
L'últim capítol explica com, després 
d'haver fe: les paus amb el seu Déu, 
pot establir una comunió absoluta amb 
la Natura, que, ara sí, s'erigeix corn a 
Déu úilic, un Déu panteista explicitat en 
la forca dels quatre elements vitals: el 
vent, el foc, I'aigua que transformaran 
el cos de Fineta per retornar-la a la 
materia primigenia, la terra. Aquesta 
era la idea de Josafat, «que les huma- 
nes despulles es cobrissin de verms, es 
tornessin pols, vent empudegat, res- 
quícia inapreciable» (p. 62). La Natura 
va en el seu ajut en forma de «PO- 
nentadan, pren la faisó d'una «fera ira- 
da i venjadora» durant dos dies fins 
que, al tercer, la pluja cau espessa. Una 
aigua que purifica el cos de Fineta i 
que troba Josafat en un estat d'anihi- 

lació total: boig, materia inerme i in- 
diferenciada. 

Aquesta era l'única manera per la 
qual Josafat podia assolir la placidesa i 
!'liarmonia cosmica tal corn el so del 
flabiol ens deixa entendre. Es tracta, 
sens dubte, d'aquell «vegetar consola- 
dor», d'aquella vida de agermanor amb 
insectes i reptils» del qual ens parlava 
Bertrana a L'encis d'una marvada. 

1 ara, al final de la novekla, nosaltres, 
corn el rector, corn el jutge, o corn un 
més entre «l'escamot de curiosos» (p. 
68) restem ~empedreits per la sorpresa» 
després d'haver visitat el complex en- 
trellat simbblic que Bertrana ens havia 
ordit. 

Els dies immortals de Baltasar Porcel: el fina1 d'una aventura, 
per 1. M. Balaguer 

Hi ha novelles que només assoleixen 
tot el seu sentit en situar-les en el 
context de l'obra del seu autor. Els 
dies immortals, darrera novekla de Bal- 
tasar Porcel,' és un bon exemple d'a- 
quest fet, perque encaixa en el tipus 
de temes i recursos dominants en la 
seva narrativa, perb també perque pot 
ser entesa corn el final d'una trilogia, 
constituida per aquesta, Cavalls cap a la 
fosca (1975) i Les pomes d'or (1980). 
Si aquesta darrera s'adequava als mo- 
dels de la novekla iniciatica, Els dies 
immortals acaba donant al conjunt el 
sentit d'un ímic procés d'iniciació, en- 
cara que sigui encarnat per personat- 
ges diferents, en la mesura que conté 
les fases de les novekles anteriors i ve 
a sumar-ne una de darrera que sembla 
ja definitiva. 

A Cavalls cap a la fosca trobavem 
un narrador-personatge a la recerca 
d'un sentit al seu passat familiar-col- 
lectiu, de la qual es desprenia una cer- 
tesa: només la negació d'aquests orí- 
gens podria permetre la seva realitza- 
ció corn a individu i per tant la seva 
existencia plena només sera possible 
a partir d'una actitud d'absolut indivi- 
dualisme. A Les pomes d'or es concre- 
ta aquesta descoberta a través de la 

1.  Baltasar PORCEL, Els dies immortals (Bar- 
celona, Edicions 62, 1984). 

busca del tresor, per part d'un altre 
narrador-personatge, lligada a la de 
les raons del fracas del seu pare, unes 
raons que, reforcant la filosofia del 
protagonista, en el fons resideixen en 
la seva propia feblesa. Així només l'ho- 
me fort aconsegueix d'imposar la seva 
personalitat i assolir les seves fites i 
per tal de fer-ho es veura sempre obli- 
gat a sotmetre els altres homes; en con- 
seqükncia, l'única moral del personatge 
acabara sent la de l'autorealització. 
Pero al final de l'aventura només que- 
da el h i t ;  aquesta té alguna cosa de 
físic, de material i la seva grandesa re- 
sideix en el gest d'un instant. L'aven- 
tura acabada només és record i assu- 
mir-ho és una forma d'acceptar la prb- 
pia i lenta destrucció del temps. 1 el 
bagatge d'experiencies? L'aprenentatge 
ha implicat la solitud, la perdua de 
la innocencia i l'assumpció de la amo- 
ralitat, també per aquesta banda el 
buit existencial, ja res no podrii tenir 
sentit, només, per als altres, els mo- 
ments de la seva aventura. 1 en Els dies 
immortals el protagonista, després de 
passar per unes fases que fins a cert 
punt tenen les seves equivalents en 
les dues obres anteriors, acabara tro- 
bant un sentit al final de l'aventura. 

El punt de partida d'aquesta darre- 
ra novel.la ens situa el narrador-pro- 
tagonista en plena fugida cap a la 
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frontera de Kenya d'una revolta a Tan- 
zania. La nit abans de la darrera etapa 
i mentre vetlla el petit campament de 
11expedici6, gravara en unes cintes de 
cassette, gairebé corn una mena de tes- 
tament, una evocació de diversos fets 
i moments de la seva vida. Aquesta mi- 
rada retrospectiva se centra en quatre 
etapes, cadascuna de les quals ha con- 
format d'alguna manera la consciencia 
des de la qual se'ns narra: 1) Infante- 
sa, orígens geografics i familiars. 2) 
Estada a Barcelona. 3) Els viatges a la 
recerca de les petges dels herois. 4) Es- 
tada a Africa. Aquestes fases que tro- 
bem en la conformació de la persona- 
litat del narrador no estructuren la no- 
vel.la de manera lineal, tal corn les re- 
sumíem, ni en cadascuna d'elles es pot 
dir prbpiament que siguin descrites les 
accions i evolució del protagonista. De 
fet I'obra s'estructura en una doble se- 
rie de capítols, cadascun dels quals té 
una certa unitat tematica, i que s'al- 
ternen de manera que els parells re- 
cullen les tres primeres etapes enun- 
ciades abans i els senars se centren 
en tot allo que fa referencia a restada 
a Africa. 

Es sobretot en els capítols parells 
que trobem la descripció i narració de 
les peripecies, caracter i concepcions 
d'altres personatges que acaben do- 
nant sentit al grau de consciencia ad- 
quirida en cada fase pel protagonista. 
e s  un fet que, si d'una banda, es re- 
laciona amb la tendencia de Porcel a 
donar-nos en les seves obres una gale- 
ria de personatges i a narrar tota una 
serie diversificada d'histories que s'in- 
tegren en un sentit de conjunt en cada 
novella, d'altra banda, en aquests ca- 
pítols, té la funció d'adequar-se al ca- 
racter mimetic o d'aprenentatge a tra- 
vés dels altres que tenen determina- 
des fases de tot procés iniciatic. Així 
al capítol 11, que gira al voltant de l'ar- 
relament atavic de l'entorn familiar 
del protagonista a la terra corn una 
forma de lluita contra la destnicció i 
el pas del temps, s'hi destaca la figu- 
ra del pare debil de caracter i malal- 
tís que sembla buscar en la profundi- 
tat de les coves una recuperació del 
claustre matern. Apareixera també 
l'avantpassat Medusa, que, enfrontat a 
la mort, en un naufragi, descobrí que 

els homes no som res quan se'ns des- 
pulla de tot allb que ens embolcalla 
(habitatge, cultura, etc.) i queda mig 
abaltit i incapac d'actuar davant la 
descoberta. 1 davant d'ells hi contras- 
tara la figura de l'avi Taltavull, Súni- 
ca que el protagonista no ha volgut 
oblidar del que foren els seus orígens, 
representació del ccaprici, l'imprevisi- 
ble, la Ilibertat» i que expressa unes 
veritats fonamentals que formaran 
part del seu bagatge: «El desti no exis- 
teix, pero sí l'atzar. 1 l'atzar és cons- 
tituit pel moviment i la combinació 
continus, corn la mar i la seva fonda- 
ria i totes les especies que la poblen. 
Que fer, doncs, per encertar? Millor 
dit, per triomfar, perque els encerts 
vés a saber que són ... Ido moure't 
també sense aturall, lligant així amb 
l'atzar i la Naturalesa. 1 no quedar sa- 
tisfet o dolgut per res, perque llavors 
restaries al marge i el moviment ge- 
neral tlaixafaria» (p. 30). En definitiva 
tot portara el personatge al convenci- 
ment que només la negació dels seus 
orígens i la fugida el podran portar a 
la lliure autorealització. 

Una cosa semblant trobem en el ca- 
pito1 IV: Barcelona, primera estació 
del viatge, mostra tres possibilitats de 
fracas a través del profesor Pérez Co- 
lomer, Jordi Pons i Dora Pomarol. 1 
davant l'exemple dels tres personat- 
ges el narrador refermara la seva vo- 
luntat de viure, d'evitar les debilitats 
i convertir-se en la seva prbpia creació 
a través de la fugida i l'aventura. 

En els capítols VI i VIII aquests per- 
sonatges seran «histories» i la percaca 
de Saventura per part del protagonis- 
ta, en la mesura que depen d'ells, so- 
bretot en el VI, no implica encara la 
seva plenitud. Gui de So representara 
la concreció en heroi medieval del que 
ha anat configurant les aspiracions vi- 
t a l ~  del narrador, i li mostra l'exem- 
ple de la recerca del tresor corn a 
forma d'aventura i no corn a simple 
voluntat de posseir-lo, cosa que en cer- 
ta manera dura a terme en el capítol 
VIII en la recerca del tresor del pirata 
Xoriguer. Cavallers medievals i pira- 
tes, herois d'un món infantil que ara 
guien el destí del personatge. 

Com hem pogut veure, les fases per 
les quals ha anat passant el personat- 
ge s'ordenen cronologicament al llarg 
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d'aquesta serie de capítols encara que 
l'estructura interna de cadascun d'ells 
no sigui lineal. D'altra banda es po- 
drien resseguir una serie de correspon- 
dencies entre els capítols 11 i VII i en- 
tre el IV i el VI que donen una certa si- 
metria a l'estructura de la novella. 

Un dels elements que vertebra la se- 
rie dels capítols senars és la relació 
del protagonista arnb Swala, la noia 
africana arnb qui es casara i tindra 
dos fills, al voltant d'aquest fil conduc- 
tor trobem moments significatius de 
la fugida cap a Kenya i la descripció- 
historia de personatges que han tin- 
gut relació arnb el narrador a Africa. 
Tot plegat tendeix a mostrar-nos la 
relació del protagonista arnb el paisat- 
ge i la realitat africans, un món do- 
minat per la fatalitat en que l'home 
apareix empes per les forces d'una na- 
tura descarnada. Tot en ella porta cap 
a la dissolució de la consciencia indi- 
vidual, la qual cosa allibera l'home de 
responsabilitats, allí només obeint la 
crida de I'instint ja assoleix el propi 
destí. 

L'alternanca de capítols de les dues 
series no és un fet gratuit i té una fun- 
ció estructural important: si Cuna 
banda ajuda a crear l'efecte de flax 
de consciencia que hi ha en tot mono- 
leg, de I'altra, serveix per reforcar allo 
que tenen de comú les diverses reali- 
tats narrades en les dues series: 
«...s'ha de separar l'ideari establert i 
el repertori cultural imposat, i adhuc 
acceptats per la raó -per molts ele- 
ments irracionals que continguin-, 
de la convicció personal feta d'expe- 
rikncies, de transgressions de la nor- 
ma, de desigs, de necessitat, de fos- 
cúria bategant i de tendresa íntima. 
Els homes, sí, sempre han intuit el ma- 
teix i malgrat els tombs que han ha- 
gut de fer sempre han obrat d'iden- 
tica manera, encara que hagin susten- 
tat filosofies diferents o que la Histo- 
ria modifiqui els escenaris.» (ps. 145- 
146). 1 així, per exemple, la historia de 
Lomunga i del seu avi del capítol I 
reforcen el sentit de l'experiencia del 
protagonista del capítol 11: en dos 
mons tan diferents la mateixa neces- 
sitat de negació d'uns orígens. També 
les associacions explicitades pel nar- 
rador aniran reforcant aquestes simi- 

l i tud~ i correspondencies, tot utilitzant 
com a motius que s'aniran repetint al- 
guns dels fets o personatges de la nar- 
ració com és el cas de l'avantpassat 
Medusa. 

Les simetries a que feiem referencia 
en parlar dels capítols parells queden 
reforcades pels senars, sobretot en si- 
tuar en el nucli central de la novella, 
el capítol v, en que els episodis de la 
possessió de Swala i de la caca del 
Ileó tindran un sentit ritual i d'inicia- 
ció definitiva per part del protagonis- 
ta i aihora li possibiliten l'adquisició 
dels atributs dels herois: 
NI va comencar després la historia 

bella i dolorosa del gran lleó solitari. 
Els Herois. Ja hi havia arribat. Els 
meus sentiments nuaven arnb els som- 
nis de potestat, d'harmonia, com si 
prengués part d'un envit admirable i 
immortal. Enfrontar-me arnb el lleó 
sabent que Swala m'esperava, que la 
tribu confiava en el meu valor, cons- 
titUia per mi el do més preciós que 
m'havia estat donat mai. 1 no sols no 
temia el perill, sinó que una exigencia 
interior me'l reclamava. El necessita- 
va: era el risc que calia pagar perque 
el triomf o el fracas cobressin una 
dimensió allegorica.. .» 

«Ja no eren les quimeres que tant 
m'havien omplert el cap de cabbries: 
viatges darrera el cavaller Gui de So, 
lectures de joventut ... Els Herois s'en- 
carnaven en mi ... era la fe en un destí 
que fregava la plenitud, el meu.» (ps. 
98-99) 

Pero aquesta plenitud no s'assoliri 
fins al final del viatge i el capítol IX 
sera la constatacio d'aquest fet. Aquí 
el record del narrador se centrara en 
el naixement dels seus fills, la qual 
cosa l'havia situat davant de la seva 
propia destrucció, igual que per a el1 
ho ha estat el seu pare també sera no- 
més passat per als seus fills, aquests 
I'acaren als seus Iímits, pero alhora 
són una manifestació de I'instint de 
vida i I'únic que pot restar d'ell: 
«Som el que som, pero també les ane- 
lles de la cadena de la vida.» «Sóc el 
qui sóc», havia dit el déu dels hebreus 
a Moises al Sinaí, i el protagonista de 
la novella, igual que altres personat- 
ges, ha topat arnb aquest principi i 
ha intentat de dur-lo a terme a tra- 
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vés de la construcció d'un destí indivi- 
dual, tot fregant la divinitat. Pero els 
homes no som déus, i assolida la ple- 
nitud I'únic que preval és l'etern priil- 
cipi de la vida. 1 els fets donen al nar- 
rador la possibilitat d'assolir la ple- 
nitud del seu destí mitjancant la salva- 
ció dels fills, la possibilitat d'esdeve- 
nii- definitivament heroi i que els seus 
dies siguin immortals. El final de I'a- 
ventura assoleix un sentit, el que res- 
ta ja no és el buit, i el destí individual 
es lliga al collectiu tot obeint als de- 
signis primaris de l'instint. L'heroi 
nietzschei de Les pomes d'or impo- 
sant, sense possibilitat de flebleses, la 
seva voluntat troba en la darrera no- 
vella de Porcel el seu descans i el seu 
sentit en els altres a través de l'as- 
sumpció d'un mite també de regust 

nietzschei, el de l'etern retorn. Un 
mite que, en definitiva, conforma l'es- 
tructura de la novella i de tot el cicle: 
sota d'aquells orígens que calia negar 
a CavalZs cap a la fosca hi ha uns 
brins de veritat que constitueixen l'es- 
sencia de l'home i de la vida més en1121 
del lloc i del temps. 

Els dies immortals es decanta més 
cap a la formulació en termes narra- 
tius d'una consciencia del món que 
cap al procés de la seva conformació. 
Més que la construcció psicolbgica 
d'un personatge hi trobem la projec- 
ció d'una consciencia ja adquirida so- 
bre el conjunt de fets narrats, i és 
que, arribats a aquest punt del cicle 
narratiu que sembla tancar, el que in- 
teressa refermar no és tant el procés 
com la seva conclusió. 
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