  no  conrea  la  literatura  fantàstica-com  alguns  han 
interpretat- sinó el que pretén és que el lector veja la realitat del seu voltant amb 
uns altres ulls. 

En molts dels contes de Pere Calders la focalització més freqüent és la fixa 
en el personatge narrador. Les arrels de la seua escriptura les podem  trobar en el 
Grup de Sabadell  sobretot en la figura de Joan Oliver- com ja s’ha tractat abans 
en l’apartat de poesia-. A nivell internacional sembla que el contista català rep 
influències de E.Allan Poe, Kafka, Pirandello i Bontempelli. 

La seua obra va lligada a la literatura fantàstica. El segle XX aporta una 
nova  concepció  del  sobrenatural.  No  podem  classificar  el  nostre  autor  amb 
aquesta enganxina malgrat que fa servir elements i, a més a més, els tracta de 
manera revolucionària.

Calders crea un nou codi particular de versemblança, capaç de construir la 
realitat al marge de la lògica racional, amb la paròdia, rebenta els tòpics de la 
literatura  fantàstica.  Utilitza  el  joc  retòric  com  a  perspectiva  central  de 
desmitificació  de  les  convencions  literàries.  Ell,  al  capdavall,  reivindica  una 
concepció  molt  més  oberta  de  la  realitat  que  rebutja  la  dimensió  onírica.  El 
llenguatge emprat té un gran enginy

La seua fama  es deu a les narracions curtes  que comprén el període  de 
1939 al 1983. Dins dels contes és impossible  descriure allò específic de cadascun 
segons Amanda Bath Pere Calders: ideari i ficció Edicions 62 caldria remarcar la 
presència  d’un  esdeveniment  sobrenatural,  inversemblant  o  inexplicable  que 
interacciona amb el protagonista i provoca un desenllaç. Per tant tindrem contes 
que empren  aqueix element amb funció explícita  i d’altres que no.
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 Esdeveniment  sobrenatural:  Successos  o  aparicions  que  no  poden 
esdevenir-se  en el món, tal i com el coneixem. Un estat d’equilibri, i a la 
llarga es reconcilia  o es remodifica cap a un equilibri final. Uns exemples 
aclaridors  dins  de  la  narració  d’irrealitat  en  la  història  de  la  literatura 
serien les paràboles, les faules i els contes moralitzants.

Discreció

“Van convidar-lo a pensar i digué que no volia donar molèsties, que ja pensaria 
a casa.”

No podem  entendre  com  una  persona  pot  deixar  de  pensar  en  algun 
moment que està conscient, encara que l’autor argumenta breument que si ho fes 
podria provocar maldecaps als altres. Afegeix com a conclusió final que això de 
reflexionar ho faria a casa com si també poguérem escollir el lloc per fer servir el 
cervell.   

 La realitat aparent:  Quan no hi ha un element sobrenatural.  Molts  dels 
contes  no  tenen  cap deix  de  fantasia.  D’altres  es  veu  implícita  en  els 
comportaments dels personatges, tan individuals com col·lectius. Un clar 
exemple  és  “La  revolta  al  terrat“  un  fragment  del  qual  us  mostrem  a 
continuació:

“la  casa a  la  qual  fem referència  s’alçava  en un barri  aristocràtic,  el 
propietari  era ric  i  l’arquitecte   va  tenir  les  mans lliures per   fer  allò  que li  
plagués(…) Hom va estendre contractes d’arrendament  a txecs, polonesos, 
alemanys, russos, a un italià i a uns quants jueves de nacionalitat  difícilment 
definible per a la gent que no podia fer la seva coneixença.(…) L’amo… havia 
pensat en l’aprofitament de les habitacions que havien quedat lliures, i va posar 
uns anuncis als diaris en els quals oferia a matrimonis honorables (sense fills) 
unes cambres de terrat assolellades, independents i amb dutxes d’aigua freda i 
calenta… Així doncs una nova gent d’una altra qualitat humana va habitar la 
casa.  Poetes,  pensionistes,  unionaris,  una  vídua  que  encara  feia  bo  de 
veure…”

Cròniques de la veritat oculta

“Una temporada vaig arribar a ésser tan feliç; que m'ensopia. El cel em queia al 
damunt,  el  món  se'm  feia  petit  i  no  tenia  aspiracions  d'impossible  realització  ni 
contrarietats que m 'ajudaren a viure. Sembla impossible; vaig estar a punt de conèixer 
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la dissort per un excés de felicitat, com aquella gent que diu que es moren per massa 
salut .
Què podia fer? Vós mateix. Seguia els jardins públics i els cafès, empaitava les dones, 
llegia novel·les d'aventures, freqüentava teatres, cinemes i altres llocs de divertiment, 
sense aconseguir res que em trenqués la placidesa.
(...) allò no podia durar, que contravenia lleis gairebé immutables i que sant hi hauria, o 
poder diví, que hi posaria terme.

I  així  fou,  i  no pas a  la  simple manera  normal,  sinó d'un bell  estil  singular.  
Succeí que prop de l'hotel on m'allotjava va instal·lar-se un parc d'atraccions, una petita 
fira que a la vesprada i a la nit nit omplia el barri d'una rara música mecànica.

Així que obriren l'espectacle, jo era el primer d'entrar-hi. Tirava al blanc, feia el 
circuit de la casa de la por, pujava a totes les màquines i menjava de totes les llepolies; 
el segon dia de visita, ja vaig descobrir el secret de la xica decapitada, i al cap d'una 
setmana festejava amb ella.

Però no és aquest el cas. La cosa a la qual he fet referència primer, va passar 
pocs dies abans que el pare se n’anés per anar a una altra banda.
Era un vespre de festa, i la fira es veia molt animada. Tot anava bé, tot feia bonic, i la 
meua felicitat prenia l'aire de passar-me desapercebuda.

I  vet aquí que em disposava a pujar a la Gran Roda, quan vaig veure que un individu 
igual que jo prenia bitllet per entrar al Tub de les Rialles. He dit que era igual que jo, 
però amb això no n'hi ha prou; és que s'assemblava tant a mi, que era com jo mateix 
davant meu. Era com la meua imatge fora de l’espill, dotada d'independència.

Quina cosa més intolerable! Em sentia com es deuria sentir un autor que , havent 
acreditat un pseudònim ple de personalitat, comprovés que un 
altre se'n serveix. (...).

Recorde que  rodolàrem per terra, i que tan aviat veia la 
lluna  damunt  meu,  com sentia  el  nas  colgat  en  l’arena.  Les 
dents de cada u van conèixer la carn de l'altre: foren provats 
tots els cops, totes els daus, i no hi havia cap reglament que ens 
fes nosa. Tan orgullós que he estat,  a vegades, de les meues 
mans, i aleshores n 'hauria prescindit de gust, a canvi de tenir 
una bona pedra al capdavall de cada braç. Aquella vegada, va 
prevaler  la  raó,  i  justícia  fou  feta.  Quan  un  policia  ens  va 
separar, el meu adversari estava desfigurat.

De moment el policia se'ns volia endur. Però jo 1i vaig explicar el que havia passat, amb 
testimonis  que certificaven la veracitat  de les meues  paraules,  i  l'home,  comprensiu, 
digué:

- No hi ha delicte. Jo hauria fet igual. Jo i qualsevol  home ben nascut, em pense”.

C  ròniques de la veritat oculta   .Pere Calders M.O.L.C.  “O ell o jo” 
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 La narració d’irrealitat: La ficció fantàstica produirà la resposta en el lector 
que haurà d’escollir entre:

Els  fenòmens  estranys  poden 
atribuir-se  a  una  explicació  plausible, 
d’acord  amb  les  lleis  de  la  naturalesa 
d’aquest món (somni).

El  lector  és  forçat  a  admetre  la 
necessitat de creure, temporalment, que 
l’impossible puga esdevenir.  

 
Costums d’altres terres

“Els  indis  alosa  són  lletjos  sense 
excepció, però molt amistosos i summament hospitalaris. Així que et reben a 
casa, t’ofereixen la dona a tot drap i ells mateixos et paren el jaç. Això sí: si la 
dona no t’agrada i la rebutges, et degollen al siti amb una pedra foguera sense 
esmolar”.
                                

Ací en aquest conte Pere Calders ens mostra com un tret comú d’aquesta 
gent és la lletgesa i afegeix el connector adversatiu”però” com si el fet de ser 
“amistosos”i  “hospitalaris”  foren  uns  tipus  de  caràcter  que  s’oposara  a  les 
característiques  físiques.  Si  tot  això  no  ens  havia  cridat  l’atenció  tenim 
l’exemplificació dels darrer adjectiu “hospitalaris”:  ells  preparen la seua muller 
perquè  puga  jaure  amb  els  convidat-turista.  Ara  bé  si  la  dona  s’assembla 
físicament a ell, és a dir que és poc agraciada no se la pot rebutjar car això seria  
una ofensa tan gran per a l’home que degollaria el visitant. Afirmem doncs que 
aquesta petit conte és com una obra mestra de la comunicació en breu perquè 
exposa un món desconegut d’una altra civilització que encara que és increïble 
s’ha contat amb una naturalitat que hi haurà alumnes que s’empassaran aquesta 
història.

Per acabar amb el nostre autor hem d’afegir que innova a partir  de les 
fonts que manipula. La manca de projecció política dels seus escrits narratius  li 
assegurà  que  la  censura  el  deixés  tranquil  tan  bon  punt  es  legalitzà  les 
publicacions en català en el nostre país. Aquesta mancança potser fos deguda a 
les ganes que tenia d’entretenir  i  divertir  al  públic.  Que ningú pense que Pere 
Calders no va sofrir des que es va exiliar  ja que alguns dels seus contes deixen 
entreveure  un testimoniatge que adquireixen caire universal. Ell va ser un vertader 
talent d’aquest tipus de subgènere narratiu que podríem batejar,  segons Amanda 
Bath com realisme màgic.
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 Reblar el clau
Relaciona el text amb la informació extreta sobre el següent vídeo:
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/2992030

Material sensible: Calders (TVC, 2008).

II.- Llorenç Villalonga (1897-1980)

Fou  un  incipient  poeta,  un  dramaturg  i  un 
excel·lent narrador. Va rebre dues influències: per 
una banda l’ideari del seu mestre teòric Ortega i 
Gasset i el mestratge pràctic de Proust.

Va ser un escriptor,  en certa mesura, polèmic 
dins del nostre panorama literari. En primer lloc cal 
dir que era un escriptor bilingüe, segons ell:

 “Sa  meva  aspiració  era  expressar  es  meu 
pensament (…) “Per a mi, s'idioma no és un fi, 

sinó un mitjà d'expressió”(...)” Sa primera obra  Mort de Dama, tan localista, 
crec que no l'hauria poguda escriure més que amb sa meva llengua.”

Amb Bearn Villalonga intentà introduir-se al mercat  literari castellà però 
sense cap repercussió.

Pel que fa a la seua ideologia citem tot seguit allò va dir ell mateix: 

“Sa  història  des  meu  falangisme  és  senzillíssima:  jo  som  homo  de 
matisos i es mil nou-cents trenta-sis em vaig trobar, de cop, que no hi havia 
mitges tintes: o roigs o blaus. No vaig dubtar. I no perquè m'agradessin molt 
els blaus, sinó perquè, a Catalunya, com mos ha recordat fa poc en Gafim, la 
FAI havia posat un cartell que deia: «Prohibido hablar en catalán”.

De tota la seua obra pararem atenció a dues novel·les:  Mort de Dama 
(1931) i Bearn o la sala de les nines ( en castellà 1956- en català 1961).

Mort de Dama (1931) Llorenç Villalonga la dedicà “a tot aquella gent que 
no s’enfadin” però s’enfadà tothom. La reacció més negativa fou la de l’Escola 
Mallorquina, sobretot aquell que se sentiren més vinculats. Aquesta fou la seua 
primera  novel·la  i  la  primera  moderna  a  Mallorca  i  aquells  que  volgueren 
promocionar  una novel·lística fins llavors inexistent a l’illa. 

Pel  que  fa  als  orígens  de  l’obra  cal  dir  que  l’autor  la  signà  amb  el 
pseudònim Dhey, el qual emprà des de 1931 al 1954.
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Vers  1920  escrigué  un  primer  esborrany  contra  dona  Rosa  Ribera 
(l’Obdúlia Montcada) tieta dels germans Villalonga, la qual els va  desheretar. 
La crítica assenyala que aquesta novel·la és  l’obra mestra de Dhey, un esnob 
corrosiu i avantguardista dels anys 30. Mort de Dama és una sàtira, Bearn, en 
canvi , és com un poema amorós on veiem un Villalonga enginyós, enyorós i 
conservador.

Quant a l’argument  val a  dir que se centra en l’agonia de Dona Obdúlia 
Montcada, una dama de l’alta aristocràcia mallorquina que simbolitza aquest 
grup tronat i,  que està a punt  de morir.  Ella evoca, mig moribunda, la seua 
biografia, l’esplendor d’una societat ferida com ella de mort i, a més a més, 
s’atreveix a imaginar  els seu propi enterrament.  A partir d’ella s’elaboren una 
sèrie  de  cercles  de  personatges.  Trobem  els  aristòcrates  o  més  prompte 
”botifarres” encapçalats per ella  i la superestructura  oficial dirigent. En acabat 
tenim el paràsit de casa bona -Remei Huguet-, el  xueta servil,  Jacob Collera. 

Darrere  l’agonia  de  la  protagonista  s’amaga  l’agonia  d’una  Mallorca 
regionalista,  que  Villalonga  parodia  hàbilment  un  seguit  de  personatges 
arquetípics  que  es  disputen  l’herència  suculenta  de  la  dama:  dona  Maria 
Antònia,  Baronessa  de  Bearn,  na  Remei  Huguet,  n’Aina  Cohen,  poetessa 
folklòrica i rural. Sense cap mena de dubte aquesta obra és una peça clau per 
conéixer  la  història  i  a  la  cultura  mallorquines,  escrit  amb  una  mestria  i  un 
sarcasme que una part de l’illa no li va perdonar mai. 

Ací en va una mostra de l’obra. Fixeu-vos-hi bé: 

“Molt lamentable - explicava Lluís Salvador-. És clar que totes ses persones tenen sa 
seva pudor especial..  Es diu pudor, no és ver?... i es cans coneixen son amo dins sa 
fosca. Tots pudim..

- Per l'amor de Déu, Altesa -protestava Dona Obdúlia-, tots, no! 

- Tots sí, senyora -seguia el príncep, ja perdut dins els seus imbrogli poliglots-. Geruch. 
To smell. Odeur, en francès, i també puanteur. Pudor. Això és. Tots pudim. Vostè put. 

Dona Obdúlia es congestionava: 

- Ah, no, senyor! Jo no pud ! Qui pud és Vossa Altesa! 

El príncep, pacient i didàctic, no comprenia la indicació de la dama. 

- Sí, senyora, també. Vostè, jo, tots pudim. Cada persona, igual que cada planta, té la 
seva pudor. 

Dona Obdúlia s'aixecà de la cadira. Vint generacions de Montcades li pujaren a la cara. 
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Veig que Vossa Altesa està de broma -digué-. 

I  li  repetesc:  qui  put 
és Vossa Altesa. Lluís 
Salvador  no  s'explicà 
mai  la  irritació  de  la 
seva  amiga.  No  es 
deia pudir? Geruch, to 
smell,  puanteur, 
pudor?...  Quant  a  la 
senyora,  passada  la 

indignació del primer moment,  com que a la fi  tenia bon cor, acabà per creure que 
l'arxiduc era un «penjat» i que li havia volgut fer una broma, cosa que resultava ben 
amable tractant-se d'un Habsburg. «Jo no comprenc», deia Remei, sempre que contaven 
aquella festa, «com Dona Obdúlia tengué valor per fer frente a s'Arxiduc. Era un cosí de 
la Reina! L'haurien poguda tancar a sa presó per desacato!» 

Però Dona Obdúlia no era poruga. Li sobrava valor per a enfrontar-se amb un príncep i 
per col·locar-se sis plomes al cap, verdes, grogues o morades”.

Bearn o la sala de els nines (1956) De bell antuvi cal aclarir que és Bearn, ja que 
es transforma en un mite perquè representa  l’existència idíl·lica  a Binissalem d’un 
refugi moral i físic d’un llinatge que s’enfonsa. Llorenç Villalonga l’usa la primera 
vegada el 1938. La ironia,  la versemblança, el  misteri,  el  pensament,  fan que 
l’obra esdevinga l’elegia d’un món perdut. També la narració aconsegueix que 
puguem relacionar l’espai amb la nissaga. Té alguns trets d’autobiogràfics ja que 
l’autor mallorquí era fill d’un militar i pertanyia a la classe alta de l’illa, tal volta 
per  aquest  motiu  podem  entreveure  reflexada   la  tradició  familiar  dels 
personatges  amb  la  seua,  així  com  la  relació  amb  son  pare   i  els  records 
d’infantesa. Don Toni és l’eix central de la història car manipula amb reflexos de 
misteri que giren  a l’entorn  de la seua vida. Podem afirmar que la novel·la és una 
mostra  d’ambigüitat  i  de  contrastos(serenitat/tempesta,  bé/mal,  raó/fe, 
veritat/mentida, ortodòxia/heterodòxia...)

 La novel·la està dividida en tres parts; una introducció en forma de carta-
pròleg, la novel·la pròpiament dita, subdividida en dues parts: la primera "Sota el 
signe de Faust"  i  la  segona "La  pau regna a Bearn"  i  un  epíleg  que clou  la 
narració.  En  la  introducció,  el  narrador  escriu  una  carta  a  Miquel  per  tal  de 
demanar-li consell per portar a terme les instruccions de don Toni.

L’obra doncs es constitueix de dues parts que responen a les etapes de la  vida de 
don Toni  i  a una identificació  simbòlica de cadascuna amb un mite literari:  la 
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primera, "Sota la influència de Faust", respon a l' època tempestuosa. La segona 
discorre  més aviat dins la calma d'aquestes muntanyes i el referent literari al·ludit 
és Les Metamorfosis  d'Ovidi.

La primera part, " Sota la influència de Faust", el protagonista esperonat 
per la joventut decideix de vendre la seua ànima al dimoni després de la negativa 
de Maria Antònia i se’n va amb la seua neboda a  París. 

La segona part, "La pau regna a Bearn". Ací don Toni dedica el seu temps 
a escriure les Memòries amb l' intent de fixar les últimes imatges del seu món i fer 
un  homenatge  a  dona  Maria  Antònia.  
La  decrepitud  es  va  apoderant  de  Bearn,  Maria  Antònia  envelleix  i  perd  la 
memòria. Els últims capítols expliquen la mort dels senyors, que Llorenç Villalonga 
fa coincidir amb el final del carnaval. El narrador és subjectiu ja que adreça la 
carta personal al seu amic i alhora ofereix al lector múltiples perspectives sobre 
els fets narrats.

“A les set en punt resàvem el rosari a la capella. Després sèiem al pati o, si era a 
l'hivern, vora la foganya fins  que avisaven pel sopar. Deien que el senyor no 
anava mai al llit abans de l'alba, però era difícil de saber-ho, perquè, aixecat de 
taula, es tancava i ja no el vèiem fins l'endemà a les dues, en què apareixia molt 
satisfet,  com si  el  món  constituís  per  a  ell,  cada  dia,  una  novetat.  Després 
d'informar-se de com havíem passat la nit ens dirigíem al menjador amb una certa 
cerimònia, la senyora i jo davant i ell una mica enrera i a l'esquerra de la senyora. 
Aquell ordre, aquella precisió de convent o de palau, ha perdurat fins fa pocs anys, 
en què començaren a aixecar-se tard i a conculcar l'horari.

Darrerament, quan sonava la campana pel dinar, dona Maria Antònia, en lloc de 
baixar al menjador, cridava na Caterineta perquè la pentinàs i desapareixia per 
l'esquerra. Aleshores el senyor, que no s'havia rentat,  demanava aigua calenta i 
desapareixia per la dreta. La veritat és que l'existència a Bearn resultava envejable. 
En aquests paratges on havien succeït tantes coses (on en succeïen encara, en el pla 
moral, ja que el senyor escrivia massa i sense fre) res no semblava dissonar. Dona 
Maria  Antònia no posà mai en dubte que aquella tranquil·litat  fos perfectament 
consolidada. Duia la pau en si mateixa i  el desordre dels darrers anys  venia a 
constituir per a ella com la forma d'un ordre nou. Bearn fou com una anticipació del 
Paradís, amb els boscs, les ovelles i les postes de sol; amb la vella casa de pedra i la 
vella foganya, amb les primaveres i els hiverns, les hortènsies i les neus...  Com 
enyoraré tot això quan d'aquí a poques setmanes ho deixi per sempre! I, malgrat tot, 
Miquel, jo he patit aquí com no es pot explicar. Aquest paradís no era per a mi el 
definitiu, sinó el terrenal que l'home acaba sempre per perdre. Aquí va créixer 
l'arbre del Bé i del Mal, però Dona Maria Antònia no captava sinó un aspecte de la 
tràgica dualitat que informa, en canvi, l'obra pòstuma del senyor, aparentment tan 
frívola. Els seus ulls blaus i tranquils no tenien res a veure amb els ulls petits i 
vius  de l'espòs, voltats d'arrugues, ni amb els meus, massa negres i que poques 
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vegades  han conegut  la  ventura.  En la  seva serenitat  no superada,  ella  hauria 
aconseguit, a qualsevol lloc del món, reviure la sentència del vell Horaci: "De tots 
els racons de la Terra aquest és el que millor em somriu."

Bearn o la sala de les nines  LLORENÇ VILLALONGA  

 Reblar el clau
Busca l'adaptació cinematogràfica o teatral d'alguna de les seues obres 
indicant les dades (títol, director, any)  i a quina obra fa referència.

III.-Manuel de Pedrolo (1918-1990)
Aquest  autor  ha donat  l’entrada dels  corrents 
europeus  de  l’època  i  ha  experimentat   les 
tècniques narratives que es duien nord enllà de 
les nostres fronteres.
El seu mèrit doncs ha  estat  conrear tots aquests 
gèneres  narratius  donant-los  la  seua 
personalitat pròpia. El seu nom apareix en tots 
els manuals de literatura catalana a causa de la 
seua obra cabdal i nombrosa: setze llibres de 
poesia i també de teatre –i d’això ja ens hem 
ocupat  la  lliçó  12  -i  finalment  el  que  ens 
interessa  ara  és  la  seua  col·laboració  en  la 
narrativa  d’aquest  període   amb  més  d’un 
centenar de títols.

Per conéixer una mica la seua personalitat hem 
extret  del  seu  llibre  Diari  1986 Edicions  62 
alguns  consideracions  al  voltant  de  temes 
diversos. Pel que fa a la censura  ja hem dit 

més amunt que tal volta ell fou l’escriptor que més problemes tingué i se li podria 
aplicar aquest aforisme: “Si en algun moment o altre de la conversa algú et diu 
que penses massa, senyal,  en primer lloc,  que pensa d’una altra manera i, 
sobretot, que pensa poc.”

La seua ideologia política  l’apartava també de ser un novel·lista famós, 
com es pot comprovar en: 

“Avui fa anys que es proclamava  la segona República espanyola. Era el  
trenta-u i jo  acabava de fer els tretze anys (…) Ens pensàvem, o es pensaven 
(…)  que  amb  la  fugida  de  l’Alfonso  XIII,  el  “Cametes”,  ens  havíem  tret 
definitivament de sobre els Borbons  ja expulsats en una altra ocasió. I, mira 
per  on,  aquí  els  tornem  a  tenir,  amb  l’aire  d’haver-s’hi  instal·lat  força 
confortablement, per una llarga durada. Han hagut de saltar una generació, el 
tron  ha passat  d’avi  a  nét,  la  imatge actual  és una altra,  però sembla  que 
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recordin els vells i gloriosos temps. No se’ls ha acudit de batejar Felipe l’hereu 
de la corona? Potser en homenatge  a un Felipe II, tan llòbrec, a un Fellipe IV 
que es va haver d’encarar amb els segadors catalans, o a un Felipe V que 
trepitjava fins a destruir-les, unes llibertats catalanes  que encara maldem per 
recuperar…”

Quant  a la joventut   fa la següent  reflexió: “Veig nois i  noies amb els 
cabells com l’Arc de Sant Martí, com un canari empeltat de corb, com un ocell  
tropical que s’ha emportat la jungla amb ell, o testes severament rasurades, 
convertides en bassal de sol. I em fixo sobretot en un xicot, ben adolescent 
encara i amb faccions de nena (potser ho és) que, des del front fins a la nuca,  
s’ha deixat una ratlla prima de sis punxes  que es drecen altes i ben separades, 
tan agressives i afilades com sis punyals.

Ningú  no  ens  assegura  que  als  trenta  o  als  trenta-cinc  anys  no  els 
trobarem darrere d’una taula  o a l’altra banda d’una finestreta si visitem un 
organisme oficial…”

La  crítica  literària  ha  remarcat  que  el  nostre  escriptor  introduí  corrents 
europeus que s’estilaven en aquell moment com:

 L’existencialisme: Aparegué en tots els gèneres i els temes eren l’ètica de 
l'autorealització, la inevitabilitat de la mort i la llibertat:

“No prohibeixis, no obliguis; no permetis, tampoc, que ningú prohibeixi o 
obligui els altres. Només en això s’ha de ser “intransigent”.

 Freud  : La  repercussió  en  l’inconscient  dels  personatges  és,  tal  volta  , 
influència  de la psicoanàlisi d’aquest autor i la sexualitat de l’ésser humà.

 La  novel·la  de  gènere com  per  exemple  Joc  brut (1965)  que  es  pot 
classificar com un novel·la negra on Xavier s’enamora de les cames de la 
Juna, aquesta se n’aprofita però a la fi se’n va amb el seu amant, en Pol.
“Vaig mirar-la. Era als meus peus, el rostre alçat, però humil.
-No m’ hi casaré, Xavier... Tu i  jo ...T’estimo, t’ estimo a tu... No podia saber...
-Calla, Juna!
Però ara ja no cridava. Dintre meu una veu, una veu estúpida, no parava de dir: 
Sí, sí, sí...
I ella se’n va adonar. Però aleshores els ulls la trairen. Fou una cosa breu, com 
un llampec triomfal que alhora revelava un menyspreu infinit. Tot va capgirar-
se, a fora i a dintre. L’espai d’uns segons, no hauria pogut dir on era, el cap em 
voltava,  tot  jo  em  sentia  endut  per  un  menyspreu  encara  més  amarg,  més 
punyent, que el dels seus ulls. Imbècil, imbècil! Em deia. He estat a punt de 
tornar a caure en la trampa”
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1. La  novel·la  gòtica  anglesa d’Henry  James  i  Virgina  Woolf.  L’obra 
pedroliana que mostra l’objectivisme nord-americà és Totes les bèsties de 
càrrega  (1967).  Els  personatges  d’aquesta  no  tenen  noms  i  Ell  n’és  el 
protagonista. La realitat s’exagera tant que esdevé un mostre i  la Mare 
simbolitza la pàtria.

“Què passa, ara?
-Han de firmar -li diu un dels dos individus que hi ha prop seu.
-Firmar?
-Naturalment. Es fa sempre. Donen fe que la intervenció ha anat normalment i amb èxit.
-Però si encara no ha acabat!
-Ja no falta gaire -diu l'altre-. I no poden esperar més, els reclamen en altres sales.
-Sempre són els mateixos?
-Ja n'hi ha prou -diu l'home-. No es pot ser amable amb vós. De seguida abuseu! 

La  cua  avança  ràpidament,  els  testimonis  gairebé  no  s'aturen,  omplen  els  fulls  de 
gargots i un dels infermers els va retirant cap un calaix que ha obert sota la taula. 

Els doctors, ara, ja es poden moure amb una mica més de llibertat;  l'especialista  en 
cirurgia cranial ha introduït una agulla hipodèrmica al crani de la dona i l'èmbol es va 
omplint d'un líquid de color allimonat que després, quan ha retirat l'agulla, deixa que 
s'escapi cap un cilindre de cristall. 

El seu company, el cardiòleg, va lleugerament més avançat, car ara arrenca un menut 
fragment  de pell  del pericardi  i  el  col·loca damunt l'orifici  per tal  d'estalviar-se una 
hemorràgia,  si  els  lligaments  de  la  malalta  s'afluixaven.  Al  seu  costat,  l'infermera 
trencada de color exhibeix, amb orgull, la petita peça, semblant a una rodeta de rellotge, 
que obstruïa el cor intervingut. L'individu de l'uniforme es torna a atansar a l'escaleta, 
potser més inclinat que abans, però sempre optimista i satisfet. 

-Estem enllestint -diu.

Els darrers testimonis ja passen davant la taula i ell salta de l'escala, seguit pels seus 
acompanyants. El ginecòleg deu haver renunciat a discutir amb la infermera, s'ha tornat 
a ajupir davant la pacient i, darrera del tendal, només es veu la seva mà i un braç que 
s'allarga.

-Ja la cus -diu un dels homes.
-Sí -contesta l'altre, i el de l'uniforme afegeix:
-Ens podem felicitar que tot hagi transcorregut sense incidents. Em penso, em penso, 
que us haureu guanyat la citació.

Als dos homes se'ls aclareix la mirada, es llambreguen l'un a l'altre, exclamen:
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-Gràcies, senyor!

I l'uniformat, modest, sense donar-hi importància:

-És d'estricta justícia”.

2.  La novel·la eròtica. A continuació mostrem un fragment de  Els quaderns  
d’En  Marc,  obra  anònima,  tanmateix  la  crítica  sempre  ha  cregut  que 
l’autoria és de Pedrolo.

“- No hi va haver ningú; quan vam dormir plegats, doncs, encara tenia el fil. I força que 
l i va agradar de trencar-me’l tot i que fos tan poc convencional…! Oi que està creixent?

- S’ha interromput.
- Potser una mica.
- T’excita,  no  que  et  conti 

aquestes coses ?
- No te res d’estrany.” 

3.  La  novel·la  de  ciència-ficció, 
d’entre  les  quals  destaquem 
Mecanoscrit  del  segon  origen  
(1974)  que  ha  estat  l’obra  més 
venuda  amb  1.055.785 
exemplars.  Potser  gràcies  al 

consum escolar.

“I al cap de ben poques hores tots dos van saber que procedia d'un altre món. També 
aquest cop va ser de Dídac qui descobrí l'intrús, potser perquè precedia l'Alba al 
moment  d'anar  a  sortir  de  la  protecció  del  marge  al  llarg  del  qual  havien  anat 
avançant per la banda de sota.
La criatura, puix que difícilment se n'hauria pogut dir un home, s'amagava darrera 
un munt d'herbes, en un extrem de l'hort, i semblava que vigilés la masia. D'esquena, 
tal com la veien, tenia l'aparença d'una espècie de pigmeu al qual hagués crescut un 
coll molt llarg i, al capdamunt, una protuberància en forma de pera invertida, o sia 
amb la part de dalt considerablement més gruixuda, més ampla, que la part de baix. 
No se li distingien ni pèls ni cabells i la pell,  rosada com la d'un garrí,  feia una 
impressió desassossegadora de nuesa. De fet, hi anava, de despullada. Tenia unes 
cames, o potes, lleugerament tortes i robustes, i els braços, un dels quals repenjava 
en el munt d'herbots, semblaven, comparativament, llargs i prims. De l'indret on la 
pera del cap començava a aprimar-se, li sortien uns petits apèndixs en forma tubular 
que no paraven de bellugar-se. 
Es van imaginar que podien ser unes antenes. (...) 
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 Reblar el clau
Mireu la primera part d’aquest reportatge i contesteu les preguntes:

http://www.youtube.com/watch?v=A-n-ksMN3PE

1. Quina peculiaritat té l’obra de Pedrolo respecte al moment històric i la 
censura?

2. De quina família era originari ?
3. De què va treballar abans d’escriptor ?
4. Quin tarannà tenia Manuel de Pedrolo ?

                      

IV.- Mercè Rodoreda

Mercè Rodoreda és la novel·lista catalana més llegida 
del S.XX i la que més projecció internacional ha tingut. 
Conreà també el teatre i la poesia, però aquesta lliçó se 
centra  en  l’aspecte  psicològic  en  la  narrativa.  Dins 
d’aquesta tingué dues línies creatives:  la fantàstica  i la 
psicològica.
Les  lectures  de  Proust,  Joyce  i  Virginia  Woolf 
influenciaren la nostra escriptora a l’hora de la creació 
de les seues obres. D’aquesta darrera agafà la passivitat 
de les protagonistes femenines, com Natàlia en La plaça  
del  Diamant, Cecília  en  El  carrer  de  les  Camèlies o 
Teresa Goday en  Mirall trencat, davant la impossibilitat 
de canviar tot allò marcat  pel pas del temps. La petja de 
Proust  està  present  en  l'estructuració  de  les  obres  de 
Rodoreda,  puix  que  el  temps  avança  impassible  i  el 

passat  s’hi  apodera.  El  record  d'un  temps  anterior  esdevé  un   malestar  de 
l’actualitat  per  als  protagonistes  rodoredians ja  que veuen la  impossibilitat  de 
recuperar el «temps perdut». Rodoreda seguirà d'aquest autor l'ús del record com 
l'actualitzador  d'un  temps anterior;  a  més  a  més  comparteix  la  necessitat  del 
record  i  del  secret  en  el  desenvolupament  de  la  narració.  En  la  novel·la 
psicològica  d'ambdós  autors  es  presenta  l'esperança  del  futur,  on  l'anhel  de 
l’avenir  representa la superació del present i del passat agònic.
En  resum,  la  seua  obra   està  condicionada  pel  pas  del  temps,  per  això  els 
personatges  segueixen  el  procés  vital  –adolescència-joventut-maduresa-.  i  les 
circumstàncies  vitals  que envolten  la  vida humana, com per  exemple l’enyor  i 
l’exili que hagué de partir l’autora mateixa durant molts anys.
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La  petjada  psicològica  marca  una  extensa  part  de  la  producció 
rodorediana  tant en les novel·les com en els contes. L’analitzem tot seguit d’una 
manera molt més detinguda.

La  novel·la  Aloma (1938)  ja  mostra  aquest  tret  car  hi  ha  un  discurs 
volgudament realista. El llibre s’arrela a la ciutat de Barcelona el 1934. 

“A la Plaça de Catalunya van baixar del tramvia i van agafar un taxi. Li va semblar  
que tot el perfum de la Rambla entrava per la finestreta. En una cantonada, recolzats a  
la paret, hi havia dos mariners. Una vegada n’havia vist un de molt a la vora: tenia els  
cabells i les celles tan rossos que semblaven blancs. Estaven preparant les parades dels  
dinars: se’n veien moltes piles per terra. I les parades dels ocells. Una mica més avall  
del Liceu tres o quatre noies enraonaven com si es barallessin. Una portava un vestit  
blau elèctric molt escotat. Joan va dir: “No entenc com poden aguantar aquesta vida.”  
Quan van arribar a port el sol ja era una mica alt.  El voltava un tel de boira que  
s’anava desfent. Faltava mitja hora perquè arribés el vapor.”

Mercè Rodoreda,  Aloma

Es tracta de la història d’una adolescent que esdevé entranyable i la primera de 
la llista d’heroïnes de l’autora. L’obra pertany al subgènere psicològic que té com 
a argument les relacions amoroses entre una adolescent somiadora -Aloma- i  un 
home gran  experimentat –Robert, el germà de la seua cunyada. La presència 
d’un narrador omniscient en tercera persona trenca la impressió de mimesi. En la 
història  planeja   el  dolor   i  el  desencís.  Sobre el  personatge  femení  recau la 
focalització i tota la informació que se’ns dóna gira al voltant d’ella, és a dir, 
sobre la seua manera de ser, els sentiments i els seus pensaments, en canvi, la 
informació sobre la resta de personatges és molt superficial. En resum podem dir 
que  la  descripció  d’Aloma  és  com  acabem  de  dir  un  emmagatzemament 
d’informació sobre el seu pensament i  el  contrasta amb altres  fonts externes a 
ella, el món pràctic.
La soledat, comuna a les heroïnes rodoredianes, també es fa palesa en la nostra 
protagonista, la qual cosa la mena a allò oníric, ja que es refugia en aquest món 
alié. Aquest somni és el resultat de no poder viure en el present,  per això pensa 
en  el  futur   amb  il·lusions  i  fantasies,  tot  enyorant  el  passat  com  una  època 
desitjada
 

“Des de la cuina, tot acabant de fer el dinar, va sentir que Robert deia a Joan que 
havien anat Rambla avall una estona per veure si el trobaven, però que a l'últim ho 
havien deixat córrer.

-Jo també us vaig buscar. Si ens haguéssim trobat hauria pogut anar a dormir més 
d'hora.

Van passar el dinar parlant de la revetlla, Aloma esperava la tarda pensant que Joan 
se n'aniria i que es quedaria sola amb Robert. Necessitava alguna paraula que li donés 
una mica de tranquil·litat. Però, en havent dinat, Joan va dir: 

-Aquesta tarda sortirem i acabarem de celebrar el meu sant. Us convido.
La va sobtar tant que va estar una estona sense saber que contestar.
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-No tinc gens de ganes de sortir; estic massa cansada.
Pensava que Robert també diria que volia quedar-se, però no va dir res.
Així que Robert i Joan van ser fora va començar a voltar per la casa; estava frenètica. 

A entrada de fosc no es va poder aguantar més i va sortir a passejar. Els carrers eren 
deserts. A Muntaner, quan ja tornava, va pensar: «Aquí és on vam veure aquell carro 
bolcat; sembla que hagin passat anys.» Una cantonada més enllà va trobar una amiga de 
col·legi que anava amb la seva mare: Feia molt de temps que no s'havien vist i la van 
saludar contentes. La seva amiga s'havia fet molt bonica i li va fer saber que festejava. 
Tenien  pressa perquè anaven a felicitar  uns  amics.  Aloma es  va quedar  una estona 
mirant-les amb el cor ple de tristesa. Per a ella tot havia anat d'una manera estranya 
(…)”

Mercè Rodoreda,  Aloma

El sentiment de la protagonista quant a les relacions amoroses oscil·la entre 
l’atracció i la repulsió. Aquesta darrera vingué marcada des del primer bes de 
Robert, el qual anunciava a mode de preludi la incomunicació i el sofriment. A 
mesura que s’endinsa en la coneixença de la seua parella acaba  avorrint el sexe 
perquè és com una situació que viu dramàticament. Ell esdevé, per tant  l’agent 
de la infelicitat d’ella a causa dels trets  del seu caràcter dominant  i egoista.

                                  

En  La plaça del Diamant (1962) veiem com el relat està sotmés a la cronologia 
dels  esdeveniments.  Aquesta  obra   es  troba  a  mitjan  camí  entre  una història 
autobiogràfica  i  un  monòleg  autònom.  Podem  remarcar  la  transformació  dels 
personatges,  sobretot  de la protagonista  Colometa.  La resta  esdevenen pures 
caricatures puix que són descrits breument, sense gaire autonomia. Vet ací l’inici 
del llibre:

“La Julieta va venir expressament a la pastisseria a dir-me que, abans de rifar la 
toia, rifarien cafeteres; que ella ja les havia vistes: precioses, blanques, amb una taronja 
pintada, partida en dues meitats, que ensenyava els pinyols. Jo no tenia ganes d'anar a 
ballar  ni  tenia  ganes  de sortir,  perquè m'havia  passat  el  dia  despatxant  dolços  i  les 
puntes dels dits em feien mal de tant estrènyer  cordills  daurats  i de tant fer nusos i 
agafadors. I perquè coneixia la Julieta, que a la nit no li venia de tres hores i tant li feia 
dormir com no dormir. Però em va fer seguir vulgues no vulgues, perquè jo era així, que 
patia si algú em demanava una cosa i havia de dir que no. Anava blanca de dalt a baix:  
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el vestit i els enagos emmidonats, les sabates com un glop de llet, les arracades de pasta 
blanca, tres braçalets rotllana que feien joc amb les arracades i un portamonedes blanc, 
que la Julieta em va dir que era d'hule, amb la tanca com una petxina d'or.

Quan vam arribar a la plaça els músics ja tocaven. El sostre estava guarnit amb 
flors i cadeneta de paper de tots colors: una tira de cadeneta, una tira de flors. Hi havia 
flors amb una bombeta a dintre i tot el sostre era com un paraigua a l'inrevés, perquè els 
acabaments  de  les  tires  estaven  lligats  més  enlaire  que  no  pas  el  mig,  on  totes  s' 
ajuntaven. La cinta de goma dels enagos, que havia patit molt per passar-la amb una 
agulla  de ganxo que no volia  passar,  cordada amb un botonet  i  una nanseta  de fil, 
m'estrenyia, ja devia tenir un senyal vermell a la cintura, però així que el vent m'havia 
sortit per la boca la cinta tornava a fer-me el martiri.  L'entarimat dels músics estava 
voltat  d'esparreguera fent barana i  l'esparreguera estava guarnida amb flors de paper 
lligades amb filferro primet.  I els músics suats i amb mànigues de camisa.  La meva 
mare morta feia anys i sense poder-me aconsellar i el meu pare casat amb una altra. El 
meu pare casat amb una altra i jo sense la meva mare que només vivia per tenir-me 
atencions. I el meu pare casat i jo joveneta i sola a la plaça del Diamant, esperant que 
rifessin cafeteres, i la Julieta cridant perquè la veu li passés per damunt de la música,  no 
seguis que et rebregaràs!, i davant dels ulls les bombetes vestides de flor i les cadenetes 
enganxades amb pasta  d'aigua i  farina i tothom content,  i  mentre  badava una veu a 
l'orella va dir-me, ¿ballem?”

Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant,  1962

(Glossari:  toia:  ramell de flors;  enagos:  combinació, peça de vestir interior femenina consistent en una faldilla de roba blanca; 

rotllana: cercol.)

Aquesta novel·la és des del punt de vista tècnic una gran obra perquè les 
pròpies  paraules  de l’heroïna ens  expliquen llur  psicologia,  s’ha esborrat,  per 
tant, la presència del narrador i del subjectivisme; açò provoca un gran efecte de 
versemblança ja que l’intermediari s’esvaeix. Podem dir doncs que aquest estil és 
una  escriptura  parlada  i  això  transporta  el  lector  directament  de  l’inici  al 
pensament de la protagonista. Hi trobem tota l’evolució del personatge central 
femení lligat als fets històrics  del país.  

En  l’última part  de la  novel·la  predomina el  monòleg.  Hi  ha un  procés 
d’interiorització  fruït  de  l’aïllament,  Natàlia  s’endinsa en  ella  mateixa  i  el  seu 
pensament ocupa l’eix central de la narració .  

En El carrer de les Camèlies (1966) el paper de dona marginada arriba al 
límit car el personatge femení és una prostituta, i en conseqüència, la submissió a 
l’home és total. La condició femenina que era frustrant, ara esdevé desoladora, 
perquè aquest ofici mena  a la pèrdua de la identitat i a solucions dràstiques.  El 
món de Cecília acaba essent angoixós.
L’ús  de  la  primera  persona  del  narrador-protagonista  apropa  el  lector  al 
personatge,  i  de  tant  en  tant,  s’identifica  amb  ella   puix  que  no  hi  ha  cap 
interferència entre tots dos.
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 «Em va dir que el nom me l'havia posat ell: Que quan era petit estimava molt  una nena 
veïna que es deia Cecília. Sempre estava malalta i es va morir. El dia que se la van 
endur per enterrar-la, la seva mare va sortir al carrer desesperada amb els ulls vermells 

de plorar, van estirar els braços i va cridar 
dues  vegades:  Cecília,  Cecília!  Mentre 
em  canviava  de  graó  va  pensar  que 
m'haurien  de  posar  un  nom i  que  seria 
bonic  que  em  digués  Cecília  Cecília. 
S'havia acostat  al  fanal  i  havia vist  que 
era  una  nena  perquè  tenia  les  orelles 
foradades.  Estava  una  mica  amoïnat,  es 
va treure un tros de paper de la butxaca i 
no sabia què fer; em va tornar a deixar a 
terra;  va  mirar  si  tenia  cordill  i  ell  que 
sempre  en  duia  perquè  de  vegades  en 
necessitava aquell  dia  no en tenia  gens. 

Per sort jo duia el pitet enganxat amb una imperdible. Va  escriure una vegada Cecília i 
quan ho anava a tornar a escriure van obrir una finestra d'una revolada i es va espantar. 
Li va caure el llapis i no va poder trobar-lo. Em va treure l’imperdible, les puntes dels 
dits se li van mullar amb les baves del pitet (…)”

Ací veiem  com ja havíem comentat  més amunt – l’empremta de Proust 
quan  Cecília  explica el seu passat, estrany i suggeridor a la recerca del seus 
pares desconeguts. 

En  ella  trobem  la  psicologia  dels  personatges  femenins  de  Mercè 
Rodoreda:  la  tendència  al  somni,  la  soledat,  la  tristesa.  En  resum,  tots  els 
personatges femenins són variants d’una mateixa psicologia: Cecilia i Colometa 
són quasi abúliques  i mancades de sentit  pràctic de llur adolescència, maduren 
amb els anys per esdevenir autèntiques adultes.

Mirall trencat  (1974) és una novel·la de maduresa en què Rodoreda empra 
un punt de vista múltiple: un món amb entitats pròpies que reflectiran, com un 
espill a trossos, la història d'una família. En aquesta etapa l’escriptora utilitza uns 
personatges –homes i dones – que es fan vells i es moren. L’autora reflecteix una 
xarxa d'amors, odis,  interessos i  sentiments. Aquesta família serà mostrada als 
lectors  a  partir  d'unes  percepcions,  sobretot  femenines  i  tindran  lloc  dos 
sentiments predominants en l'obra: la tristesa i la por.  

Els  personatges  d’aquesta  novel·la  són  diferents  a  les  anteriors  ja  que 
n’apareixen també de masculins i són d’un nivell social benestant.
El narrador explica amb detall tots el replecs  més íntims  dels personatges, la 
seues meditacions a partir  de la vellesa cosa que els dóna una visió universal. 
Romanen  doncs  dues  constants:  la  desencisada  concepció  de  l’existència 
humana i un predomini dels personatges femenins. Aquestes dones es bipolaritzen 
en dues: Teresa Goday de Valldaura, que estima amb passió la vida, i Maria, 
que és la representant del món dels xiquets.
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L’únic  personatge  masculí,  Eladi  Ferriols  –elegant,  abúlic,  inconstant-  queda 
analitzat  arran dels  seus pensaments,  de l’opinió  dels  altres  personatges  i  del 
mateix narrador.

Apareix un home, Salvador Valldaura, dividit entre dues dones oposades: 
Bàrbara (el passat) i Teresa (el present); podem dir doncs que el triangle amorós 
bàcula entre un temps simultani i un pretèrit. 

“Voltada d'encenalls i de drapots rosegats, amb els ulls vermells i l'esquena pelada, 
escolta. Hi havia un silenci espès. Dintre d'ella alguna cosa s'havia engegat i es posà a 
caminar. Caminava damunt d'esteses de papers, travessava sales amb sostres daurats, 
sales  amb  llums  de  llàgrimes  de  vidres,  amb  canelobres  de  porcellana  trencats, 
entreteixits  de  teranyines.  Sales  amb papers  bufats,  desenganxats  en els  racons més 
humits,  amb mobles,  amb gerros,  amb calaixos  apilats  per  terra.  Allà  dins hi  havia 
viscut gent. De la vanitat, de l'odi, de les miques d'amor, en quedava la pols i un trist  
espectacle d'esplendor i d'oblit. Travessa el vestíbul pel dret; sortidor enllà, per damunt 
de plantes d'aigua morta, per sota de la copa de pedra curulla de raïms i de peres; tot 
trencat.  Caminava seguit,  sabia  on anava;  confiada,  com si  un mecanisme molt  ben 
organitzat l'hagués engegada i res no pogués aturar-la. Anava escales amunt, s'agafà a 
un tros de cortina, pujà a la finestra, sortí per un vidre trencat, corregué per l'àmpit,  
s'arrapà a la canal plujana i baixà amb molt de compte. Arribà a terra i per entre herbes 
altes, per damunt de pedretes, anava fent camí. De tant en tant la desviava la soca d'un 
arbrissó esquifit  i  solitari.  Passà per davant del banc cobert  de glicines,  caminà per 
damunt  d'arrels  que  sortien  de  terra  com si  en  fossin  els  nervis.  Tot  d'una  s'aturà; 
picaven a la paret del camp, abocaven escombraries. Alçà el cap, atenta. Darrera seu, 
altíssim hi havia el parallamps, les dues torratxes amb les espitlleres, la cresta de la 
cornisa de ferro historiat... tot contra el blau de la nit, pla com si fos de cartó. Els cops a 
la paret  cessaren i es ficà en la gran zona d'ombra,  on els  arbres creixien salvatges 
voltats d'esbarzers i de falgueres adormides mentre les fulles velles, seques, cedien el 
pas als brots nous, de vidre. Allà on només entrava cap al tard, lluny dels tres cedres de 
la sort, en aquella barreja espessa de rosers bords, de xuclamels, on les acàcies, amb 
l'escorça arrugada, encara tenien un desig cansat de florir a la primavera. Les moreres, 
els roures, els til·lers, colgaven arbustos i lilàs que no recordaven què calia fer perquè el 
pomell  sortís  del  brot  i  es  barrejaven  amb  la  densitat  dels  boixos  i  amb  els  grups 
escampats de canyes americanes gruixudes com un braç d'home. I, pertot, l'heura que 
s'enfila, que escanya,  que s'arrossega per ser més forta. L'heura al voltant de l'aigua. 
L'heura fosca, amb les fulles enterques, que mal tapaven els penjolls de raïms de granets 
petits i negres. Tot el que en un temps havia estat ordenat, dirigit, l'abandó i el pas de les 
estacions ho havien convertit en una malaltia. De les branques velles, de les branques 
noves, de les branques esqueixades pel vent, cremades pels llamps, de tots els aixoplucs 
de sota de les fulles, un dia, feia anys, n'havien fugit els ocells. La soca centenària del 
plàtan, amb les dues branques que feien ombra a les escombraries, estava coberta d'una 
mena de verdet que no arribava a ser molsa. I ella pujava cap amunt, cap a les fulles 
grogues que vetllava una estrella, entre les boles de palla seca, sota la tendra humitat del 
capvespre, sota aquella mica de diamant que tremolava clavat al cel. Quan arribà a dalt 
de la paret s'aturà i el morret se li mogué. Buscà l'heura, baixà avall, gairebé al peu de la 
pila de les escombraries. Sense precipitar-se anava furgant encenalls guiada per l'olor de 
les closques de formatge. Els papers d'embalatge cruixien una mica i quan trobà el que 
buscava ho empresonà entre les potetes del davant i començà a rosegar. De l'altra banda 
del tou d'heura n'arribaren dues més: petites. I del camp en vingueren quatre corrent i 
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aturant-se, com motes de fosca viva.
Quan estigué tipa sortí de sota dels encenalls i començà a pujar per entre fulles, amb 

les  dues  rates  petites  al  darrera.  Tornava  pel  mateix  camí;  tot  d'una  decantà  cap  a 
ponent, on la façana havia estat coberta d'una altra(…)”

Mercè Rodoreda,  Mirall trencat

Segons l’autora en  Mirall trencat: “ és una novel·la on tothom s'enamora de qui no  
s'ha d'enamorar i el qui manca d'amor busca que n'hi donen siga com siga: en l'espai 
d'una hora o en l'espai d'un moment” (…) En aquesta obra mor molta gent. Huit o nou  
persones, em sembla. Totes  han hagut d'anar morint perquè jo ho he volgut, perquè jo  
he estat el seu destí. Per això, tan les vives com les mortes, les tinc a la vora. Jo les  
observe i elles a mi. De mica en mica han anat agafant relleu, se m’han convertit en  
persones de carn i ossos, completament  familiars. (…) 
No puc afirmar que haja  presenciat  mai  la  metamorfosi  d'una persona,  de la  part  
material d'una persona, però sí que he presenciat metamorfosis de l’ànima: que és la  
veritable  persona.  Un  canvi  de  nom  equival  a  una  metamorfosi:  El  nom de  debò  
d'Aloma és Àngela i el de Colometa és Natàlia”.
 Reblar el clau

  
http://www.lletra.cat/expo/mercerodoreda/

B.-EL LLIGAM

En aquest  apartat  hem posat de 
relleu  com el  Realisme Compromès 
caducà  a  la  fi  dels  anys  seixanta, 
com  ho  indicaren  els  seus  teòrics 
principals i el mateix Baltasar Porcel, 
el capdavanter d’aquest moviment.
La  dècada  dels  setanta  fou  la  del 
vertader  esclat  de  la  literatura 
catalana car a mesura que el règim 
franquista  anava  anihilant-se   el 
camí  lent  cap  a  les  llibertats  es 
posava  en  marxa  i  això  repercutí 

directament en la nostra cultura.
En aquell moment hi hagué  un gran canvi en la creació narrativa, un pont 

que connectà els escriptors anteriors que van produir obres en els 60, però que 
procedien  i  començaren  la  seua  producció  abans  de  la  Guerra  Civil  –Pere 
Calders, Mercè Rodoreda, Manuel de Pedrolo i Llorenç Villalonga- amb les noves 
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generacions que escriuen en la dècada dels 80 i que és la literatura  més actual 
com analitzarem en l’apartat següent.

Val  a dir  que iniciem aquest  breu estudi  dels escriptors  Baltasar  Porcel, 
Terenci  Moix  i  Montserrat  Roig,  els  quals  van establir  els  lligams que acabem 
d’explicar.

V.-Baltasar Porcel (1937-2009)

Ha estat considerat per la crítica com un pont entre la literatura catalana i 
la castellana  ja que va ser un escriptor bilingüe. Tot i que inicià la seua producció 
sota  els  cànons  de  Realisme Social   imperant  a  la  fi  dels  seixanta-  també el 
combina  amb  el  llast  existencialista  que  empra  un  realisme  diríem  màgic, 
influenciat per Cesare Pavese i Camilo José Cela.

En les primeres obres ja apareix el que anirà repetint-se al llarg de la resta 
de llibres: el mite d’Andratx. La ciutat on va nàixer va ser el punt de partença per 
mostrar  tot  el  que ell  coneixia  bé.  Es  va servir  de l’experiència per  crear  una 
plataforma d’imaginació. També viatjà molt i  en una  estada a París va poder 
comprovar com el seu ideal anarquista es posava en pràctica –d’alguna manera- 
en el maig del 68.  

Cavalls cap a la fosca (1975) és una bona mostra d’una visió nostàlgica i 
mitificadorora del  passat.  Utilitza una concepció nietzscheana i  combativa del 
sentit de la vida amanit amb un llenguatge bell, poètic. Valga aquest conte sencer 
per acabar de copsar el seu estil narratiu:

 “Divagava  jo  un  dia  per  la  Rambla 
barcelonina  i  l’atmosfera  grisa,  de 
lluminositat zenital i aguda em convidava a 
una  malenconia  inquieta.  Mirava  el 
brancatge espectral dels plàtans despullats. 
M'atabalava  la  massa  automobilística, 
aquesta  incessant  desfilada  de  llautó 
Planejava  de  ficar-me  pels  carrers  del  Pi, 
estrets  vagament ombrívols,  i  mirar   breus 
aparadors d'antiquaris  ganiveters,  llibreters 
de  vell.  Em  vaig  apropar  al  semàfor, 
esperant el pas dels peatons.

I  allà  vaig  veure l'Alexandre,  a  l'altre  costat  del  carrer,  esperant també el  llum 
verd. Galtaplè i abstret amb un abric llarg i marró, estava dret, portant sota el braç 
una capsa negra. Vaig sentir un efluvi d'alegria i vaig moure un braç. «Alexandre!», que 
el  vaig  cridar  i  vaig  recordar,  amb  diàfana,  absorbent  invasió  de  passat,  el  gran 
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Alexandre  que  venia  els  estius,  important  i  cerimoniós,  al  qual  tant,  tant,  vaig 
admirar. Era, tot això, divuit anys enrera. «Alexandre!», aixecava jo el braç...

Els estius, les  n i t s  fresques de juliol,  envaïdes per la humitat tènue de les altes  
muntanyes, llunyana i quieta la mar, els cels d'un blavenc titil·lant, i el poble, després 
de sopar, en un silenci replet del càntic dels grills, remorosos i aspres pels rostolls i 
els ametllerars propers.  Al cafè de la plaça il·luminaven la terrassa col·locant bombetes 
embolicades en papers  de colors.  Penjaven,  les  bosses  brillants  i  vermelles,  grogues, 
verdes, entre el vast fullatge dels pins. L'Alexandre havia estat anunciat pel pregoner, a 
esclatada  de  corneta,  i  a  tots  els  bars  se  l'anuncia  va  a  la  pissarra  futbolera: 
«Alexandre el Magne, el Magne deia Grans Il·lusionistes del Món. Vegi'l  aquesta ni t . 
Números sensacionals. Ha actuat als millors locals de París i a la pel·lícula Los misteriós  
del ham pa. El que Mai s'ha Vist.» I anava acudint la gent, amb pausa, la panxa plena, i  
a la terrassa es prenia un cafè, una gasosa, un gelat variat.

L' Alexandre era un geni. Tothom ho deia. Apareixia l' Alexandre, lleuger i rodanxó, 
els peus plans, d'estatura baixa i somriure crispat. Vestia de frac, vull  dir amb cua 
pingüina, i armilla florejada. Al seu darrera, sonava  un pas doble a la  gramola del 
bar. Tenia la cara embotiria i uns ulls de mirada fi s a i opaca, l' Alexandre, i amb el 
rictus de somriure inalterable semblava, amb el llum d'un focus que li encenien, un 
capgròs de les festes de la Beata Caterina. Es treia el barret de copa, saludava. I de 
dintre  sortien  tres  coloms  que  practicaven  un  vol  lent  arran dels  caps,  entre  els 
xiscles de les senyores, j  després es posaven, endormiscats, fins al final,  damunt  la 
caseta del gos del cafè.

Realitzà, l'Alexandre, números fabulosos. Com aquell  d'en Josep Tafarra. Demanà 
un voluntari  per  a  hipnotitzar-lo,  el  Magne,  i  d’una taula  escèptica  s'aixecà,  entre 
rialletes incrèdules, el picapedrer Tafarra. Era alt,  de barra enorme. L'Alexandre 
el  mirava,  feia  gestos  amb les  mans  davant  dels  seus  ulls.  De  sobte,  s'afluixà  la 
mandíbula  d'en  Josep  Tafarra,  amollà  un ronquet  feliç,  i  l'Alexandre  es  dedicà  a 
donar-li ordres: en Tafarra es tragué la camisa i les sabates, que diposità a la  falda 
de la dona del jutge de pau local, que contemplava l'espectacle a primera fila; després, 
bramà moduladament; per últim, es menjà un ram de clavells i escridassà contra el 
president Truman i el general Franco. Va passar-se, a partir de l'endemà, en Tafarra, 
dues setmanes sense sortir al carrer.

Un altre  any,  portà el  cocodril.  El  duia dins una mena  de  banyera  de zinc.  La 
bèstia romania letàrgica, entre  dues aigües. Alexandre el Magne començà a fer sorolls 
guturals  aguts. L'animal inicià un moviment acompassat. L'Alexandre accelerava la 
vocalització informe i el  saurí embogia, saltant i donant cops de cua, xisclant  com 
una criatura ploranera.  L'aigua del  recipient  esquitxava  tota  la  terrassa.  I,  de cop i 
volta, donava l'Alexandre una ordre esclafidora:  el  cocodril  quedava dret  i  feia i 
una precària reverència. La gent aplaudia, meravellada.

Es presentà, també, amb madame Pornponof1, Sylvia Pomponof. Sortia, la senyora, 
envoltada de música de vals, amb somriure estàtic. Usava un banyador platejat, irisat, 
que premsava el seu cos ample, la seva carn d'un blanc farinós i proveïda de tremolor 
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molt vivaç. Enrinxolava els seus cabells de cromatisme carbassa en múltiples cargolets. 
L'Alexandre la ficava dins un sac morat, que li lligava al coll. Feia manyagadures, el cap 
blanc i safranat de madame Pomponof, per damunt del fardell violeta. I enmig d'un 
silenci opressiu, l'Alexandre agafava  un xerrac i s'afanava a aplicar-lo al sac, pel mig. 
Brollava  un  raig  de  sang,  que  s'escampava  per  la  pista  de  la  terrassa,  de  ciment 
pòrtland. La faç de la senyora Sylvia reflectia innombrables dolors. Arribava a l'altra 
banda,  el  xerrac, i  tot l'embalum trontollava.  La gramola expel·lia un altre frenètic 
pas  doble,  queia  el  sac  i  saltava,  gràcil,  encisadora,  la  voluminosa  dama,  sense  cap 
xerracada.

Jo la mirava, més tard, a la fonda del poble, veïna de casa meva, bevent un vas de 
llet,  intentant  entreveure  pel  seu  cos  indicis  de  l'instrument  dentat.  ï  ajudava 
sempre l'Alexandre a traslladar les  seves maletes  a l'autocar  de línia,  quan marxava. 
Solia donar-me dues pessetes' i un parell de cigarrets rossos..,

...El semàfor va canviar a verd. Caminaren els peatons. Jo vaig esperar l'Alexandre, 
«Alexandre», li vaig repetir potser amb emoció. Ell em va mirar: «Ja vinc, senyor», va 
contestar ràpidament i es va agenollar, obrint la capsa fosca. Va treure raspall, betum, 
tamboret i em  va colpejar una sabata. Jo la hi vaig avançar i l'Alexandre, amb gran 
habilitat,  va  procedir  a  raspallar  amb  rapidesa.  La  seva  boca,  les  seves  galtes 
inflades, d'un granat tumefacte la pell, romanien en un somriure galvanitzat,

Una pluja fina iniciava la seva caiguda”.

ALEXANDRE, REALMENT EL MAGNE (1968) 

 Tots els contes (1984) Baltasar Porcel

Baltasar  reconeix  veure  en  connexió  l’home,  la  mort,  el  paisatge  i  els 
efectes del llum. Sembla que l’efecte de l’Escola Mallorquina li arribà a l’escriptor 
d’Andratx.  Va saber crear històries diverses motivat per una passió: la creació 
literària.

 Reblar el clau
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=34441&p_ex=baltasar%20porcel

VI.- Terenci Moix (1943-2003)

          Ha estat el cànon dels joves escriptors pel seu tarannà literari iconoclasta, 
egocèntric  i  alliberat.  En  la  seua  època  mostrà  un  aire  nou  que  acabà  amb 
l’Espanya tradicional.

Col·laborà  als  mitjans  de  comunicació:  ”Tele-Exprés”,”Tele-estel”, 
“Destino” “Serra d’Or”, “El país”etc…

Tingué èxit com a escriptor. Canvià d’escriure en català al castellà només 
per  diners  i  fama,  la  qual  cosa  va  aconseguir  momentàniament  car  vengué 
1.500.000  exemplars  de  No  digas  que  fue  un  sueño (1986),  és  a  dir,  un 
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supervendes de l’Editorial Planeta. Hores d’ara és difícil trobar un llibre seu en les 
prestatgeries de qualsevol llibreria.

Es movia pels llocs que freqüentaven la “gauche divine” de Barcelona i 
Madrid.

La torre dels vicis capitals és la ruptura amb el Realisme històric. Critica la 
cultura, l’educació,  el sexe i els mass-media de l’època franquista.
Hui en ple segle XXI aquest recull de contes  encara  resulta sorprenent. Terenci 
emprà elements  del  pop, del  cinema de Hollywood,  de l’estructuralisme i  del 
maig del 68. Va saber lligar l’esperit revolucionari  els 60 amb el refinament de 
l’alta cultura.

També fou icona gai ja que fou el primer escriptor conegut a declarar-ho 
en  públic,  cosa  que  ajudà,  en  certa  manera,  l’èxit  cinematogràfic  de  Pedro 
Almodóvar.

Pauet

Per a l'Arnau Olivar, un conte antibressonià.

COM ERA NITAIRE!  COM ESTAVA PLE D'AMOR (QUALSEVOL mena  d'amor  mentre  no 

estigués mancat de luxúria forta) envers la nit, ben ple de nit, tanmateix! Una mica 

de  passeig  per  una  ciutat  soliua,  llòbrega,  sense  arbres,  de  'cases  tan  altes  que  quasi 

s'atansaven al cel; negre el cel, com un sostre també nitaire, perquè era com si, de dos 

anys ençà, el  dia  —diguem-ne  l'imperi  del  sol  sobre  una  cortina  blavenca— ja  no 

hagués tornat a existir. La nit en el sentit, ben exacte, d'un desenrotllament de la negror: 

no pas cap clapa, ho pas estels  tafaners.  La nit  tota negra,  i  ell  vinga amunt i  avall: 

poesia, diguem-ne, de poca sociabilitat.

Com ara el seu costum. Li agradava dardar entre els mariners ianquis via Grècia —

de passada per aquest port sempre nitós— i  guaitar-ne el comerç blanc-i-fosc amb les 

meuques  capgirades  de moltes cruïlles ramblenques.  Li  agradava de retrobar la imatge 

d'una nit que encara no havia viscut —-ja la viuria quan tindria  divuit anys, almenys— 

però sí que l'havia imaginada, desitjada, escorcollada en les fondàries de la seva infantesa 

atrotinada. Aquesta nit tenia un llit al bell mig d'una cambra molt ben il·luminada amb  

llums infraroigs que s'encenien i apagaven, s'encenien i apagaven segons una musiqueta 

de  Bach  o  potser  de Sibelius,  la  qual  tenia,  sapigueu-ho,  un  esdevenir-se  prudent, 

somort,  d'un «apa,  anem» color  de cendra.  Xiulet  d'una bombeta  veneciana,  amunt  i 

avall, que també creava un lligabosc  d'ombres sovint boterudes.  Quimeta,  Rafaela, 

Sibil·la-la-Cassandra, qualsevol nom que al capdavall tingués la meuca, no hi feia res; si 

el nom es descobria, el misteri esdevenia una pedrota massa dura i no prou roent per a 

poder donar plaer a la mentalitat reprimidota del púber. El secret era un altre: que ella es 

deixés anar, el cap penjant enfora del llit, el cabell ben enrevessat, els ulls closos, l'ànima 

absent. Si ell hagués tingut setze anys, si més no, ben cert que l'hauria feta seva, posseïda, 

que en diuen a les novel·les verdenques; vull dir tot corrompent-se la pròpia virginitat a 
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cops de mandanga.  No  ésser  pas  gran  —o no  ésser-ho  prou— vol  dir,  però,  anar 

pitof i esguardar els marins i despullar la Fifí i lligar-la a una estaca ben gruixuda i 

aleshores  garfir  unes  tenalles  i  començar  a  convertir-la  en  una  neo-sant 

Bartomeu.  Preneu  nota:  s'agafa  la  víctima  per  l'orella  —la  víctima ben  nua i  ben 

lligada  al  pal—  i  se  li  apliquen  les  tenalles  amb  un  cert  mirament.  Es  claven les 

tenalles darrere les orelles —no pas, però, si  abans no has posat en el pickup un disc 

de Boccherini per tal  que la gent que passa pel carrer no senti els crits— i aleshores  

es  comença  a  estirar.  La  meuca  vinga  tombar  el  cap  d'una  banda  a  l'altra  i 

mossegar-se els llavis.  La cosa rutlla.  Es pot fer  amb molta suavitat:  dolç,  dolç...  En  

arrencar la pell cap avall, la pell llisca com si fos un ballarí de dansa sobre gel. No te 

n'adones que ja li has arrencat la pell del coll. Ara, com que hi ha la clavícula, cal que  

facis  un saltet amb les tenalles —no tan fort,  bèstia, que s'esquinçarà la pell!—; ara 

segueixes, com si dibuixessis, pit avall. El pit, tanmateix, és més difícil de fer perquè té 

més revolts. Si aquí no t'hi mires bé..., així, més suau... Oh, bé, que cridi:  cridar rai, 

que  escau  a  tots  dos.  Les  mans,  no les  podràs fer,  que les té lligades. Bé, vaja..., 

amb tot, ja tens una pell nova, en forma de dona. Una altra. Que no sigui dit.

Ara,  te'n  cal  una  d'home.  L'home,  te  l'emportes  a  la  cambra  bizantina  que  tens 

amagada a la tomba d'aquell bisbe de Cluny.  Amb l'excusa del turisme, ja tens l'home 

dins la tomba, tot guaitant-se els capitells i remuguejant segle tal i imatgeria, escaient 

o  no, o  gairebé veïnejant  amb el  gòtic.  Ni  se n'adona,  que l'has lligat  en una de les  

columnes. Ben despullat, el sistema ha de ser el mateix: les mans no les tindràs mai, si 

sempre les has de lligar. Te'n podries estar, però si no les lligaves no creiem que ell s'ho 

deixés fer, tot això d'arrencar-li la pell. Altrament, dues mans sense pell també et faran 

bon  doll.  L'home  et  cal  d'un  caire  un  xic  atlètic,  per  tal  d'aconseguir  allò  que  els 

hel·lènics en deien pathos. L'espellares sense que ell se n'esfereís. Va quedar, pobre turista, 

amb els músculs rajant-li sang.

I el nitaire, bavós i adolescent, tornà a casa tot procurant que l'àvia Pepeta no el 

sentís tornar. Vivien tots dos sols, i  l'àvia Pepeta sempre li havia dit que quan tingués 

disset anys li contaria d'on vénen els nadons. Pauet, en la seva cambra de color de rosa 

amb dibuixets d'Alice in Wonderland a les parets, va aplanar el llit i es despullà a corre-

cuita. Aleshores, posà a terra la pell de la dona, inflada amb coixins i retalls de roba, i 

va col·locar-hi al damunt la pell de l'home sacrificat a la tomba del bisbe Cluny-look. 

Que en feien, de goig! Deixà el llum encès, com 

altrament cada nit, i se'ls mirava amb un ull obert 

i la mà ben amatent. El tremolor solia durar tota 

la nit. L'endemà, abans que l'àvia no el vingués a 

cridar  per  anar  a  col·legi,  es  posava  el  pijama, 

cremava  les  pells,  les  llençava  vàter  avall  i  se'n 

tornava al llit.

De debò, ja començo a tenir ganes de fer els 

setze anys.
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Barcelona,VII-1968. La torre dels vicis capitals  

(1966) Moix, Terenci

El dia que va morir Marilyn (1969) –fragment en la lliçó 4- fou un intent d’adaptar 
la novel·la catalana a l’europea. Introduí l’estètica pop. Tracta de dos xics en la 
Barcelona dels anys 30 i la Guerra Civil que enfronten els seus records amb els 
dels seus pares. És la història de dues famílies que passen fam en la postguerra i  
que durant els anys 60 s’enriqueixen tot mostrant l’enfrontament entre les dues 
generacions. Per últim comentem Lleonard o el sexe dels àngels,  el personatge 
central del qual és un escriptor-Oscar Wilde- amb personalitat desdoblada. Mor 
prematurament i  es recordat pels personatges, els quals són intel·lectuals  reals 
-amb altres pseudònims-del món de la moda, periodistes, crítics… Juguen a ser 
“bohemis” per acabar esdevenint la classe dirigent democràtica.

 Reblar el clau
Busca informació referida a l'autor, indica quines novel·les estan relacionades 
amb la temàtica de l'egiptologia i argumenta-ho.

VII-.Montserrat Roig (1946-1991)

Aquesta  escriptora  igual  que  els  altres  dos-hagué  d’alterar  la  tasca 
literària amb la traducció i el periodisme per poder sobreviure. En aquest camp 
destaca un treball de recerca que li va servir perquè li atorgaren el premi Serra 
d’Or de la crítica el 1977 per Els catalans als camps nazis.
Montserrat era una dona ideològicament d’esquerres, nacionalista i feminista, tal 
volta per això els temes que més sovintejaven la seua obra foren les relacions 
entre les dones, els rols socials que se’ls adjudicaven, la sexualitat femenina i les 
relacions de poder entre sexes.
Escrigué  també contes com el recull  Molta roba i poc  sabó i tan neta que la 
volen (1989)
El temps de  les cireres (1977) és una novel·la centrada en Natàlia que torna a 
Barcelona després de 12 anys d’exili  i  troba els canvis en les tres generacions 
familiars. Açò és una tècnica realista. Es retrata molt bé els ambients de la ciutat 
car l’autora sempre va viure a L’Eixample. La crítica afirma que aquesta fou la 
seua millor novel·la.

“En Joan Miralpeix començà a pujar l'escala, se sentia fatigat. Sempre 
que alguna cosa li anava de gairell,. en Joan Miralpeix. se n'anava a dormir. 
Això ho havia fet des de petit.  Feia una becaina i  se sentia millor.  Quan la 
Natàlia se'n va anar de casa també va fer una llarga dormida. La Natàlia encara 
no tenia els vint-i-cinc anys, era menor d'edat, però qui era ell per anar-li al  
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darrera i fer-la tornar? Es quedà buit per dins quan l'Encarna li va dir, la nena 
se n'ha anat,  s'ha emportat  tota  la  roba.  Què havia  de fer,  ell?  En Lluís  li 
telefonà, no et preocupis, tornarà aviat. On vols que vagi? Una noia sola, sense 
diners,  sense ajuda  de  ningú...  Però  la  Natàlia  no tornava,  res,  tampoc no 
escrivia... S'adormiria i li passaria el maldecap. Era al primer replà i ja bleixava. 
En ' Joan Miralpeix ja ho sabia, que no s'havia portat bé amb ella el dia de 
comissaria, «no li vaig voler dir res, em recordava massa coses». Aquell dia, 
l'Encarna li havia obert la porta, estava molt nerviosa, ha telefonat la policia, 
diuen que tenen la nena... Ell de seguida pensà la veritat, «és per política». 
Però ell no hi tornaria, a tot això, ho tenia ben colgat al fons del seu cos. I ara 
venia la Natàlia, que mai sabia el que volia, egoista, que no s'ocupava de la 
Judit, per a revenir-li l'olor del passat... En Lluís li deia, no ho creguis pas, la 
Natàlia no se'n va anar per la qüestió de comissaria ni tampoc perquè tu no 
l'anessis a veure a la clínica. Doncs, preguntà al seu fill, se n'anà per allò que 
passà a l'hotel de Lloret? En Lluís va somriure, ets un càndid.

En  Joan  Claret,  que  tantes  influències  tenia  a  Madrid,  ho  aconseguí 
tapar. T'has deixat atrapar de la manera més beneita, li havia dit en Lluís. En 
Lluís li feia por, tenia la mirada freda. Amb ell, en Joan Miralpeix no s'hi havia 
barallat mai. Es temien» s'observaven, es guaitaven, s'oloraven com si fossin 
dos gossos però no discutien mai. Amb la Natàlia no, amb ella era diferent: per 
què s'assemblava a ell?  Per què buscava allò  a què ell  havia renunciat?  La 
Natàlia tenia la mirada fonda de la Judit i el geni del vell Miralpeix. EI pare de la 
Natàlia pujava ara l'escala cansat, s'aturà al segon replà, «havies d'haver parlat 
amb la nena». Justament això li havia dit dom Jesús Maria Farriols quan ell anà 
a Montserrat per a demanar-li ajut: «vós teniu l'orgull a dins i us fa mal». Però 
no, ell no era orgullós, ell només volia reposar”...

EL TEMPS DE LES CIRERES (1977) Montserrat Roig

Una altra obra que remarquem és un recull d’articles Digues que m’estimes  
encara que sigui mentida (1990) on Montserrat Roig reflexiona sobre la creació 
literària  tot  barrejant  alhora vivències.  Creiem que aquest  llibre  és  com el  seu 
testament ja que el va crear un any abans de morir. Ella afirmà que l’objectiu dels 
escriptors a l’hora d’escriure és atrapar el temps.  

I l’última obra que recull la seua col·laboració en premsa en l’Avui 
durant els anys 1990 i 1991 és Un pensament de sal, un pessic de pebre  El darrer 
article és de 2 dies abans de morir, això impressiona. Cada article 
és una perla, un regal per a l’enginy i la intel·ligència.

 Per què no els prohibim de llegir? (29-XI-1990)

28



No he cregut mai que la literatura pugui ser una assignatura. Si em permeten 
l’exageració, diria que la literatura és el món a través de la paraula. I el món, el que 
veiem i el que projectem, no es pot tancar dins un espai tan concret, i a voltes tan rònec, 
com és ara un aula.
….

Hauríem  de  prohibir-los  llegir.  Treure  la  literatura  com  a  assignatura,  fer 
desaparèixer  els  llibres  que  no  són  de  text  de  es  aules.  Avui,  el  batxillerat  s’està 
convertint en una tortura per als adolescents. la imaginació, que era atiada la bàsica, 
l’han  empresonada.  Potser  podríem  salvar  la  literatura  si  la  convertim  en  un  art 
clandestí,  perseguit.  Aleshores,  els  adolescents  ,  que  viuen  amb passió  l’edat  de  la 
transgressió- si més no els més interessants- buscarien amb delit els llibres i llegirien 
d’amagat. I descobririen que endinsar-se en altres mons, que són dins d’aquest, és la 
més dolça de les revenges.

Jo també m’hi apunto (21-II-1991)

Jo  també  m’apunto  als  moments  de 
plenitud  efímers,  m’apunto  a  ‘escalf  de  vi  que  
comparteixo amb els amics, m’apunto a la ironia  
que matisa sense destruir, m’apunto a les àries de  
Verdi i a les obertures de Wagner, m’apunto a la  
poesia i a la música sense saber, com Strauss al  
Capriccio, què són primer, si els sons o els mots,  
m’apunto  a  l’amistat  que  no  troba  explicació  
racional  i  que,  tanmateix,  no  deixa  de  durar,  
m’apunto al diàleg dels intel·ligents, m’apunto a la  
maldat quan aquesta és gandula i a la beneiteria quan calla, m’apunto al silenci de  
l’amiga que només m’escriu quan té alguna cosa a dir-me, i també m’apunto al record  
d’un poti-poti que vaig menjar un dia a la vora del mar.

 Reblar el clau
http://www.tv3.cat/videos/4325170/Montserrat-Roig-Retrat-duna-mirada

C.- L’ACTUALITAT

I.- Introducció 

En la dècada dels 80 ixen al panorama narratiu català  uns escriptors que 
d’alguna manera és molt difícil de classificar perquè formen part d’una generació 
que té  els  trets  de final  del  S.XX,  això  és  que s’allunyen de qualsevol  norma 
existent, encara que els grans mestres continuen presents. 
Cal esmentar el textualisme que acaba exhaurint-se a principis dels anys 80, un 
tipus d’aposta experimental que en l’àmbit de la literatura catalana  era com un 
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salt al no-res a causa de la feblesa del mercat arrossegada durant tants anys i 
que llavors començava a reviscolar. Era perillós per tant aquesta aventura si, a 
més a més, es tenia en compte que allò fonamental era augmentar els lectors però 
per altra banda es volia apropar la nostra literatura a l’europea d’una manera 
directa.  Aquest  llançament  era  doncs  un  intent  de  modernitat  i  d’aparent 
normalitat. Remarquem la presència de Biel Mesquida que ampliarem una mica 
més endavant. El textualisme era doncs  un intent de destruir la novel·la tal i com 
coneixem fins ara el model tradicional, çò és basat el el triangle discurs-història-
acte narratiu. En aquella dècada es posà més èmfasi en el discurs que no pas en 
la història. Els autors acabaren emmudint o reconduint la seua producció cap a 
noves propostes renovadores.

Val a dir que hi hagué un corrent que si s’ocupava de mantenir viu aquest 
triangle narratiu que acabem de citar tot i que també coincideix amb l’altre en 
l’intent  de  renovació  literària.  A  més  tingué  present  el  joc  de  perspectives, 
l’abandonament  de  l’ordre  linial,  i  el  trencament  de  l’espai  i  el   temps.  Tots 
aquests  trets  d’alguna  manera  han  arribat  ben  vius  a  la  fi  de  segle  amb  les 
transformacions   personals  de  cada  autor  i  un  intent  generalitzat  de  ser-ne 
innovadors i originals alhora.

Recentment la diversitat temàtica i d’estils justament amb la coincidència 
temporal  de  diferents  generacions  d’escriptors  dificulta  un  estudi  rigorós,  i 
exhaustiu, potser amanit per una mancança de perspectiva temporal..

De totes formes ens atrevim  a asseverar que l’inconformisme és bastant 
generalitzat entre aquella gent que nasqué en els setanta, els quals empren els 
seus propis blogs per posar de manifest les experimentacions narratives i el seu 
rebuig a tot tipus de convencions. Remarquem Toni de la Torrre amb La recepta  
Starbucks de la felicitat (2008)i Edgar Cantrero amb Dormir amb Winona Ryder 
(2008).

És important com ara en ple segle XXI els escriptors com Isabel-Clara Simó, 
Quim Monzó, Josep Lozano… -que veurem tot seguit- estan en plena activitat i 
maduresa de la seua carrera. Per últim  escriptors con Silvestre Vilaplana amb Les  
cendres del cavaller (2003), ambientada en la vida de Joanot Martorell i  amb 
característiques  de  la  novel·la  històrica  i  Francesc  Gisbert  amb  Els  lluitadors  
(2005) sembla que se centren més en els problemes individuals que no en els 
col·lectius.

VIII.- Quim Monzó

Quim Monzó és l’escriptor  de contes i novel·les més 
important  del  panorama  actual  i  juntament  amb  Pere 
Calders, de qui rep influència, el més rellevant  del S.XX.

Participa en els mitjans audiovisuals, tradueix i escriu 
narracions. L’enunciat d’aquesta lliçó ens redueix el camp 
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d’estudi i ens veiem obligats a tractar només la seua vessant contista. La crítica 
s’ha  ocupat  abundosament  de  la  seua  obra  literària  tot   afirmant  que  Quim 
Monzó és un espill  de la modernitat  urbana, un escriptor  divertit   i  un estilista 
rigorós i sòlid.

Ha sabut connectar els referents culturals amb els diferents estrats culturals 
contemporanis, els nodreix amb elements populars que deriven del còmic  i del 
rock.  Ell  sempre ha acceptat  no tenir  una formació literària  estricta  en  termes 
acadèmics. 

Les seues fonts podem trobar-les en el Grup de Sabadell (Oliver, Trabal i 
Obiols) i després en Pere Calders: parteix de situacions quotidianes per traure’n el 
màxim  partit  narratiu.  Tot  això  pel  que  fa  a  l’àmbit  nacional,  en  canvi  en  el 
panorama internacional s’ha deixat endur per Freud i la psicoanàlisi, així com per 
l’Existencialisme i el Marxisme. Quant al panorama literari ha tingut contacte amb 
l’avantguardisme, el textualisme, Kafka, Borges, Cortázar  etc . .. 

Segons  ell  mateix  descriu  el  procés  d'escriptura  de  les  seues  obres 
narratives  com  un  procés  d'improvisació  sense  pla  previ,  que  basa  la  seua 
eficàcia en el llançament immediat a la paperera de nombrosos inicis i esborranys 
descartats per inviables i en la metòdica i reiterada redacció de dalt a baix dels 
esborranys que funcionen:
 "Un conte el comence a escriure sense saber cap a on vaig, i em deixe portar. Per 
això el cinquanta per cent dels contes que escric se'n van a la paperera, perquè potser 
tenen inicis brillants però no funcionen, no van enlloc: no són contes, en tot cas són 
narracions.  No pots  començar  un  conte  sabent  com acabarà  ni  què  passarà,  perquè 
llavors ja no l'escrius."

 (Eva Piquer: "Quim Monzó periodista", Revue... , 1998).

Els  seus  contes  són  una  mena  de  síntesi,  en  què  s’eliminen  elements 
superflus,  tant pel que fa a la ficció com pel que fa a la dicció i  el model de 
llengua  literària.  Monzó  es  rigorós  a  l’hora  d´establir  una  forma  laberíntica 
d’escenes domèstiques.

El  contista declarà: "No sé si semblaré una mica cursi o llepadet, però l'aire 
està ple de contes. Vas pel carrer i són a tot arreu. Ara bé, per tal de trobar on és el  
conte, certament has d'anar esculpint, treure tot el que és accessori, reduir l'aire fins al 
punt necessari. La meva obsessió és anar despullant, i per això la meva fascinació per la 
forma del conte." (El Punt, 17-X-1996).

En  Self –service (1977) d’on podem extreure huit texts d’ell i deu de Biel 
Mesquida  ja s’hi  veia  el seu univers urbà, la presència cinematogràfica  i  la 
mitologia del consum estesa en tota l’obra narrativa. 
Podem remarcar la innegable  capacitat lògico-narrativa i una singular visió del 
món.

En Uf, va dir ell (1978) es detecta la influència de Kafka en el recurs de la 
desesperació i de l’absurd  en què es basà l’existencialisme posterior i la sàtira de 
la burgesia.
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La contraportada diu:  “Un coit  que es perllonga durant lustres i lustres; un 
incansable  devorador  de  lletres;  un  trist  oficinista  a  Lloret,  tractant  de  lligar;  un 
contrabandista  de  papallones;  quatre  lladregots  de  mig  pèl;  Déu  creant  -força 
matusserament- l'univers; un nàufrag frustrat; una noia amb sines farcides d'ocells i de 
vegetació;  un tastaolletes  que viu després de mort...”  Tot  aquest  prodigiós ventall 
imaginatiu ha estat  treballat  fins a convertir  cada conte en una obra perfecta, 
rodona i indefugible. La crítica ha considerat  -Uf, va dir ell com un dels millors 
llibres de narrativa de la dècada. Vet ací un fragment:

“En Bernat va néixer una nit d’agost, fosca i rompuda, prenyada de núvols negres i 
xafogor, i tothom deia que era un mal presagi una tal nit per a un naixement, i que 
l’infant seria un borratxo, o un perdut, o un poeta, o un lladregot de mala pasta , o un 
gigoló lleig, o un criminal de camisa bruta (...), o un camioner estimbat sota els estels en 
una carretera ampla i solitària, o un anarquista, o un guardador de fusta al moll, o un 
babau, o tot plegat alhora ; la mare no  cridà pas massa, i en Bernat va néixer banyat en 
roig, com un moc lluent i cridaner, un talp sense rialla, una angoixa per nodrir; va treure 
el cap pel trau sangonós, i després el cos i els braços grassonets, i caigué sobre el llit, i 
la mare morí amb un udol ultrasònic, i el pare començà a plorar i plorar i plorar i plorar i 
plorar i –diuen- encara plora, assegut a la mateixa cadira bruta  de la mateixa cambra 
teranyinosa del mateix pis ombrívol, mentre en Bernat –ja amb bigoti, casat i amb cent 
vint-i-set-  dóna  el  darrer  cop  de  dit  del  jorn  sobre  la  tecla  grisa  de  l’olivetti,  en 
l’ambigua oficina de l’ambigua empresa de l’ambiga ciutat, un minut abans que el sol 
s’amagui darrera el mur de muntanyes i siguin les set del vespre, i esclati una bomba a 
Beirut, i un terratrèmol negre esquerdi el sòl xinès, i un jumbo farcit de turistes ianquis 
s’enfonsi blanament en les aigües intensament  verdes del Pacífic, i un estel col·lapsi 
amb un altre, en un vrooomm estremidor, milers, milions i bilions de quilòmetres de 
lluny; tots aquests  llocs sortosament tan distants.”

                                    Quim MONZÓ. –Uf , va dir ell. “Biografia”                

Els  contes de  Olivetti,  Moulinex,  Chaffoteaux et  Maury  (1980) semblen 
eixir d’un acudit o d’una idea que pot desembocar en una situació irreverent o 
absurda. Sovintegen les situacions de frustració i  el  dibuix de personatges que 
esdevenen autèntics antiherois en la grisor de l’aventura quotidiana.

Quim  Monzó  té  en  aquesta  obra   personatges,  punts  de  vista,  estils 
narratius i registres lèxics diferents. El lector cal que es concentre per poder captar 
la  significació  de  cada  conte.  Si  hi  ha  alguna  cosa  que  connecte  els  contes 
d’aquest recull és la transgressió entre el realisme  i el surrealisme. Els receptors 
veuen els personatges molt propers en el temps però sense que això signifique un 
toc  de bogeria  molt  comú i  estés  en  tots  ells.  Entre  les  històries  hi  trobem un 
assassí,  un  suïcida,  un  depravat  sexual,  un  terrorista  reprimit,  una  víctima 
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d’assajament sexual telefònic, uns fantasmes atrapats en una sala de cinema, un 
nen que viu  la  violència de gènere… i  sempre ens semblen éssers  d’una altra 
galàxia. La gràcia del nostre contista és que els mostra des d’un punt de vista que 
semblen bastant normals.

En  resum podem afegir  que els  contes  reflecteixen  diferents  oposicions: 
desig/realitat,  passat/present,  el 
trencament  dels  codis,  la  frustració 
sexual  …barregen  doncs  el  sentit 
lúdic  i  l’humor  en  una  geografia 
totalment  urbana.  Sembla  que 
l’aventura   de  la  fi  dels  anys  60, 
com  hem  estudiat  en  la  unitat 
anterior,  haja  canviat  l’heroi  en 
antiheroi  anònim  de  la  societat 
capitalista.  L’illa de Maians  (1985) 
es  refereixen  directament  a 
Barcelona,  que  és  el  marc  de  la 
seua  essencial  geografia  física  i 
humana. Té un estil,  semblantment, 

simple, natural , és  a dir, amb un llenguatge  que s’adequa a un públic general i 
una planificació quasi cinematogràfica del desenvolupament de l’acció. Es poden 
remarcar referències al gènere fantàstic. Quim Monzó fa una opció ben clara en 
aquest sentit: el costat fantàstic de la realitat, una etiqueta sota la qual hem situat 
sovint escriptors com ltalo Calvino o el nostre Pere Calders.

    

Us mostrem un fragment del conte “La submissió” de El perquè de tot plegat:

“La dona que ara pren un gelat de vainilla a la primera taula d’aquest cafè ho ha 
tingut sempre ben  clar.  Busca ( i buscarà, fins que el trobi) el que ella en diu un home 
de debò, que estigui pel cas, que no perdi el  temps en detalls  galants, en gentileses 
inútils. Vol un home que no pari atenció al que ella li pugui explicar, posem per cas, a 
taula mentre dinen. No suporta els homes  que intenten fer-se els comprensius i que amb 
cara d’angelets li diuen que volen compartir els problemes d’ella. Vol un home que no 
es preocupi pels sentiments que ella pugui tenir. Des de púber va fugir dels xitxarel·los 
que  es  passaven  el  dia  parlant-li  d’amor.  D’amor!  Vol  un  home  que  no  parli  mai 
d’amor, que no li digui mai que l’estima. Troba que és ridícul un home amb els ulls 
enamorats dient-li: “T’estimo”…

 El perquè de tot plegat (1993)  apareix el tema de l’amor i una sèrie de 
subtemes relacionats - el  patiment, la quimera i la desorientació. En els contes 
veiem com s'hi succeeixen els amors lúbrics i els enamorats, els amants ingenus i 
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els  experimentats,  les  parelles  estables  i  les  inestables.  A  més  a  més  podem 
remarcar  també la  promiscuïtat  i  la   monogàmia,  la  gelosia  i  la  indiferència, 
matrimonis clàssics i no tan clàssics. En aquest recull apareixen 30 contes -alguns 
d’ells formen la versió cinematogràfica que en va fer Ventura Pons (1995) i que 
mostren també la incertesa humana. Ací es pot observar el mestratge de Quim 
Monzó  en  l’art  de  la  simplicitat  i  la  síntesi,  en  la  retòrica  sense  retòrica.  La 
capacitat  de sorpresa és  el  toc  de gràcia  dels  seus contes.  Alguns  plantegen 
situacions domèstiques, la incomunicació i els problemes de parella. Un parell de 
contes  són  més  transcendents  i  universalistes  i  la  resta  remenen  els  tòpics 
tradicionals,  cosa  que  l’apropa  a  l’imaginari  infantil.  Ho  fa  amb  una  sintaxi 
ajustada, un lèxic entre l’ortodòxia  i el tirar” pel dret fugint  de la norma. L’estil 
monzonià sap harmonitzar el sentit de la llengua amb una heterodòxia  puntual ,  
s’imposa per damunt dels arguments.                                   

De  Guadalajara  (1996) veiem tot seguit aquest petit fragment en el qual 
l’autor  fa  ús  de  la  intertextualitat  tan  comuna  en  els  escriptors  de  la  seua 
generació.  Vet  ací  un  plagi  del  conte  de  Franz  Kafka  La  metamorfosi  on  la 
transformació  del  protagonista  Gregor  queda  ironitzada  en  mans  del  nostre 
contista:

"Quan, un matí, l'escarabat va sortir de l'estat nimfal va trobar-se transformat en un noi 
fati.  Jeia damunt l' esquena sorprenentment tova i desprotegida i, si aixecava una mica 
el  cap, es veia la panxa, pàl·lida i inflada.  El nombre d'extremitats  s'havia reduït  de 
manera  dràstica  i  les  poques  que  sentia  (quatre,  en  comptaria  més  tard)  eren 
dolorosament  carnoses,  i  tan  gruixudes  i  pesades  que  bellugar-les  li  resultava 
impossible. Què li havia passat? Ara l'habitació li semblava petitíssima, i menys intensa 
l' olor de florit que hi trobava abans. A la paret hi havia suports per penjar-hi l'escombra 
i el pal de fregar. En un racó, dues galledes. Contra una altra paret, una prestatgeria amb 
bosses,  caixes,  pots,  una  aspiradora  i,  repenjada,  la  post  de  planxar.  Que  petites  li 
semblaven ara totes aquelles coses que, abans, gairebé  no podia abastar en la totalitat.  
Va moure el cap. Va intentar girar-se a la dreta, però aquell cos gegantí pesava massa i 
no se'n sortia.  Ho va intentar  un segon cop; i  un altre.  A la fi va haver de reposar, 
esgotat. Va tornar a obrir els ulls amb frisança. ¿ I la seva família? Va girar el cap a 
l’esquerra i els va veure, a una distància inconcreta, immòbils, observant-lo astorats i 
amb por. Li sabia greu que sentissin por; si hagués pogut els hauria demanat disculpes 
per aquell trasbals pel qual els feia passar. Cada nou intent de moure's per anar cap a 
ells  resultava  grotesc.   Intentar  arrossegar-se  d'esquena  li  era  especialment  difícil. 
L'instint li deia que potser si es girava fins a quedar de bocaterrosa els moviments li 
resultarien més fàcils(…)

 Quim Monzó. Guadalajara “Gregor” (1996)

Monzó treballa amb fonts de grans llibres de literatura. La seua visió és 
d’una lògica implacable i les catorze històries del recull ho palesen. Es mostra la 
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història d’un candidat que es presenta a una sèrie d’exàmens  sense fi, un altre 
home que no acaba d’eixir de sa casa, la bogeria d’un escriptor en què tots els 
llibres que fa són premonitoris. El nostre contista ens mena una altra vegada  a les 
fronteres del fantàstic.  Ací els personatges són individus en un laberint que no 
veuen l’eixida, que lluiten contra el destí, que s’avorreixen de fer sempre el que 
estan fent. 

En El millor dels mons  (2001) està format per 14 contes, un d'ells tan llarg 
com una novel·la breu “Davant el rei de Suècia”.  Hi ha una clara aparició en 
aquest recull de la  mort i el patiment, fins i tot la felicitat condueix al tedi. Monzó 
pren la frase mil vegades repetida al  Càndid de Voltaire —"Tot és òptim en el 
millor dels mons possibles"— però la deixa inacabada: "el millor dels mons". Com 
l’autor assegura : "El to del Càndid de Voltaire em servia perquè hi havia allò de 
tot el que ens envolta és una puta merda però això és el que hi ha'. Val més 
posar-s'hi bé i disfrutar-ho tant com puguem". La frontissa del recull és com hem 
dit “Davant del rei de Suècia “. Abans hi ha set contes que tracten les relacions 
pare-mare-germans-fills.  Després de la petita novel·la  que actua d’intermedi i 
mostra com un escriptor s’imagina que obté el premi Nobel. Hi ha sis narracions 
curtes   que  tenen  com  a  protagonista  personatges  aïllats,  individualistes  en 
conflicte amb ells mateixos i amb la resta de la societat. 
“Mentiria si digués que no sé com és que de cop m'ha agafat la idea de fer-me fer una 
escultura, perquè, per molt que d'aquestes idees sobtades sovint no se'n pugui precisar el 
moment que neixen, ni de vegades el dia, en aquest cas sé ben clarament que va ser fa 
ben poc: dimarts de la setmana passada, que vaig ser a casa de l'Alexandre. Feia molts 
anys que no veia l'Alexandre, i uns dies abans ens havíem trobat casualment pel carrer 
-jo sortint del metro i ell entrant-hi- i ens vam dir tot allò que es diu en aquests casos:  
que  com va  tot,  que  quant  de  temps  que  feia  que  no  ens  veiem i  que  a  veure  si 
quedàvem un dia; i ell, que sempre ha anat amb targetes al damunt, de seguida va ficar 
la mà a la cartera i me'n va donar una, amb el telèfon i l'adreça, tot amb lletra anglesa. 
Ens vam dir, doncs, el mateix que es diu sempre: que hauríem de quedar; de fet, sense 
cap intenció inicial de convertir-ho en realitat, però aleshores va passar que pocs dies 
després em vaig trobar una tarda caminant pel seu barri. Havia deixat 1'ordinador al 
taller  on me'l  reparen  i,  com que al  cap  d'una  hora  i  mitja  volia  anar  a  veure  una 
pel·lícula  en  un  cine  que  era  a  prop  d'allà,  i  anar  a  casa  per  després  tornar-hi  em 
semblava una pèrdua de temps, vaig pensar: mata aquesta hora i mitja (…)”

Quim Monzó, “El mirall”  El millor dels mons

En el  recull  Mil cretins (2007)  Monzó es mostra menys cínic i, molt més 
íntim, deixant de banda el món del còmic per endinsar-se en les confidències com 
en Uf, va dir ell.  
Els eixos comuns de la primera part d’aquest recull són el dolor de la mort des del 
punt de vista dels familiars ja que la mort del pare de l’escriptor el va afectar molt  
i per això trobem en aquesta obra aqueix to tan amarg de la realitat quotidiana. 
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Pel  que  fa  a  la  segona  part  només  cal  remarcar  la  descripció  de  fets  i 
comportaments  contemporanis.  Segons  l’autor  “Qui  no  es  veja  reflexat  i  no 
reflexione és perquè està atrapat. Qui no es veja reflexat  i no els critique  és que es veu 
fora del sistema”. La tècnica de Quim Monzó per connectar amb el lector perquè 
puga criticar  i  denunciar  la realitat  de les  masses és  el  llenguatge periodístic,  
resultat de barrejar un article d’opinió amb la ficció. Així ens transmet que allò 
real ens fa mal. Sembla que els personatges estiguen col·locats per l’autor per 
convidar-nos a reconéixer-nos i a rebutjar-nos si som així. El lector ha d’escollir  si 
és  un  d’aqueixos  mil  cretins  o  si  bé  prefereix  autorectificar  per  no  acabar 
d’aqueixa manera.

Segons  Manel  Ollé:  “L'escriptura  de  Monzó  traça  els  camins  de  les 
invencions  i  de  les  presons  que  nosaltres  mateixos  ens  fabriquem:  les 
circumval·lacions  dels  cercles  que ens  atrapen.  No opera exactament  ni  amb 
dades  biogràfiques,  ni  generacionals,  ni  sociològiques,  ni  urbanes,  ni  rurals: 
treballa bàsicament amb el llenguatge, amb les ficcions, les il·lusions i les imatges 
compartides pels lectors. El que Quim Monzó escriu no és purament ficció, sinó 
metaficció: ficció sobre la ficció. Cauen les màscares del profeta, del mentider 
compulsiu,  de  l'heroi  a  pinyó  fix,  de  l'escriptor  i  del  lector  en  una  acció 
desmitificadora que no es mou per impulsos iconoclastes sinó per despullar les 
coses: per dir-les pel seu nom. Quim Monzó explica històries i alhora les interroga 
i les analitza”. 
  

 Reblar el clau

http://www.youtube.com/watch?v=uifxYWCsQiI     

1. Què és un eufemisme ?  

2. Segons Monzó per què s’usen i quina paraula pretenen evitar ?

https://www.youtube.com/watch?v=YT-HTkUwO-M

IX.- Josep Lozano  (1948)

Irrompé en el camp de les lletres el 1980 amb la novel·la premiada Crim 
de  Germania.  L’autor  té  una  cura  especial  en  el  llenguatge  autòcton  de  la 
comarca de la Ribera, cosa que sedueix el lector.

Podem estudiar la seua obra des de tres punts creadors diferents:
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 ·La narració històrica.

On podríem encabir la novel·la que acabem d’esmentar Crim de Germania, que 
com el seu nom indica està ambientada en el primer terç del segle XVI en l’antic 
Regne de València entre els anys 1519 i 1522. Els capítols que podrien llegir-se 
per separat mostren un ventall de diferents opinions sobre el conflicte antifeudal 
de l’època: la visió dels agermanats,  els  moriscos i  els  homosexuals –ambdós 
grups  maltractats-  l’exèrcit  de  l’aristocràcia  i  la  virreina  Germana  de  Foix,  o 
l’autèntic braç de la repressió.

“València, octubre de 1527
Els criats, diligents, complint les ordres del majordom, buscaren als cofres del palau el 
joc de taula més luxós: una peça de lli, de color rosa seca, brodada amb fils lleugers de 
sanefes   i  figures  al·legòriques  de  la  mitologia  -el  judici  de  Paris,  el  corn  de  l' 
Abundància, Alexandre el Gran, rei de Macedònia, i les dues cares de Janus. A més de 
les deu estovalles blanques d'orlanda, amb els caps llistats de blau, per a les taules que 
ocuparien els cent comensals, i les tretze dotzenes de torcaboques alamandesques, per 
tal d'aromar-Ies totes amb aigua almescada.
També  tragueren  per  a  tal  avinentesa  la  coberteria  de  plata  daurada,  la  vaixella  de 
Castel-Durante i les belles copes de Murano que la reina-virreina Úrsula Germana de 
Foix tant apreciava. Així com plats d'obra de Manises, forquilles franceses, ganiveteria 
milanesa i gobelets de Flandes per als convidats.
A l'entrada hi hauria la invenció d'un magnífic arc triomfal, tot muntat amb fusta i teles 
de seda, on podria llegir-se en lletres d'almanguena, a mena de divisa cortesana: «En el 
Regne de la pau: amor de poble i amor de príncep són bons veïns». La sala estaria molt  
ben  emparamentada  amb  magnífics  domassos  a  les  parets,  i  garlandes  de  baladre 
trenades amb roses xalandrines, també tapissos d'Arras, així com baietes al trespol.
I al voltant del luxós baldaquí, des d'on presidirien el banquet els virreis de València, 
gran s rètols de lletres daurades sobre fons vermells, amb els mots llatins:
«Pax et Bonum»..”

Crims de Germania . Josep Lozano .Ed Bromera  

Dins d’aquest primer subapartat temàtic també assenyalem  El mut de la  
campana (2003) En aquesta no hi ha un personatge protagonista col·lectiu com 
en l’anterior sinó que hi ha fra Bernat Crestalbo. Aquest prengué els hàbits més 
aviat per ambició que no pas per vocació, cosa que el menarà a la perdició ja 
que caigué en la temptació de la carn.
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“Encara romanien al balcó. Cap d'elles no s'havia llevat la carasseta. Embullat entre la gent que 

no deixava de transitar, estiguí observant-les a certa distància durant una llarga estona, potser quasi un 

quart  d'hora;  fins  que  s'adonaren  que les mirava.  Al  capdavall,  però,  haguí  de tornar-me'n  al 

monestir, i vaig cometre la imprudència de passar de bell nou per davall seu, i una d'elles, que no vaig 

veure quina era, va tirar-me un ou ple d'aigua perfumada, amb tant d'encert  que l'andròmina va 

trencar-se sobre la meua tonsura, i em va vessar pel cap una mica de líquid tebi, agradós i de bona 

olor. L'objecte encara el poguí recollir bastant sencer, era un ou d'oca, en bona part daurat, que tenia 

sobre la corfa, pintada, una enigmàtica figura encara tendra: un coret de color mangra, amb ales, 

cames i peus, calçats aquests amb unes mitges verdes. També hi havia unes lletretes maldestres davall la 

figureta escrites de fresc i quasi esborrades pel contacte amb el líquid vessat, que deien: «Poseu-li ales 

al cor, perquè el vostre temps es mor.»

Així que vaig llegir la frase mirí cap amunt, per veure si podia esbrinar quina d'aquelles rialleres 

dones m'havia llançat l'inofensiu projectil. I la més alta, com si endevinàs la meua intenció, va llevar-se 

de la cara una màscara de paper lacat, molt fina, i un mocador de seda blanc que li cobria els cabells i va 

somriure'm, mirant cap a la dreta i abaixant l'esguard,  en un gest ràpid de complicitat,  que va 

pertorbar-me per  complet. La vaig reconèixer al primer colp d'ull: era l'actriu de la nit anterior, la 

dels cabells rogencs.

En adonar-se que la mirava, va esbossar als llavis un gest  d'assentiment, i en acabant va fer-me 

l'ullet. I jo, com un beneit, en veure el seu gest de complicitat, vaig mirar a un altre  lloc i se'm van 

envermellir les galtes de vergonya, així com la testa i també les orelles, que em flamejaven com enceses 

per  un foc sobtat. Tot seguit, vaig fixar els ulls en el terra i me  n'aní amb rapidesa, encorregut, 

desangelat, empegueït, com un gos sanat de fresc, mentre una colla d'estudiants, vestits amb caps 

d'ase, em deien sorneguers:

-Compte, fraret; compte, fraret! Que el dimoni va soltet. Mireu-lo, mireu-lo com corre, sembla un 

esperitat que l'acabaren de condemnar al foc més pregon de l'infern! 

 De colp i volta vaig pensar, com un descobriment, que ja m'havia fixat en ella abans de veure-la a la 

casa de farses de l'Olivera, en altres circumstàncies, a la Seu, en la celebració de la Candelera, però de 

lluny i tot passant, quan pujava les grades de la reixa de l'altar major per a prendre la comunió. Duia 

un hàbit de sarga blanca i un cordó de llana negra nugat a la cintura, el dels franciscans, amb un 

tros  penjant  per  davant  i  tres  nues,  com si  hagués  fet  algun  vot.  Després,  en eixir  de  missa, 

l'acompanyava Maria del Prado, la filla del bufó del rei, també conegut per àlies Cagaoli, amb qui parlava 

animadament. En aquella ocasió, només per uns instants, vaig quedar-ne corprès”.

Josep Lozano  El mut de la campana (2003)

 la realitat social
 En aquesta temàtica col·loquem el recull  de narracions curtes  Històries  

marginals i el conte  Després de les tenebres. Ara l’eix temàtic és la realitat que 
envolta l’autor, de la seua societat, i del seu parlar d’Alginet.

Per últim hi ha les narracions oníriques, com la novel·la Ofidi (1990) on s’hi 
juga amb la realitat, l’estrany  i el meravellós.  

 Reblar el clau
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X.- Empar Moliner (1966)

El seu iaio li regalava el setmanari En Patufet i això la posà en contacte 
amb els contes tradicionals dels germans Grimm i dins de la nostra literatura amb 
Josep M. Folch i Torres i Josep Carner. A més ha rebut influència del grup de 
Sabadell -Joan Oliver i Francesc Trabal- però creiem que és una deixeble directa 
de Quim Monzó, com podrem remarcar en el fragment que llegirem tot seguit.

Va  ser  actriu  de  teatre,  coneguda  per  Joan  Brossa  i  més  tard  fins  a 
l’actualitat es dedica als serveis informatius de Com Ràdio i als articles d’opinió 
de “El País”

El  1999 publica  el  primer  recul  l  de contes  L’ensenyador  de pisos  que  
odiava els mims. Són unes narracions curtes i ferotges carregades de sàtira.
T’estimo si he begut (2004) mostra com les situacions quotidianes sempre tenen un 
punt de ridícul

Fa servir  frases curtes per trencar els clixés actuals. El títol és ben expressiu 
ja que fa referència a la necessitat que tenen algunes persones d’embriaguesa 
per ser sincers. Consta de tretze contes independents tret  dels dos darrers car 
narren un viatge des de dos punts de vista diferents.

"-Teniu -fa la senyora Salmeron. I allarga una ampolla de vi d'uns nou euros a la 
senyora Biosca. -Poseu-lo en fresc.

La senyora Biosca inspecciona l'etiqueta i el preu, mig arrencat:

-Ai! No sé per què, em pensava que portaríeu algun vi dels del curset.

Els Salmeron i els Biosca s'han conegut en un curset de tastar vins. Des del primer dia, 
la senyora Salmeron procurava seure al costat de la senyora Biosca, i la senyora Biosca, 
al final, els va convidar a sopar. Han vingut molt mudats, els Salmeron. Els BIosca, en 
canvi, els reben en roba d'estar per casa: ella porta una mena de xandall de color blanc, i 
ell, texans descosits i una samarreta amb el dibuix d'una ovella negra enmig de tot 
d'ovelles blanques.

-Maria! -crida el senyor Biosca. S'obre una porteta més petita que les altres, i apareix 
una minyona. Els Salmeron li donen la bossa i les jaquetes.
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-Passeu -els convida la senyora Biosca.

La segueixen escorreguts. S'imaginaven que els Biosca eren rics, això sí, però que 
tinguessin minyona, ni un pis tan luxós. L'home, justament, sempre va sense afaitar i 
gasta un mòbil gros i passat de moda. Pertot arreu hi ha baguls antics amb gerros al 
damunt, llums de peu al costat dels baguls, i sofàs i butaques de color blanc d'esquena 
als baguls i els llums.

Un nen petit, en pijama de cos sencer, juga a la catifa del menjador.

-Àlvar, ¿què hi fas tu aquí? -pregunta la mare quan el veu. L'alça per les aixelles. -¿Que 
portes cacona?

-Mira que en saben... -diu la senyora Salmeron, aprensiva, per dir alguna cosa.

La senyora Biosca es col·loca el bolquer a l'altura del nas i l'ensuma.

-Sí que portes caca. Oh i tant que en portes... -I fa petar la llengua de disgust.

-¿Porta una tova? -s'estranya el marit-. Però si l'acabo de canviar!

Ella li traspassa la criatura i l'home també l'agafa per les aixelles, el sacseja, es posa el 
bolquer a l'altura del nas i l'ensuma. (El senyor Salmeron pensa en el curset de tast.) Es 
confirma: el nen va brut.

La senyora Salmeron s'estranya que no sigui la minyona l'encarregada del nen, però no 
ho diu. Segueix la senyora Biosca a la cuina. Sap que hi entén, de restauració moderna, 
sempre en parla, i s'imagina que soparan tot de requisits. Ha alliçonat el seu home 
perquè s'empassi qualsevol cosa que els donin sense fer cara de fàstic i perquè, sobretot, 

si es queda amb gana, calli. Però 
ja veu que el menjar no pot ser 
més senzill. Hi ha sopa freda, li 
sembla, i costelletes de cabrit”. 
[...]

“Aprengui a tastar vins” de T’estimo si he  

begut (2004) Empar Moliner 
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El darrer llibre Busco senyor per amistat i el que sorgeixi (2005) és un aplec 
de cròniques periodístiques.

Per concloure cal dir que Empar Moliner  és nervi en estat pur i té molta 
personalitat. Sap retratar la desorganització de la nostra societat, que s’angoixa 
en  un  món  cruel..  L’autora  reflexa  les  nostres  contradiccions  i  inquietuds,  tot 
posant en relleu la complexitat social del S.XXI. 

Segons un article del diari Avui escrit per Cristina Azqueta 19/04/10 “No hi 
ha terceres persones és el títol del conjunt de relats sobre la realitat quotidiana 
amb què la televisiva Empar Moliner torna a les llibreries, un cop més amb 
l'editorial Quaderns Crema. Són deu contes frescos, sobre les insensateses de 
la  vida  moderna,  del  dia  a  dia  d'uns  personatges  del  tot  creïbles.  Moliner 
col·labora a la televisió, la premsa i la ràdio. Ha guanyat el premi Josep Pla 
2000 amb el llibre Feli, esthéticienne, i el premi Lletra d'Or 2005 amb T'estimo 
si he begut.”

 Reblar el clau
http://www.youtube.com/watch?v=TeP5rBVCEtY

XI.- Biel Mesquida (1947)

L’obra que creiem que el donà a conéixer al panorama literari català fou 
L’adolescent  de  sal (19759,  la  qual  va  estar  tres  anys  censurada  potser  per 
l’aposta que en fa ver l’autor per la llibertat del cos. 

És  una  de  les  obres  més  colpidores  dels  anys  70,  tot  i  semblar 
desgavellada  està  relacionada  amb  l’avantguarda  francesa,  la  novel·la 
simbolista  i  el  tema  de  l’adolescència  perduda.  Podem  entreveure  també 
reminiscències de Freud.

“Mare, «-.per què ens desfressam de negre per plorar?

De vegades  tens la pell  de marbre d'una senyora antiga,  de vegades la  tens  
d'aram d'una foravilera d'ara mateix. En aquesta fotografia feta a la coberta del iot Els 
Argonautes, del teu cosí del Principat, el Xim Puigdelabellacasa, amb el fons de l'illot 
de Formentor, apareixes amb tot l'esclat de la teva noblesa corporal, com si fossis la 
vertadera  model  d'una  escultura  romana  trobada  a  les  excavacions  de  Pollentia:  la 
cabellera llarga i onada, negra de tinta xinesa, et tapa mitja esquena, a l'oval de la cara, 
davall aquella semicircumferència bombada del front, hi ha les celles fines i arquejades 
sota  les  quals  el  gris  lila  dels  ulls  espurneja  amb  constel·lacions  de  llluentors  i  la 
carnalitat perfilada dels llavis somrients deixa al descobert el vori lluent d'aquelles dents 
omnívores. El pedestal d'aquest cap de dea té l'esclat  d'una foguera de Sant Joan:  el 
mallot negre s'arrapa als pits orgullosos, descriu la cintura de càntir, s'arrodoneix a la 
voluptuositat de les anques i vibren les cuixes damunt els genolls amb aquelles cames 
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tan desitjades que no s'acaben mai. Va ser el dia d'aquesta foto que conegueres en Jordi 
Jaso Oliver i t'enamorares d'ell com si fos l'únic home del món.

La germana del teu senyor-avi, la teva bèstia Elionor, a la qual donaves el malnom 
de bèstia, et deia de nina "Madea" i et quedà per sempre aquest nom en lloc de Dionísia, 
que era el del bateig. Et colgares per primera vegada amb en Jordi a la Vil·la Velló d'Or, 
que és damunt la planta del Pi de la Posada a l'extrem oposat de l'hotel Formentor, que 
havia  construït  en  estil  modernista  els  anys  trenta  el  teu  oncle  Ramon,  amic  de 
Ramaugé, Mir, Rusinol, Cittadini i Bernareggi, en uns terrenys comprats a Adàn Diehl. 
Recordes aquell mes d'agost de 1990 com el més feliç de la teva vida. Els dematins us 
aixecàveu tard, berenàveu dins la pagoda xinesa damunt el pantalà, agafàveu la llanxa i 
partíeu cap a Calaloscans o els calons perduts als peus del puig de la Victòria. Dinàveu 
a la gran terrassa, on sempre hi havia un fotimer d'amics i convidats. Les sestes dins 
aquella cambra ombrívola del capcurucull de la torre, amb un llit amb Cobricel de roses 
pintades a mà, duraven hores. Cap al tard passejàveu agafats de la mà per caminois de 
garriga i, de vegades, arribàveu fins a les Cases Velles, la possessió de Costa i Llobera. 
Els vespres eren lents, càlids, ensagnats de tramuntanes magnífiques; enfora brillaven 
els llums de la badia de Pollença com garlandes de festa puntejades pel parpelleig del far 
de cap Pinar. Escoltàveu músiques demodés com el "Bésame mucho" de Nat King Cole, 
el "Tender is the night" de la Fitzgerald o "Easy to love" de Charlie Parker. I en Jordi et 
contà  que volia  anar  a  fer  un màster  d'economia  a  la  universitat  de Berkeley i  que 
després es volia casar amb tu. I tu, una rica hereva de casa bona, li pagares els dòlars del 
màster i et passares aquell any següent anant a San Francisco dos pics al mes.  Quan en 
Jordi tomà us casàreu i al cap de cine mesos va néixer n'Elionor.

Mallorca és una illa quasi grega on el fat fa matx. En Jordi volia un fill que fos 
l'hereu, el  mascle,  el patriarca.  Tu no li  podies negar res. Quedares embarassada un 
desembre. Aquell juliol i agost en què semblaves un zepelí, en Jordi sempre tenia feina 
als hotels i a la immobiliària i et passaves el dia avorrida, sense ganes de veure ningú, 
amarada de nostàlgies i malenconies. Somniaves en aquell estiu primer, quan li deies: 
"Jordi, estic emperdiuada de tu, empardalada de tu. Jura'm que no em deixaràs mai!" I 
en Jordi feia uns jutipiris  amb els  dits,  escopia en terra,  dibuixava una creu amb la 
sabata i deia: "T'ho jur. No et deixaré mai." Ara, a un no res de parir, el senties llunyà i  
allunyant-se. Va ser un nin, que va néixer el dia de sant Bernat, i li posares Jordi Bernat. 
El part va anar tan bé que al cap de quinze dies ja nedaves en les seductores aigües 
formentoreres. I malgrat que l'alegria del nin fos contagiosa, en Jordi s'allunyava a poc a 
poc de tu.”

El cor mai no fa vacances, Biel Mesquida

És molt conegut el recull de contes Self-service (1977) que va crear amb la 
col·laboració de Quim Monzó.
D’entre tota la seua extensa producció només remarquem dues novel·les:
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Excelsior (1995) ambientada també a Mallorca on es narra com un jove escriu un 
diari de les vivències amoroses i  T’estim a tu (2002) que retrata  ’illa  en plena 
actualitat, la qual és presonera del turistes i d’una burgesia desorientada.

 Reblar el clau
 Fixa’t en les influències d’aquest escriptor.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4fJ92jp7dYk#t=48

Biel Mesquida parla de les seves influències com a escriptor

XII.- Sergi Pàmies (1960)

                                      
El  seu  estil  sembla  transparent,  sense  cap  mena  de  sofisticació  ja  que 

mostra els personatges i els ambients d’una manera analítica.
T’hauria de caure la cara de vergonya (1986) és un recull de setze contes 

divertits on hi ha un caixer automàtic que esdevé un assessor moral, una hostessa 
nimfòmana, un fetus que no vol nàixer fins que torne son pare…
Els personatges de Pàmies solen ser individus semisolitaris, insatisfets, sense massa 
ambicions  ni  història.  Volen  fugir   del  present  perquè  d’alguna  manera  els 
angoixa.

La  seua  primera  novel·la  fou  La  primera  pedra (1990)  té  com  a 
protagonista un personatge que és un suplent en tots els sentits i que de cap de les 
maneres se sent fracassat malgrat  ésser un zero a l’esquerra. 
L’instint (1992)  està  ambientat  en  un  poblet  on  desapareixen  els  personatges 
principals ja que el que hi ha és una col·lectivitat,  tenen tanta importància les 
persones humanes com els objectes. És una novel·la que als adolescents no els sol 
agradar  la primera vegada que se la lligen, car els trenca tots el cànons que 
tenien presents. L’eix temàtic s’inicia quan un petit poble es queda a les palpentes 
a causa un tall accidental del subministrament elèctric. Això fa palés l’instint de 
supervivència i la intuïció dels personatges.

“L'home que viu al costat de l'església està histèric. Avança pel passadís amb el 
ganivet de cuina a la mà. Fa uns segons, ha sentit un soroll sospitós, semblant a unes 
passes que maldaven per no ser descobertes. Per enganyar el possible intrús, ha 
deixat la llanterna encesa damunt la taula del menjador. Mig a les palpentes, i 
fregant la paret amb l'esquena, s'acosta a la porta del lavabo. Quan passa davant de 
la finestra, un raig de lluna il·lumina la fulla esmolada del ganivet. L'home serra les 
dents. Sua. Si cal, està disposat a matar. Primer clavarà l'arma —decideix—, després 
preguntarà. S'imagina un lladre professional, àgil, vestit de negre i amb uns guants 
de cirurgià per no deixar cap empremta. O pitjor encara: un toxicòman que ha fugit 
de la presó, amb les mans tremoloses i la mirada trasbalsada per la síndrome 
d'abstinència. Lamenta no tenir una escopeta, com la majoria dels veïns. Amb la 
punta dels dits, empeny la porta, suaument. Grinyola.

—Banzaii!! —crida. I entra a matar.
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No hi havia ningú. L'home ha relliscat. Quan ha caigut, s'ha clavat dos dits de 
ganivet  a l'espatlla  esquerra.  Està  d'esquena.  Té por;  tanta  por que no pot parlar,  ni 
cridar, ni tan sols plorar, tot i que en té ganes. Respira profundament. Mou el braç. Pel 
dolor,  dedueix  que  la  ferida  és  lleu,  superficial.  No vol  perdre  la  calma.  O,  com a 
mínim,  no perdre-la  del tot.  S'incorpora lentament.  Renega.  Repta fins a agafar  una 
tovallola. Mira el tall però no veu res i ha de tocar-lo per fer-se'n una idea. Sang, molta 
sang. Es nua la tovallola  al  braç ferit.  Amb dificultat,  aconsegueix agenollar-se. Per 
aixecar-se, s'ajuda i es recolza a la banyera. Ja no pot moure l'espatlla. Amb molt de 
compte, es dirigeix cap a la cuina, decidit a posar-se una bossa de gel a la ferida per 
aturar l'hemorràgia. De cop i volta, però, recorda que, quan se n'ha anat la llum, ha tret 
els glaçons del congelador. l  pensa que, a hores d'ara, ja es deuen haver fos. (No s'  
equivoca.)

El capellà ha dit: Sí... Hola... ¿Com va?... És clar... ¿Quan diu?... Entenc... 
Mmmmm... ¿I no li han dit què pensen fer?... Ahaaa... Sí... Si cal, evidentment... 
No... Pse... No ens podem passar tota la nit així... No, jo tampoc... Mmmm... De tota  
manera, si vostè creu que jo... I tant... Vaja, em sembla... No... M'estimaria més que 
no... Home, si no li donen més informació i els alcaldes dels altres pobles afectats 
tampoc no... ¿Si?... ¿Com?... D'acord... Això està bé... Vostè mateix... I si no 
abans... Gràcies... Adéu... Adéu. Ha penjat. Ha tornat a seure i s'ha servit una altra 
copa de conyac. Aquest cop, el ferit no n'ha volgut. Estava una mica marejat, encara 
que ha procurat no demostrar- ho. Ha somrigut, amb un somriure dèbil però sincer. 
El capellà també ha somrigut. 

—Era l’alcalde —ha dit.”

Sergi Pàmies. L’instint. Quaderns Crema

Sentimental  (1995) és la tercera novel·la que gira a l’entorn del tòpic de 
l’home que se’n va comprar tabac i no torna. Comença una fugida accelerada 
amb viatges, incendis, accidents i assassinats.
L’últim llibre de Sergi Pàmies no és el darrer perquè el va escriure  l’any 2000. 
Consta de nou relats amb una temàtica bastant comuna com la família, la por i la 
mort. L’autor mostra l’estat anímic i mental dels personatges .

“Envio sobres buits a gent que no conec. Fa temps m’agradava telefonar a 

un número qualsevol, però me’n vaig atipar. El plaer que proporciona sentir una 

veu  llunyana  que  despenja  el  telèfon  a  mitjanit  s’esvaeix  massa  ràpidament. 

M’estimo més els sobres buits, repeteixo. Escric el nom del destinatari a màquina o 

a mà, depèn del que m’inspira. La forma, la mida i la mena de sobre varien en 

funció de la identitat.  Cada nom triat a l’atzar a la guia telefònica m’empeny a 

prendre una decisió o una altra.  Si,  posem per cas, selecciono algú que es diu 

Sampedro Vílchez, de seguida intueixo que el sobre ha de ser capitonat, amb les 

dades escrites a mà, amb retolador negre i majúscules. Per a una empresa que es 

digués Mobles Ventura, en canvi, triaria un sobre rectangular de finestreta i l’adreça 
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l’escriuria a la carta i a màquina. M’agraden les adreces llargues: avingudes amb 

nom de general, polígons, urbanitzacions, números dobles d’edificis, escales, pisos 

i, al final, la contrasenya del codi postal. No hi poso mai remitent. Al principi vaig 

estar temptat d’inventar-me correspondències misterioses entre persones escollides 

a l’atzar. Però aquest joc no s’adaptava al meu propòsit: provocar un instant de 

dubte i aconseguir que, durant una estona o unes hores, la persona que ha rebut el 

sobre pensi qui caram l’hi deu haver enviat i per què. No faig mal a ningú i no puc 

considerar-me  un  psicòpata.  A  la  televisió  parlen  constantment  de  gent  que 

col·lecciona cadàvers d’insectes o espia les veïnes amb un telescopi, per no parlar 

dels que assassinen, segresten o extorsionen. Això meu amb prou feines és una 

dèria.  M’agrada  imaginar-me  algú  sense  respostes  davant  d’un  sobre  buit.  Jo 

tampoc no en tinc, de respostes. Fa deu dies vaig pensar que seria una bona idea 

enviar-me’n un, de sobre buit. No va ser fàcil triar-lo. Al final vaig optar per un 

d’invitació, amb paper bo i pestanya llarga. A l’hora de tancar-lo, mentre llepava 

suaument  la  tira  de  cola  ensucrada,  vaig  sentir  una  esgarrifança  que  vaig 

interpretar com d’esperança de tornar-lo a veure. L’adreça la vaig escriure a mà i, 

en el moment de deixar-lo caure dins la bústia, vaig intuir que, durant el trajecte 

que separa la condició de remitent de la de destinatari, el sobre s’ompliria i em 

sorprendria amb un contingut imprevist. Contràriament al que havia pronosticat, el 

sobre no arriba. Fa dies que espero el carter. Quan entra a l’escala maldo perquè 

no se’m noti la inquietud de veure que avui tampoc no porta cap sobre buit per a 

mi (tant me fan els secrets dels altres que porta). Suposo que deu haver-se perdut, 

o que potser algú ha sentit la curiositat d’obrir-lo, i torno a entrar a casa una mica 

inquiet, malhumorat, indignat per la negligència del servei de correus.”

“Destinataris” Sergi Pàmies

Si menges una llimona sense fer ganyotes (2006)

 Reblar el clau
Mira aquest vídeo on l’autor conta els seus inicis com a escriptor i els motius 

d’haver escollit l’ofici que ha escollit.
http://www.vilaweb.tv/la-paraula-viva-sergi-pamies

XIII.- Isabel-Clara Simó (1943)

Estudià Filosofia i Periodisme. Es doctorà en Filologia romànica. Ha estat 
guardonada amb el premi Sant Jordi, l’Andròmina i el de crítica Serra d’Or, entre 
d’altres.

Ha  sabut  crear  en  les  seues  obres  personatges  complexos  que  viuen 
situacions difícils com  La Nati (1991),  Raquel  (1992),  Històries perverses (1992), 
T’imagines la vida sense ell ? (2000).
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“És del tot creïble que Raquel s'expressi amb coixins lingüístics, amb digressions, amb 

frases mig acabades i altres usos propis del llenguatge oral. De segur que, ben conscientment, 

l'autora ha manejat tots els tòpics que fan sensible i vulnerable l'adolescència: la no assumpció 

transitòria del propi cos, l'educació en els papers que fa etern el duel noi-noia, els problemes 

d'estudi, el primer amor que deixarà senyal, la sobrevaloració dels diners, la implicació en els 

conflictes familiars i els xantatges afectius, l'instint de llibertat i la necessitat de protecció. Els ha 

barrejat tots, és cert, i precisament per això el retrat d'aquesta Raquel que avui té disset anys és 

vigorós i palpable. 

Hi ha encara un altre aspecte en la manipulació de tot plegat, i és la forma —i l'ofici— amb 

què projecta tot aquest material de base i aconsegueix transmetre la sensació de naturalitat des 

de la varietat  d'uns mecanismes narratius que garanteixen la complicitat  del  lector  des de la 

primera paraula."   

(Andreu Sotorra: "Conèixer totes les claus de l'adolescència", Avui, 16 de maig de 1992)

Potser Dorothy de La salvatge (2002) és una de les més punyents. Joaquim 
Simon –un senyor ric i  divorciat- acull aquesta xiqueta de catorze anys amb el 
propòsit de reeducar-la quan arribà a sa casa de Barcelona procedent dels EUA. 
Finalment qui acaba essent un ésser salvatge és ell perquè s’obsessiona per ella 
car volia dominar-la. La fi de la novel·la  és d’allò més cruel i una mostra de viva 
actualitat del que ocorre a aquelles  xiquetes/dones que  en ple S.XXI sofreixen 
assetjament per part de les seues parelles. 

Una altra obra que ompli les prestatgeries dels adolescents és Júlia (1983). 
Els  crítics  creuen  que  és  el  llibre  més  emblemàtic  de  la  literatura  catalana 
contemporània  i  un  èxit  de  vendes.  Té  una  dona,  també  molt  forta 
psicològicament, com a protagonista. Ella es troba immersa en un poble marcat 
per la lluita de classes fins el dia que es proposà d’aconseguir un futur millor. Com 
que tingué l’oportunitat de casar-se amb el patró, ho aprofità sense dubtar-ne. 
Júlia és una dona que supera tots els entrebancs per assolir els seues objectius. 
L’escriptora d’Alcoi, a banda d’escriure novel·les també ha conreat les narracions 
curtes.  Remarquem Dones (1997)  on  l’autora  trenca  amb  els  tòpics  que  té  la 
nostra societat  sobre les persones femenines com diria James Finn Garner:

“Ho havia dit a taula, tot ploriquejant:
—L'únic! L'únic de tota la classe que no en té!
Les sabatilles Nike —això sí: Nike-air, si no, no valen— estaven de rigorosa 

moda. I eren caríssimes.
—Doncs te les fotràs a l'oli —havia dit en Pep, furgant-se un queixal amb 

l'escuradents. (Redéu, i quin vici més lleig que té! Entre això i els pets que es tira, em té 
martiritzada. Si serà animalot...)

La Paca feia que sí, que eren massa cares, i se li trencava el cor, de veure el seu 
Lluís mortet d'enveja.

Veges les altres mares, perquè es gasten tants quartos, i en unes wambes...
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—Sóc l'únic, mare —li deia al llit, quan ella entrava a veure si dormia. Tanta 
ràbia que li feia que hi entrés sense trucar, i ara s'hi repenjava.

—No serà tant, home! Algú hi haurà que no les té!
—Sí: jo! Bé, el Marc no les té, però ell té calculadora electrònica, i no les 

necessita.
El prestigi. Als catorze anys és molt important, el prestigi. Gairebé més i tot que 

la resta de la vida. 
La Paca va fer veus. «Que n'ets de pesada, tu i les Nike de merda! Fot-li un bolet 

al teu nano i s'han acabat les raons!», li deia l'Eulàlia, a la feina.
—Però no saps d'un lloc que les venguin rebaixades? Va, dona, que tu això ho 

saps sempre. A mi, si són robades, o amb la marca posada d'estranquis, tant me fot. 
Això sí: han de dir «Nike-air», eh? Si no, no les vull.

—-Saps qui té unes Nike? La Reme! I és una nena! Avui les exhibia. I se'n fotia, 
de mi.

—Però si aquestes que portes són quasi noves!
—Una merda són.
Faltaven tres mesos per l'aniversari del Lluís. Si les trobés a bon preu... Vint-i-

quatre mil de l’ala... veges d'on les podia treure. Ni que les tingués: bonic era el Pep, 
que li controlava cada cèntim.”

Isabel Clara Simó. Dones. Ed. Bromera. 1997

El lector trobarà tot un ventall de diferents personatges que van des de la 
més tendra fins la més agressiva.
Dins dels reculls de contes tenim Estimats homes (2001). Ací Isabel carrega sobre 
el  sexe dominant,  poc avesat  a ésser  objectiu  de crítiques.  És  una prova dels 
arguments  que  fomenten  la  “guerra  de  sexes”  però  des  d’un  punt  de  vista 
humorístic.

“Quan neixen, i durant uns anys, són nets perquè els netegen: amare els 
porta a la dutxa o a la banyera, tant si els agrada com si no, els renta la roba, 
els canvia quan hi ha taques, i així va fent. Però el nen creix, ja és un homenet, 
ja pot dutxar-se sol. Creu-t’ho: cap noiet vol dutxar-se, la lluita que s’entaula 
amb la seva mare és de llarga durada...”

Isabel Clara Simó. Estimats homes dins “La brutícia”. Ed. Bromera 2001

“Per provar que no sigui. Però amb el Xuri era diferent: era jo qui li devia coses a  
ell, que més d'un cop m'havia pagat un bocata quan anava restret de butxaca. I ara  
feia  més  d'un  segle  que  no  ens  havíem vist  i  no  sé  si  li  vindria  de  gust  veure'm.  
Treballava  d'estranquis  al  Club  Nàutic,  adobant  barques,  netejant  cobertes,  fent  
encàrrecs i coses així. Quan hi havia algun perill —tot i que la bòfia el tenia molt vist— 
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s'esfumava. Ningú no sabia com s'ho feia, però literalment s'evaporava. Havia recalat  
a Barcelona procedent de l' Uruguai feia mil anys, i sempre explicava sopars de duro,  
que jo ja li coneixia quatre vides diferents que no encaixaven. I quin mal hi ha, eh? En 
aquest món tothom fa el que pot. I el que no pot es fot finestra avall i tal dia farà un 
any.

El Xuri, tot i ser més esquerp que una mula, l'apreciava tothom: els ricatxos del  
club,  els  empleats  autèntics,  els  xoriços  i  fins  i  tot  les  putes  quan  anaven  
desgavellades. Senyal que és un bon tió, oi que sí?
Vaig estar mirant per les palanques, però no hi era enlloc. I com que a ell li fa ràbia  
que es pregunti per ell o deixar-li encàrrecs —crec que està molt orgullós, de ser-hi  
d'estranquis, mira quines coses passen—, no gosava fer altra cosa que mirar. A la fi el  
vaig guipar. Cagondena i com se m'ha fet de vell, el Xuri! La gepa de sempre li havia 
crescut, i portava una barba d'aquelles de tenir mandra d'afaitar-se, no de fer bonic.  
Els estralls dels anys, merda de vida.

—Ei, Xuri, encara curres o ja t'has jubilat?
El  Xuri  parlava un català  que  ni  els  de  la  política  lingüística:  amb un accent  

sudaca que et  deixava enamorat  Avançava a trompellons  per la palanca,  amb una  
galleda a la mà plena d'aigua bruta, i em va mirar com si hagués preferit veure en el  
meu lloc una altra persona. Veges tu què puc fer-hi jo, si jo sóc jo.

—Mira el guaperes aquest. Què? Encara no t'has mort?
—Hi vaig anant, Xuri, però a poc a poc, que no tinc pressa.
—Aquesta roba que portes és robada o de cal prestamista?
—Me la va regalar ta mare, perquè, com que l'ha prenyada un guàrdia civil, li  

anava estreta.
No es dignà a rebotar-me l'insult i va girar-se per tornar d'allà on venia,
—Tu, Xuri, va, tió, que vull parlar amb tu.
—Parla'm. Però sense mi.
—Vinga, Xuri, que és important. Vols que fem un conyac?”

Per últim cal destacar de la seua tasca periodística recollida en l’obra En 
legítima defensa, la qual és un recull dels articles apareguts durant quatre anys 
del 1999 fins al 2003 en el diari Avui on veiem una periodista que lluita a favor de 
la  dignitat  de  la  dona  i  la  sobirania  del  seu  país.  Els  texts  són  autèntiques 
càrregues  de  profunditat  que  fan  reflexionar  els  lectors  i  despertar-los  la 
consciència.

 Reblar el clau

Fixa’t en el vídeo on trobaràs informació de la biografia i  estil de l’autora:

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17248
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XIV.- Carme Riera (1949)

Dedicada  a la creació literària i a la docència en la Universitat Autònoma 
de Barcelona d’història i teoria literàries, la qual cosa es veu en la intertextualitat 
de la seua obra.
Dividim la seua obra en tres etapes:

 Te deix, amor, la mar com a penyora (1975) i  Jo pos per testimoni les  
gavines (1977). Són reculls de contes de contingut intimista, confidencial i 
d’una prosa molt lírica.

“Pocs mesos després d'acabar la meva llicenciatura en Ciències Exactes, vaig 
anar a casa teva per convidar-te a noces. Em casava amb un company de curs, català, 
amb qui sortia des de feia mesos. En Toni i jo t'assabentàvem de la nostra boda amb una 
visita a l'antiga, una visita de compliment. En Toni la coneixia, la hi havia contada fil 
per randa, la nostra història, sense oblidar el més mínim detall. Li semblà una història 
bella i malaltissa. Tu li caigueres bé et trobà intel·ligent, amable, malgrat que en el teu 
aspecte hi veié qualque cosa rara, inquietant, obscurament perillosa.

El dia del casament em digueres que en Toni tenia les teves simpaties i que em 
desitjaves amb ell tota la felicitat del món, tota la que tu haguessis volgut donar-me. Ho 
deies amb un tremolor als llavis, com si un calfred et recorregués el cos. Vaig abraçar-
me a tu per donar-te les gràcies i et vaig dir -em sentires?- que continuava estimant-te. 
Algú veié com et tapaves el rostre amb les mans, algú va notar que ploraves, quan al 
vespre tornaves a ca teva des de l'hotel on havíem sopat.

No  sé  si  les  circumstàncies  et  faran  conèixer  aquest  escrit,  ni  tampoc  si 
l'entendràs en el cas que en Toni te'l faci arribar tal com jo li he demanat. Fa mesos, 
quan vingueres aquell parell de dies a Barcelona, vaig anunciar-te el naixement d'un fill. 
El terme ja s'acaba. El metge diu que d'aquí a deu dies, molt probablement, ja haurà 
vingut al món. Tinc por, em fa por. Em sent massa feble i les forces em fallen. Pens que 
probablement no coneixeré la nina, perquè serà nina, n'estic segura, i no podré decidir,  
si no ho faig ara, el seu nom. Vull que li posin el teu, Maria, i vull, també, que llencin el 
meu cos a la mar, que no l'enterrin. Et prego que en aquell redós on l'aigua espià el 
nostre  amor,  llencin  les meves  despulles  al  fondal  d'immensitat  il•limitada.  T'enyor, 
enyor la mar, la nostra. I te la deix, amor, com a penyora.”

Carme Riera. Te deix, amor, la mar com a penyora. 
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Una primavera per a Domenico Guarini (1980), Qüestió d’amor propi 
(1988) i Contra l’amor en companyia (1991) La temàtica és la indagació sobre 
la identitat i el fet creatiu/artístic. Empra la primera persona o narrador 
autodiegètic. Introdueix la tècnica del “collage”, la qual cosa condueix a un 
distanciament irònic i sarcàstic.

“El  meu  desig  de  tu  és  tan  immens  com la  mar,  més  pregon que  les  simes 
abismals. T’estimaré mentre visqui perquè ningú mai no m’ha arribat tan endins. Vull 
ésser millor per tu.
Eren frases trivials, Íngrid, fins i tot, cursis, amb tuf de seminarista suat i  retòrica de 
sagristia,  però  a  mi  em sonaren  a  música  celestial,  tal  volta  perquè  les  havia  estat 
esperant, no des de feia cinc dies sinó des de mesos ençà, o pot ser anys, qui sap si de 
tota la vida, i perquè les hi sentia a algú a qui no podia interessar-li per obrir-li portes, 
perquè la seva obra és molt més coneguda que la meva, ni a la meva edat jo sóc cap 
trofeu digne d’exhibir .
6.- “C’est toujours du Nord que nous vient la lumière“ -una dona de quasi cinquanta 
anys  no  té  cap  dret  a  l’amor  i  molt  menys  al  desig  físic.  Gosar  estimar,  deixar-se 
estimar, desitjar ésser-ho amb la mateixa necessitat – no, amb molta més necessitat que 
no als vint anys – és considerat, a més de perillós obscè” .

Qüestió d’amor propi, Carme Riera (1988)

La darrera etapa és la de maduresa de Carme Riera. Fa servir el model de 
novel·la històrica i es llança a favor de la tolerància i la llibertat, contra els 
perjudicis i els interessos creats. Tot això es veu Dins el darrer blau (1994), la 
qual  està  basada en  esdeveniments  històrics   ocorreguts  a  Mallorca  entre 
1688 i 1691, quan un grup de jueus que volien fugir de l'Illa, van ser jutgats i  
condemnats a la foguera per la Inquisició. Utilitza un narrador omniscient per 
tal de crear objectivitat i parcialitat en tot allò que es narra.

 Reblar el clau

Escolta la lectura d’aquest novel·la de 3minuts 58 segons sobre la novel·la: Jo pos per 
testimoni  les  gavines  i  fes-ne  un  resum  .  Enumera  a  més  a  més  quins  elements 
apareixen:  lletra.uoc.edu/ca/carme-riera-multi

XV.-Albert Sánchez Pinyol  (1965)

Escriptor,  antropòleg  i  una mica esquerp amb els  MMCC. Ha estat  un 
fenomen perquè  és l’autor més recent i més traduït (37 llengües). La seua fugaç 
fama no té precedents en la nostra literatura.
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Escrigué  Pallassos i monstres (2000) la qual tractava sobre huit dictadors 
africans, Les edats d’or (2001) que és un recull de huit relats breus.

La pell freda (2002) és una novel·la basada en l’estètica Lovecraft on el 
protagonista,  fugitiu  de  la  independència  irlandesa,  es  trasllada  al  continent 
austral com a oficial atmosfèric. En aquella illa es troba Battis Caffó un personatge 
violent i paranoic. L’obra mostra una relació conflictiva entre el poder occidental 
de la metròpoli i els habitants de la colònia.

“Com a bons irlandesos, després de cada derrota ens dedicàvem a preparar amb 
entusiasme, la següent derrota. I tanmateix va ser aquesta insistència de tèrmits 
la que va acabar robant l'alè a l'enemic. Va haver-hi un dia feliç. Un dia que, tot 
passejant per Dublín, vaig entendre que ja no vestia amb uniforme de camuflatge 
sinó, senzillament,  de paisà. La diferència no estava en la roba, la diferència era 
que ja no tenia por. Els anglesos es retiraven.

He dit que va ser un dia feliç í només un. Aviat  se'm va aparèixer un món 
desolador. Els nostres  dirigents governaven amb un despotisme simètric  al dels 

anglesos.  Aquestes  revelacions  no  esclaten  de  cop,  ens 
neguem  a  acceptar-les  i  s'imposen  lentament.  Però  en 
definitiva,  quina  diferència  hi  havia  entre  el  palau  de 
Buckingham i  les  reunions  del  nou  govern?  Exercien  el 
poder amb criteris tan pràctics, despòtics i inhumans com 
els  de  qualsevol  general  anglès.  No  feien  res  més  que 
mantenir l'ordre que tant havíem repudiat. Per a ells Irlanda 
no era la finalitat, era l'argument per assolir el govern. Però 
aquí  topaven  amb  una  greu  contradicció:  en  Tom,  el 
sacrifici d'en Tom, de tots els Tom.

La  nostra  pàtria  no  era  una  geografia,  era  una  idea  de  futur.  El  nostre 
patriotisme no creia que els homes i dones irlandesos fossin més bons que els homes 
i dones anglesos. O que les patates irlandeses fossin millors que les patates angleses. 
No. A la perversitat de l'imperi anglès nosaltres hi havíem oposat una generositat 
sense límits. Els soldats enemics no passaven de ser cartutxos humans, dirigits pels 
interessos  més  foscos  del  planeta.  Nosaltres  lluitàvem  amb  una  consciència 
superior de la llibertat. Per tant, l'expulsió anglesa havia de ser el  pròleg d'un 
món diferent, més amable, més equitatiu. En canvi, els dirigents de la nova Irlanda 
es  limitaven  a  reemplaçar  els  noms dels  ocupants  pels  seus.  Van canviar  els 
colors de l'opressió, res més. Era un deliri obscè: els anglesos encara estaven 
evacuant Irlanda i el nou govern ja disparava contra els seus vells camarades.

Com  era  possible,  em 
demanava  a  mi  mateix,  que 
després de dècades,  de segles de 
guerra  contra  Anglaterra, 
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aprofitéssim  el  primer  alè  de  llibertat  per  matar-nos  els  uns  als  altres?  On 
s'amagava aquella immensa capacitat humana de trair els principis més elementals? 
Vaig refusar un petit càrrec  en la nova administració. Jo no havia lluitat contra 
aquesta entitat omnipotent que és l'imperi britànic  per suplir-la amb una rèplica 
diminuta. Tampoc podia allistar-me a les files dels nous rebels. Una guerra civil 
no és una causa,  és un desastre:  per increïble  que sembli,  un any després que 
Anglaterra  evacués el  país  ja havien mort  més  irlandesos  que en tota  l'última 
guerra.”

La pell freda. Albert Sánchez Piñol

A partir  de les  descripcions  i  les  narracions  el  lector  entreveu un 
comportament moral alhora que entra en un desassossec creixent.
            Pandora al Congo (2005) és la segona peça d’una trilogia. Hi ha més 
imatges  metafòriques  que  l’anterior.  Ací  un  advocat  encarrega a un  narrador 
anònim que explique la història d’un presoner a Londres per tal de salvar-lo.

Tretze tristos tràngols (2008) és un recull de tretze contes que barregen la 
realitat quotidiana, la fantasia  i l’humor.

 Reblar el clau
Mira el vídeo on explica per què fa contes:
http://www.youtube.com/watch?v=UTMdvglDp9U#t=18

“Quan em van manumetre encara tenia els ossos tous, i el dominus em llegava 
en testament una suma amb la qual podria comprar una flota sencera a Caront. El dia 
que vaig vestir la toga viril em vaig mudar a la capital, vaig adquirir una residència a 
mida de la meva potestat i, per celebrar-ho, vaig fer festes populars amb quaranta-una 
parelles de gladiadors. Per desgracia, semblar un noble costa molt més que ser-ha, vet 
aquí el problema.

Un patrid com cal ha de lluir una galeria amb les màscares de cera deis seus 
avantpassats.  Com és evident,  jo no tenia passat.  I  tan cert  és que els  diners poden 
comprar el temps dels vius com que no poden comprar el temps dels morts.”

Tretze tristos tràngols “Titus” Albert Sánchez Piñol.

Albert  té  una independència  de  pensament  i  es  declara  enemic  de  les 
frases llargues i subordinades. El seu estil és directe. Els escenaris on transcorren 
les accions són desconeguts o en ambients cosmopolites. 

D.- Literatura de masses 
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Introducció

El  segle  XX  es  caracteritza  pel  gran  desenvolupament  tecnològic  que 
afecta a tots els camps i especialment al de les comunicacions, la cultura és una 
de les  beneficiàries  passant  a ser  un bé de consum més accessible a  tothom. 
Internet és hui en dia un pas més a democratitzar-ne la cultura i obrir-li pas a tot  
arreu.

Però els fets més importants que ens han portat fins ací serien els següents:
- Des del 1945, els EEUU imposa els seus productes internacionalment, i la 
resta de països els imita o els tradueix.
- Apareix un producte fàcil d’internacionalitzar i que s’explota a través de 
totes les formes possibles i rentables (novel·la, cinema, televisió...)
- Ràpida i constant substitució de noves modes i mites.
- Massificació del llibre i assentament de noves formes de literatura oral i  
visual.
-  Es  transformen i  es  diversifiquen  els  vells  gèneres  i  s’adapten  als  nous 
mitjans (cançons, guions, periodisme ...)

Tot i això la nostra literatura compta amb alguns inconvenients com és el fet 
de tenir  un mercat més reduït  i  de menys rendibilitat  econòmica, a més de un 
públic que o bé no està format o està en procés,  tot això fa de la necessitat del 
“proteccionisme” polític a través de beques, premis, etc.

 Novel•la d’aventures i viatges

Se  les  coneix  des  de  temps  remots  ja  en  els  primers  textos  clàssics 
grecollatins (L’elidia, L’Odissea d’Homer) o als mites d’antigues cultures. Al nostre 
territori el cas més clar i exponent seria Tirant lo blanc.
El tema parteix d’una situació de conflicte a resoldre pel protagonista, es viatja a 
espais llunyans (imaginaris o reals), on s’enfronta als antagonistes i es superaren 
moltes peripècies. Són relats dinàmics on l’acció transcorre ràpidament.

Joan Perucho Les històries naturals (1960) Obra molt valorada i que barreja 
història,  literatura  i  imaginació  per  introduir  la  figura  del  vampir  a  els  terres 
catalanes. Les aventures del cavaller Kosmas (1981) i La guerra de la Contxinxina 
(1986), aquesta última obra replega els elements característics de la seua obra: 
viatge  exòtic,  protagonista  heroic  i  romàntic,  recerca  d’un  ideal  inabastable  i 
galeria  de  monstres  i  presències  intangibles.  El  llibre  de  cavalleries  serà  les 
aventures d’un home actual catapultat a un passat remot.

Jaume Fuster autor que forma part 
del col•lectiu “Ofèlia Dracs” que pretén 
incorporar  la  literatura  catalana  a  tot 
tipus  de  gèneres  actuals.  D’ell 
destaquem la  trilogia:  L’illa  de  les  tres  

53



taronges (1983),  L’anell  de  Ferro i  El  jardí  de  les  Palmeres (1993).  Es  tracten 
d’aventures mítiques de la protohistòria on es proposa el retorn a l’aventura, la 
imaginació i l’èpica, sense abandonar un punt d’ironia inquietant.

“Havíem fet guàrdies, com la nit passada, i aquest cop a mi em tocà la darrera. 
Roger em va despertar i, en un murmuri, em va dir:

—Vigila,  Guiamon,  que  he  sentit  renous  estranys  i  tant 
podrien ser bèsties salvatges com bandolers, soldats del rei 
o coses pitjors. Vetlla també pel bestiar, que jeuen inquiets, 
com si pressentissin alguna topada.

Aquestes  recomanacions  m'ompliren  de  por  i  em  feren 
badar  uns  ulls  com  taronges.  El  foc  s'havia  apagat  i  les 
cendres eren ben fredes. El cel  era negre com el carbó  i 
només distingia la tossa de les penyes que ens protegien i, 
més enllà, l'embalum de les muntanyes. També jo, durant 
les dues hores de la meva guàrdia, vaig sentir tota mena de 

sorolls  paorosos:  alguns  eren  identificables,  el  renill  de  l'euga  i  l'esbufec  de  les 
mules, el xiscle d'una òliba, el xiulet del vent..., altres renous feien espant: una mena 
de petjades, murmuris de veus, grunys de feres salvatges. Mil vegades vaig estar a 
punt de cridar Roger i mil vegades em vaig dir que la meva imaginació de poeta em 
traïa. Fins que arribà l'alba i, tens com un fil de pescar i cansat de mirar la negror 
com un nigromant, vaig despertar els meus companys.

Vam beure un glop de te fred, vam rosegar un mos de  pa sec i  vam tornar al 
camí.

El temps no havia millorat. Se sentien trons per la banda de gregal i l'aire tallava  
com un ganivet. Avançàvem contra el vent, embolcallats en la roba d'abric que ens 
havien donat al monestir. Guiós encapçalava la partida i  Roger anava a reraguarda, 
tement qualsevol perill que pogués caure sobre nosaltres.

Els trons eren cada cop més propers i l'aire anava car regat d'humitat,  com si la 
tempesta ens esperés de l'altra banda de la carena que aviat tramuntaríem.
De sobte, Guiós, que anava una mica avançat, es va aturar en sec i va fer mitja  
volta, tornant al galop de a seva mula cap a on érem nosaltres.

—Alto! Alto! —cridava.
Començà a ploure. I, darrera Guiós, com una partida d'esperits malèfics, aparegué un 

grup d'homes a cavall. Duien llances, espases, escuts i maces, però no eren soldats. Els 
comanava un estrany genet vestit de negre. Vaig comptar deu homes, 
a més del capità.

—Bandolers!  —vaig  sentir  que  Poncet  cridava  al  meu  costat.  I 
Roger va esperonar l'euga, va desembeinar l'espasa que havia pres 
al capità de la tropa reial, al setge  del Monestir dels Rogets, i va 
atacar la partida.

—Endavant! Endavant!
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Sense ni adonar-me, vaig desembeinar al meu torn el coltell i vaig esperonar la mula. 
Era millor la certesa d'aquell atac que no pas la incertesa de la vetlla passada. Així 
començava la batalla de la Serra de Gregal”

L’illa de les  tres taronges (1983) Jaume Fuster

 Novel•la policíaca i/o negra

És un gènere que naix als EEUU als anys 20, però ja té antecedents a S XIX amb 
Edgar Allan Poe. És una literatura determinada per factors socials com són:

- Augment de la criminalitat a causa de les aglomeracions urbanes.
- Creació i organització sistemàtica de la policia.
- Avanç de les noves tècniques d’investigació.
- Auge del fulletí i de la premsa sensacionalista i la crònica negra.

La  novel·la  policíaca  i  la  negra  tenen  diferents  característiques  però 
s’entrecreuen en aquestes:

- joc del detectiu amb una oposició radical. Bé (investigació) i Mal (criminal).
- El criminal ataca la societat, l’investigador restaura l’ordre i castiga el crim.
- El dolent trenca les normes: violent actua per poder o venjança.
- Detectiu pot enfrontar-se a la policia (poc eficient i rutinària)

Rafael Tasis La bíblia valenciana, Es hora de plegar, Un crim al Paral·lel
Col·lecció “La cua de palla”, edicions 62 de Manuel de Pedrolo col·lecció que 
fracassa.

Altres obres:
Joc Brut de Pedrolo, La corona valenciana de Jaume Fuster.

“-Té un llumí?

Li vaig donar la capsa de mistos. N'agafa un, l'encengué i xuclà goludament el broquet 

de la pipa. Amb la capsa de mistos va ataconar el tabac i va fer-la servir de tapadora 

per tal que la pipa tirés. Vaig sentir enveja i vaig treure la Ben Wade recta. Em va oferit 

el seu tabac, uns flakes de St. Bruno, vaig carregar la piba i vaig encendre.

 -Vosté dirà.
El  laboratori  era  a  les  envistes  del  Tibidabo,  en  un  carreró  tranquil,  de  torres 

modernistes, jardins decadents i silenci. Es tractava d'una torre quadrada, amb jardí i 

galeria  amb  vidres  de  colors.  L'interior,  però,  era  diferent.  Moquetes,  marbres 

artificials, mobles metàl·lics i llums indirectes.

I un control que no se'l saltava un civil: circuit interior de televisió, servei d'ordre 

armat, registre de visitants...

Després d' ensenyar la documentació, el doctor Giner,el meu client, em féu passar 

en una mena de sala de juntes. 

Hi  havia  tres  persones  més:  un  barbamec  amb  unes  ulleres  de  cul  de  got 
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encastades a la cara. Semblava encostipat i parlava en veu molt baixa. Es deia Gorri i 

els seus companys l'anomenaven sempre «doctor». Un vellet amb barba de boc i pinta 

de sayi distret. Encenia els cigarrets de tres en tres i els deixava oblidats als llocs més 

insospitats. Es deia Julià i era més trempat que un ginjol.

La doctora Altés no semblava pas del ram de la ciència. Hauríeu dit que era una 

model, o una actriu. Duia uns pantalons de pana cenyits, un jersei gruixut i un (…)”

Les claus de vidre (1989) Jaume Fuster  

XVI.-Ferran Torrent (1951)

                           Escriptor i periodista empra una llengua popular que l’ha fet 
famós en tot el nostre àmbit lingüístic, amb diàlegs àgils,incisius, enginyosos i amb 
uns adjectius contemporanis.

La primera novel·la  La gola del llop (1983) la va escriure a mitges amb 
Josep Lluís Seguí. No m’emprenyeu el comissari (1984), Penja els guants Butxana 
(1985),   Un  Negre  amb  un  saxo (1987)  estan  dins  del  gènere  negre.  Podem 
remarcar  com  a  protagonistes  un  detectiu  que  es  mou  pel  món  subaltern  de 
València i a Hèctor Barrera, un periodista que recerca la corrupció de les altes 
capes de la societat valenciana.

En Cavall i rei (1989) l’autor sembla a mitjan camí entre  la novel·la negra i 
la de costums. Pel que fa a aquesta remarquem també  Gràcies per la propina 
(1994) de la qual s’ha fet una versió cinematogràfica com en L’illa de l’holandés 
(1998), on Ferran Torrent s’inclina una altra vegada per les narracions de costums 
i ens mostra un escriptor-protagonista, Lluís Dalmau, que sembla que arriba a una 
illa per motius polítics. Prompte connecta amb els habitants per tal de descobrir-
ne la identitat del propietari de tot aquell territori.

 “Galipo extragué un petit calendari de la butxaca i el  deixà damunt la taula. Amb uní dit 
assenyalà el mes d'octubre.

-El nou d'octubre és festa, cau en divendres i és el dia que es reuneixen les autoritats per  
celebrar el dia dem la raça.

-L'autonomia - creguí oportú esmenar-lo.

Tant fa, cony. Eixe dia la jefatura belluga molta bòfia per a vigilar els actes oficials. Mentrestant, 
nosaltres taladrem la paret de la seu del PSOE, paret mitgera amb el banc aprofitant l'absència 
d'afiliats  xalarem de l’autonomia.  Tenim tres  dies  per  omplir  el  sac.  Després,  una avioneta 
s'encarregarà de traure el paper del país. Quan la bòfia s'entere ja serem en alguna platja africana 
aventant-nos els collons amb un pai-pai. 

—  Així, de boquirri, pareix molt senzill — respongué  Butxana — . Però ja en parlarem el  nou 
d'octubre.

— Això, ja en parlarem. Jo m'ocuparé de fer una bona crònica. Però, amb tot, encara queden 
uns quants mesos i ara mateix tenim per davant Sandokan.
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—  L'italià — puntualitzà Nevera.
— Sando m'obsessiona — vaig admetre. Trilita i jo  anàrem fins la porta. Des d'allí m'adrecí a 
Galipo — :
Dilluns al matí seré al teu pis. Et desitge molta sort.
— Tu la necessitaràs més que ell — féu Butxana.
— Possiblement — digui, exhalant una glopada d’aire.

La colla de xoriços s'assegué entorn de la taula, i Penjoll, després de mesurar els gots, on 
encara restava el solatge aigualit de l'altra ronda, repartí les cartes. Danone tancà la finestra i el 
silenci  retornà a l'habitació.  Isquérem al corredor; abans, però, el detectiu em llançà  la seua 
pistola. Era una Heckler nou mil·límetres nova de trinca, petita i lleugera com una papallona. 
La vaig fitar un punt escèptic: acostumat a defensar-me amb els punys, quan no a guanyar-
m'hi la vida, una arma resultava un objecte d'una contundència incontrolada.

-— Funciona millor que la teua esquerra — 
em garantí Butxana”

UN NEGRE AMB UN SAXO Ferrant Torrent

Soldada  Roja de  Joan  Bohigues  i 
Manuel Joan Arinyó,
In articulis mortis de Victor Massanet
Albert Mas i Griera Escrit als estels.
La  crítica  que  se  li  fa  a  aquest 
gènere  és  que  resulta  poc 

versemblant, ja que fa parlar en català als grups policials i s’imita molt el model 
americà i ací els detectius no són habituals. 

 Reblar el clau

L’AVL presenta l’escriptor d’Alfafar. Fes-ne una síntesi.

http://vimeo.com/12399492

 Novel·la ciència- ficció

Gènere eclèctic i plural. Explota les perspectives de la ciència moderna. El 
primer a escriure va ser Verne i després. Edgar Allan Poe i Wells. És un gènere 
que reflexiona sobre el futur. Temàtica:

- Cerca de noves fonts d’energia.
- Societats amb control de la població.
- Respostes a la contaminació.
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- Viatge interestel·lar.
- Invasions marcianes
- Colonització de l’espai.
- Catastrofisme.

Els  primers a escriure.  1878  Lo moviment continu i  L’ull  acusador Antoni 
Careta. Frederich Pujala  Homes artificials,  L’illa dels grans experiments  i també 
Pere Calders en les primeres obres també mostra interés.

Al 1970 Benet i Jornet La nau. Reculls de la col.leció Ofèlia Dracs: Essa- 
Efa, Lovecraft, Lovecraft.
Més actuals L’altra cara del mirall de Montserrat Galicia i Rampoines 451 de Lluís 
Anton Baulenas.

Tot i haver-hi revistes especialitzades en els temes de divulgació científica 
com “Tele/estel) o “Ciència” és un gènere que no acaba de quallar, possiblement 
per dos motius:

- És un àmbit amb necessitats de documentació i assessorament.
- Potser siguen titllats de banals i de superficials. 

Tanmateix  són  formidables  crítiques  a  la  ciència  deshumanitzada  i 
burocratitzada o un avís als perills que amenacen la humanitat.

“De seguida que va adonar-se que començava a rejovenir, es va comprar un bastó. 
Sabia que era estúpid, però tenia por que li ho notessin. El fill i la nora es van limitar a  
fer-li una pregunta discreta, a la qual ell contestà amb uns mots que treien importància a 
la cosa, si bé el to era volgudament preocupat:
-No és res; les cames que flaquegen una mica... En Darc, el nét; que tenia tot just deu 
anys, se n'enquimerà més:
-Avi,que et costa de caminar?
-Una mica...

- Tens més dolor, dones? .
S'hi avenia força, amb Darc. Es passaven moltes estones plegats; i al nen li agradava 
que li contés coses de quan encara hi havia cotxes particulars o cases amb jardí. Ell 
havia arribat a temps de conéixer-ho, tot això, però ara de cotxes ja només en tenien 

alguns organismes especialitzats, com els 
bombers, o els hospitals d'urgència, que 
combinaven el transport terrestre amb el 
transport aeri. El sota ciutat era una xarxa 
immensa i complicadíssima de metros, 
reforçada per una (…)”

Trajecte final “El regressiu” Manuel de Pedrolo
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 Novel·la històrica

Els orígens venen del romanticisme al s.XIX amb Walter Scott. Es defineix 
per contar una història situada en una època anterior a l’escrita, d’ella l’autor fa 
una lectura personal actualitzada recreant-se en els aspectes que li  interessen. 
S’utilitzaran tècniques narratives més actualitzades.
Així als nostres territoris tenim obres que parlen de diferents èpoques per exemple:

s. XIX: Un lloc entre els morts (1986) M Aurèlia Campany
Galceran, l’heroi de la guerra negra Jaume Cabré
Les closes Ma Àngels Anglada (1979)

s. XIV: Crim de germania (1980)Josep Lozano
Dies d’ira  de Vicent Josep Escartí
Els cabells d’Absalom també de V.J Escartí.

Barroc: Barroca mort d’Escartí també.

“Vaig contemplar la casa, oberta i contrafeta, com jo, famolenca, i pensí que el bo de 
mon pare només m'havia deixat, en realitat,  un cognom  que no podria transmetre a 
ningú i quatre parets  malmeses que, gràcies a Déu, em donarien refugi de pluges i de 
mals oratges. Tindria una llar on calfar-me a l'hivern, i un llit segur. No res més.  A 
partir d'aquell dia, no tindria cap altre remei que menjar del plat dels pobres vergonyants 
i anar demanant de casa en casa. Tenia, doncs, tan poc  que Déu ni tan sols m'havia 
deixat el cos mort del meu difunt pare.

I fou, passat tot el disturbi de la riuada, quan, en aquella nova condició en què em vaig 
veure obligat a viure, m'adoní que la millor i única amiga que tenia ara era, tot just, la 
mort.
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Perquè, el millor moment per aconseguir almoines és quan algú té malalts a casa. Més 
encara si és moribund o partera, perquè en els seus caps habita la idea que, donant-me 
un plat de brou calent i un tros de pa sec o uns diners, mostraria  Déu la seua bona 
voluntat envers el pobre, i aquell, en recompensa, els regraciarà sanant el familiar, fent 
que el part arribe a bon punt, fent morir un o l'altre, o inclús el nen, sense faenes  i 
mals de cap, que també això pot entendre's com mercè del Senyor.

Va ser d'aquella manera i per tots aquells motius que comencí a fer la ronda per les cases 
dels malalts, com si fos el cirurgià o un confessor veient-ne morir uns i sanar-ne 
d'altres i, si he de  dir la veritat, després de tants anys, puc afirmar  que, per molta 
caritat que es faça, el que no és  d'aquest món, no la passa, i el que sí que ho és per 
bord que siga, ho conta i sana i viu els anys que li pertoquen. Sé que Déu, en 
aquests assumptes, no ho fa bé del tot, però també —per seguir dient la veritat— he vist, 
i ho confesse, grans, miracles obrats per Ell i la seua Santa i Beneïda Mare.....

Dels orígens a la desfeta nacional: Cap de brot de Ramon Palluvé i Cercamón de 
Lluís Racionero. 
És una literatura d’important èxit per raons pròpies i inherents a la literatura catalana 
com és salvaguardar la memòria col·lectiva d’altres temps on era “normal” la nostra 
llengua i per tant versemblant.”

Barroca Mort.  Vicent Escartí
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	Mort de Dama (1931) Llorenç Villalonga la dedicà “a tot aquella gent que no s’enfadin” però s’enfadà tothom. La reacció més negativa fou la de l’Escola Mallorquina, sobretot aquell que se sentiren més vinculats. Aquesta fou la seua primera novel·la i la primera moderna a Mallorca i aquells que volgueren promocionar una novel·lística fins llavors inexistent a l’illa.
	Pel que fa als orígens de l’obra cal dir que l’autor la signà amb el pseudònim Dhey, el qual emprà des de 1931 al 1954.
	Vers 1920 escrigué un primer esborrany contra dona Rosa Ribera (l’Obdúlia Montcada) tieta dels germans Villalonga, la qual els va desheretar. La crítica assenyala que aquesta novel·la és l’obra mestra de Dhey, un esnob corrosiu i avantguardista dels anys 30. Mort de Dama és una sàtira, Bearn, en canvi , és com un poema amorós on veiem un Villalonga enginyós, enyorós i conservador.
	Quant a l’argument val a dir que se centra en l’agonia de Dona Obdúlia Montcada, una dama de l’alta aristocràcia mallorquina que simbolitza aquest grup tronat i, que està a punt de morir. Ella evoca, mig moribunda, la seua biografia, l’esplendor d’una societat ferida com ella de mort i, a més a més, s’atreveix a imaginar els seu propi enterrament. A partir d’ella s’elaboren una sèrie de cercles de personatges. Trobem els aristòcrates o més prompte ”botifarres” encapçalats per ella i la superestructura oficial dirigent. En acabat tenim el paràsit de casa bona -Remei Huguet-, el xueta servil, Jacob Collera.
	Darrere l’agonia de la protagonista s’amaga l’agonia d’una Mallorca regionalista, que Villalonga parodia hàbilment un seguit de personatges arquetípics que es disputen l’herència suculenta de la dama: dona Maria Antònia, Baronessa de Bearn, na Remei Huguet, n’Aina Cohen, poetessa folklòrica i rural. Sense cap mena de dubte aquesta obra és una peça clau per conéixer la història i a la cultura mallorquines, escrit amb una mestria i un sarcasme que una part de l’illa no li va perdonar mai.
	Ací en va una mostra de l’obra. Fixeu-vos-hi bé:
	“Molt lamentable - explicava Lluís Salvador-. És clar que totes ses persones tenen sa seva pudor especial.. Es diu pudor, no és ver?... i es cans coneixen son amo dins sa fosca. Tots pudim..
	- Per l'amor de Déu, Altesa -protestava Dona Obdúlia-, tots, no!
	- Tots sí, senyora -seguia el príncep, ja perdut dins els seus imbrogli poliglots-. Geruch. To smell. Odeur, en francès, i també puanteur. Pudor. Això és. Tots pudim. Vostè put.
	Dona Obdúlia es congestionava:
	- Ah, no, senyor! Jo no pud ! Qui pud és Vossa Altesa!
	El príncep, pacient i didàctic, no comprenia la indicació de la dama.
	- Sí, senyora, també. Vostè, jo, tots pudim. Cada persona, igual que cada planta, té la seva pudor.
	Dona Obdúlia s'aixecà de la cadira. Vint generacions de Montcades li pujaren a la cara.
	Veig que Vossa Altesa està de broma -digué-.
	I li repetesc: qui put és Vossa Altesa. Lluís Salvador no s'explicà mai la irritació de la seva amiga. No es deia pudir? Geruch, to smell, puanteur, pudor?... Quant a la senyora, passada la indignació del primer moment, com que a la fi tenia bon cor, acabà per creure que l'arxiduc era un «penjat» i que li havia volgut fer una broma, cosa que resultava ben amable tractant-se d'un Habsburg. «Jo no comprenc», deia Remei, sempre que contaven aquella festa, «com Dona Obdúlia tengué valor per fer frente a s'Arxiduc. Era un cosí de la Reina! L'haurien poguda tancar a sa presó per desacato!»
	Però Dona Obdúlia no era poruga. Li sobrava valor per a enfrontar-se amb un príncep i per col·locar-se sis plomes al cap, verdes, grogues o morades”.
	Bearn o la sala de els nines (1956) De bell antuvi cal aclarir que és Bearn, ja que es transforma en un mite perquè representa l’existència idíl·lica a Binissalem d’un refugi moral i físic d’un llinatge que s’enfonsa. Llorenç Villalonga l’usa la primera vegada el 1938. La ironia, la versemblança, el misteri, el pensament, fan que l’obra esdevinga l’elegia d’un món perdut. També la narració aconsegueix que puguem relacionar l’espai amb la nissaga. Té alguns trets d’autobiogràfics ja que l’autor mallorquí era fill d’un militar i pertanyia a la classe alta de l’illa, tal volta per aquest motiu podem entreveure reflexada la tradició familiar dels personatges amb la seua, així com la relació amb son pare i els records d’infantesa. Don Toni és l’eix central de la història car manipula amb reflexos de misteri que giren a l’entorn de la seua vida. Podem afirmar que la novel·la és una mostra d’ambigüitat i de contrastos(serenitat/tempesta, bé/mal, raó/fe, veritat/mentida, ortodòxia/heterodòxia...)
	La novel·la està dividida en tres parts; una introducció en forma de carta-pròleg, la novel·la pròpiament dita, subdividida en dues parts: la primera "Sota el signe de Faust" i la segona "La pau regna a Bearn"  i un epíleg que clou la narració. En la introducció, el narrador escriu una carta a Miquel per tal de demanar-li consell per portar a terme les instruccions de don Toni.
	L’obra doncs es constitueix de dues parts que responen a les etapes de la vida de don Toni i a una identificació simbòlica de cadascuna amb un mite literari: la primera, "Sota la influència de Faust", respon a l' època tempestuosa. La segona discorre  més aviat dins la calma d'aquestes muntanyes i el referent literari al·ludit és Les Metamorfosis d'Ovidi.

