
xona), sense ve.üe1tats mimetiques superfi- 
cial~: certament, els Mites incorporen o f i -  
me, surrealisme i absurd en dosis fluctuants 
als diferents episodis, perb no corn un exer- 
úci literari sinó corn a expressió ahistbrica 
d'una crisi personal ben datada, reflectida, 
per exemple, en el ttactament irbnic de la 
moral establerta; i, encara més, els incorpo- 
ren corn una deformad púdica de I'autoimat- 
ge de l'autor. No em faria gens estrafly que la 
primera ediu6 h w 6 s  unecessitatw el com- 
plement, o potser la rectificaaó, de les nar- 
racions que clden el volum pels dubtes que 
sobre la viabilitat dels mbduls narratius que 
al seu moment havia adoptat poguessin haver- 
se apoderat de I'autor (només dues narracions 
són del 1953; les altres, indbs el text intro- 
ductori, s6n de 1947-1949). En aquest sentit 
és significatiu que, aran de la primera edi- 
ci6, Antoni Vilanova apreciés que uels au- 
tentics dots de narrador li han quedat corn 
apagats i dilu?Its per les ve8eitats de poeta 
i per la irrefrenable tendencia vers el lirisme 
descriptiu basat en el suggeriment i la in- 
sinuació~ i que els contes complementaris 
uassenyalen sense cap mena de dubte el t rb -  
sit cap a un art m6s depurat i selecte, i tam- 
bé mes vital i hurn$». Ara, perb, incorporats 
a la uhistbria~ literllria. el lector nou té una 
major perspectiva i I'autor queda alliberat 
de la responsabilitat de sentir-se innovador. 

Als Mites, s'hi remarca la voluptuositat 
amb que I'autor, corn els avantguardistes, as- 
sumeix contradiccions (ho explicita al text 
introductori). Ideal inassolible: realitat i som- 
ni, omniprésents; imatgeria ádés controlada, 
adés desfermada: linealitat i retorciment: for- 
men una complexa i paradoxalment lúada 
imatge moral resolta dins unes mordenades 

terhries de la tradíuó local i univers4 d* 
o populars. 

El llibre més recent de Sarsanedas, L'& 
dmrd el mariner i el pds de sota I'aigw, A- 
borat, segons que sembla, sota I'estímul de 
I'ofici de pare, compren nou con- ínfan- 
tils diferents i unítaris pels personatges i els 
escenaris (una mar bon tros fabulosa peís 
peixassos que hi pdulen i una poblaci6 &una 
costa innorninada. prbxima, perb, & desti- 
nataris directes del ilibre perque s'hi m- 
ja pa amb todquet i s'hi ballen sardanes). 

La receptivitat infantil dóna ocasió a I'm- 
tor &imaginar un fantastic món marí en rela- 
u6  constant amb un de terrestre no menys 
fabulós i de donar-hí alhora parabijlicament 
les realitats morals quotidianes i la complexi- 
tat del m6n que l'infant va descobrint: així, 
uPeriil per als dofins» és una parabola contra 
el b&cisme i la dema$gia oportunista, uEl 
far de Trencamiralls~ tracta de la capaatat 
de solidaritat i la supexaaó del parany de la 
incomunicació; uPhic al país de sota Pai- 
v a »  exemplifica el triomf sobre la por irra- 
cional; «Les perles de Mrs. McPístrincs~ ca- 
ricatura aiguns aspeaes negatius dels turis- 
me i I'abandó dels modes de vida ancestrals, 
etcstera. 

Els homes i llurs &pliques, els animals, 
s6n sempre, per a Pautor. bons o ho esdeve- 
nen, perque la part positiva s'imposa al cap- 
davall per damunt de l'egoisme: la catrega 
idealista, perb, es matisa amb un habil hu- 
morisme itbnic, en el tractament de les si- 
tuaaons i en la catacterització deis personat- 
ges ~rincipals (Eduard, el capita Pau, la Tor- 
tuga Remeiera, el Pop Gegant, etc.) *i amb 
lleficq i constant complicitat colioquial que 
I'autor estableix amb el lector. 

Terenci MOIX: Sadistic, esperpentic i 2dhuc meta, : Barcelona, D sa, 1976. 
(CoHecció «Pinya d e  Rosa», núm. 24). 204 ps.; La caiguda de I'imperi sodomita 
i altres histories heretiques. Prbleg d e  Josep M. CASTELLET. Barcelona, Aym;, 
1976. (CoHecció «Trbpics»,) 
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Una nov& i un r e . d  de contes ens tor- 
nen a fer present Tzrenci Moix despr6s de 
quatre mys de no publicar narrativa. La re- 
elaborad6 de temes,. en una dinamita d'es- 
piral, establ" un Egam de contindtat en- 
tre aquestes obres i les anteriors. Amb tot, i 
segur que en aixb Moix coincideix amb un 
sector del públic, la novella ens és presen- 
tada corn un intent dlexha@it un estil i de 

saturar els temes ja esbossats. El fet que el 
tractament de l'erotisme esdevingui central en 
aquestes obres 6 concomitant amb la drama- 
tització dels personatgcs (el pr0tagonista.i el 
seu onanisme en s6n Pexemple més escaient) 
en l'intent de liquidar la típica figura del fu- 
gitiu que Moix va aconseguir d'imposar en 
la nov& catalana dels seixanta, el sector 
m& jove de la qual va &bar un mdel  en 



la tseva',obra,Ésobretot El dia que va morir senyalar l'origen d'aquest cas obvi de neu- 
Marilyn). Perh mentre que aixo és,del tot va- rosi: és la societat cristiana occidental i la 
lid per a-la novella, els mntes van més enlla seva sexualitat barmera, la seva mística del 
i prgclameñ un erbtisrne lliure de condiciona- dolor, en suma, la repressi6 en tots els or- 
ments, soaals i morals, «completament paga». &es, allo que incomunica el personatge. Joan 

Sadfsfic, esperpentic i ddhuc metaffsic, pre- Manuel Forcadella , s'evadeix d'una realitat 
mi Joant:Estehjch 19715~ editada amb un nom- (i.e., una societat, i ben concreta: Catalunya, 
br~~gairebér-infinit dlerrades tipografiques, va i k postguerra) que d resulta vasta, terrible, 
iet,és&ita: k l  tl.967,. eliminada* per la censura frustrant; en conseqüSncia, i, incapac de man- 
ileshorek; i .&a ;el. 1Q5. '&O implica la tenir-hi tractes, es refugia en el somni, de 
x~exist&cia;en aquesta novella d'elements que tal manera que podríem formular el pro- 

poden ~fiuicionaf coin a: antecedents i alhora blema com l'oposici6 entre idealisme i rea- 
co* a :consegüents d'altres. elements situats lisme. Mb que a un m v d  és una manera de 
eiizla,resta .de. la producció d'en Moix. És el coneixer el m6n és, en aquest cas, una ma- 
e+. d'oliveri- (protamnista 'd'onades sobre nera d'enfrontar la sucualitat: a l'onanisme 
un~rr~ocu  ' deserta), del qual Joan Manuel s'aposatla ~ansacció gm~al. . - 
Portadella (firotagonista de Sadístic ...) n'és Són doae & contes recollits a La caigu- 
Un-avanc i una bcerbació. També aquesta no- da de IJimperi sodomita i i t r e s  histories he- 
velía-~eprodueix l'esquema arquetfpic de l'he- r2aiquesj la redacci6 dels quals s'estén del 
roi quC-:empr& un viatge a la fi del qual 1967 al 1976 (encara .que el nucli central: 7 
intkntarh de conciliar-se amb la sodetat on contes, és del 1975). Potser el conte rnés &u- 
vh inéixer: corn en totes les novelles d'en nyat de les posicions assolides a Sadistic.. . 
Mo'ur, 13heroi és -emp&s a fugir per* li és és Mutter Vietnam u.vd Ihre Kinder, un text 
impossible ld'acceptar lu  societat paternal, pe- del 1967, en el qual el contrast entre una ac- 
&.o, a SadLrriC.. . és més d a r  que enlloc el fra- ció b&ca que s'esdevé al Vietnam i la re- 
d s  de-l'heroi separat de la seva societat i in- pressió d'una manifestació .a Barcelona, no 
capa<; d'acceptar-se a si mateix. Reinarca aquest arriba a aconseguir un efecte dramatic .gaire 
fracas un personatge relativament nou: Cana- nptable, potser uer-la banalitat de les situa- 
I h  (un precedent / corisegiient de Jordi uons- que, ,aixb sí. s6n. %testirnoni d'una &PO- 
Uovet?), el qual, a la fi del seu itinerari, ar- ca. Tafnbé7comencat el 1967 és el conte que 
riba a trobar-se a si ,mateix m assumir la dóna títol aL fecul1,-La-caigt'rda de lJimperi 
seva condició d'homosexualj amb el qual fet sodamita, una 'divertidíssima parbdia de la 
esdevé l'heroi positiu de  la -novella, -contras- destnicci6 de Sodoma amb Isaac; ,a més de 
tant amb I'escapisme d e  Joan Man~eI~~L'e~til, b t  i la s e v a r f d - , ,  com a protagonista; te- 
així mateix, r3tera' procedllnients habituals, nint com ashoritz6, el trebd estilístic de,Joan 
pefb en SYdístic ... el barroauisme :és hiper- Oliver a Biogfafia de Lot, ,Moix no només ca- 
ti&fic i .í'afectaa6 exq-etnada, base de laex- ricatura la narra& bíblica, sinó. que  la con- 
tura 'd'un 'disnrrs problematitzat pei- la xeu verteix en -una varhbola de la -persecuci6 de 
d'un narrador que-desiará res distancia del qu= l!homdsexualitat, únicament , possible en el 
conta, ho parodia, ho ironitza; diriem en efec- paradís:. anterior :a la vinguda de la moral 
te,-ilfét& Vol des& el seu esti1 a ba- judeocristiana (dolor C. uq ;$laes), Aquest és 

també (i la semblanca amb Sadístic ... és 

cordar Teorema de Passolini), una vegada co- 
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tiva irbnica que no exclou la simpatia ni la 
sentirnentalitat. Així, per exemple, Body Beau- 
fiful és una broma descomunal entorn d'un 
narcís que de tanta cura dels seus músculs 
:n rebenta d'un excés. Marcovaldo Tarsile de 
Latour Montigny és una altra adcdota con- 

l 
rada amb un vel d'ironia més aviat tenyida de 
pietat per un afeccionar a «llargAries excessi- 
ves» que mor a causa de l'absurd que una 
d'aquestes Ilarghies. la més excessiva, esde- 
Iingui una cobra i li piqui el coll. Olimpia 
puzzle i Una senyorassa de tota la vida per- 
tanyen a aquesta serie de narracions irbniques 
amb una dosi, també, de simpatia, en les 
quals l'homosexualitat aconsegueix de ser trac- 
tada sense embuts, com ara a Joc del que mira 
i del genet de la mort romana, disquisició so- 
bre la repressió de la sexualitat en la socie- 
tat occidental servida en un escenari simbb- 
lic, o bé a Adrid, elegia per al bell amant 

de l'emperador de Roma, text ple de pietat 
(degudament relativitzada pel narrador i el 
seu company, Arriio Majó), i encara a Tot 
glorificant I'onanisme europeu, un text en 
el qual se'ns ofereix uria quasi teoritzaáó so- 
bre la sexualitat i la repressió a q& la sot- 
met la umasturbació culturalista europeisw 
(no cal remarcar la relació amb Sadfstic: ...) 
Minifac Steimann: noueljista d'orgasmes fa- 
llits completa el Ebre dins de la tonica ge- 
neral de parodia i bon humor. 

Certament els antes són m& trebaíhts í 
polits que la novella, pero és en la novella on 
mes es palesa la capacitat fabuladora i &a& 
tica d'en Moix. Superiors els antes a la 
novella, pero no desmereixen d'un esaiptor 
del qual es pot dir, senzillament, que n'ha en- 
senyat molts d'altres. 

FANER: Un regne per o d. Prblc 
Proa, 1976,282 ps. 

Que Pau Faner és un narrador nat, pos- 
selt d'wa capacitat de ficaó ben poc comu- 
na en la literatura catalana moderna, ho hem 
sentit afirmar moltes vegades. Pero la lec- 
tura d'áquesta novda, que es presenta a&e- 
ditada pel premi Sant Jofdi 1975, no pot dei- 
xar de suggerir un problema: (n'hi ha prou 
aml5 ficci6 i capacitat narrativa per escriure 
bones novelles2 Revettint el tema, recordern 
un moment el sentit de la «ficcid», entesa 
com a llibertat imagiiativa, que és la mane- 
ra que practica Pau Faner. La fic+ ha estat 
temuda massa sovint al llarg dels segles que - 
fa que la novella és historia. 1 la historia de 
la novella-n'ha sortit ben condicionada i na- 
fiada, d'aquesta por. La por a la ficci6 ha es- 
tat, sovht, la por a la veritat, a aquda veri- 
tat que no entén de tabús socials ni morals 
i que és capac de tracar la visió prefabri- 
cada del món en qu& vivim. En aquest sen- 
tit, la ficció apura* -més enlid de les formes 
literhies o ardstiques que la tradueixin- se- 
ria sempre trencadora i renovadora, perque 
faria referencia a unes estructures essencials 
-mítiques o subconscients- del nostre és- 
ser individual i cokíectiu. Pau Faner sembla 
apuntar cap a aquesta teoria. Perb cau en una 
trampa: creme en la upuresau de la ficció. 
Perque fins i tot la ficció ens pot venir con- 
dicionada i pot ser esc~pista i reptessora. Re- 
cordem, si m& no, tota la narrativa oral 
(aqud upuru producte de Ixi creació col- 
lectiva), destinada a la perpetuació dels tabús 
morals i socials en les ments infantils. 

:g de Josep M. LLOMPART. ~arcelkna, 

Interessa remarcar aquest fet -a@ el &E 
de falsificar-lo que comporta t* simpM= 
c a c i b  per entendre robra narrativa, de Pau 
Faner. Per preguntar-se, en darrer teme, a 
que obeeix la seva ficció. Perque I;i sens@ó 
de gratultat que en treu el lector ($per a s ,  
i per tal d'evitar generalitzacions, especifico 
que sóc jo, el sotasignat, qui ha fet la lec- 
tura que suggereix aquests comentark) no sé 
explicar-la si no és per la falsedat de la ima- 
ginació que el narrador ha posat en joc. El 
que ha fet ha estat acumular-hi topics de te- 
beo, de literatura popular, de literatura fan- 
tastica, de literatura decadentista 'i 'shdico-qa- 
soquista, etc. Tbpics, al cap i a la fi, beti 
allunyats d'una veritable imaginació que-els 
retorni l'operativitat. Inventats o no per l'au- 
tor, són tbpics reiterats i gastats, buits, que 
no actuen com a desdtificadors (ni que si- 
gui a través del mite), sinó com a falsifica- 
d o r ~  d'una realitat que vol ser voluntatiament 
ignorada i que, malgrat aixb, encara ha d'a- 
nar servint -a través de les contínues refe- 
rencies que hi fa el narrador- per donar la 
sensació de versemblanp al que és irreal i 
fantbtic i que seria monegut sense trames 
com a real i existent ¿iris l'obra lita&% per 
un lector dels anys setanta que veu la M6 
visió i escolta la radio. 

En realitat, cap trencament moral ofereix 
la novella. El pretss amoralisme i/o immora- 
lisme que s'hi reitera, va destmat a espar- 
verar ments benppants ((queda en?- 
ra, que s'escandahtp quan li parla de plpf 


