
Al marge 

De re urbana i De re mrali, un altre cop?, per Vtttor Martinez-Gil 

1. Cabories d'una decada 

L'any 1985 Jesús Moncada va publicar 
un article al dian «El País» titulat Cabo- 
ries estivals (~Quadem de Cultura», any 
IV, núm. 159, diumenge 13 d'octubre). 
A uest «Quadern», que portava el subti- 't to de L'escriptor i el seu paisatge, co- 
menqava la nota de presentació dient: 
«Es parla d'escriptors rurals i urbans se- 
gons el marc on situen les seves narra- 
cions, pero la definició no és tan senzi- 
Ha.» Per tal d'aclanr un problema tan 
difícil, els responsables del «Quadem» 
havien demanat I'opinió de dos escnp- 
tors rurals (Jesús Moncada i Mana Bar- 
bal) i la d'un escnptor urba Jaume Fus- 
ter). Jesús Moncada, que p \ ante'ava el 
seu article corn si fos una carta a! direc- 
tor, s'ho va rendre pel cantó de la 
conya. Entre $altres coses, hi deia que, 
ben mirat, la divisió rural-urbd era massa 
poca cosa per abastar una realitat tan 
complexa. Els escriptors rurals, per 
exemple, mereixien una mica més de 
cura a l'hora de ser encasellats. Aixo en 
permetna, a més a més, un major aprofi- 
tament comercial: «I, ¿que me'n diu, del 
profit que podríem treure dels rurals? 
Rurals de seca, de regadiu, de plana, de 
muntanya, cerealistes, de zona fruitera ... 
Fins i tot se m'acudeix ue es podnen 
estudiar, corn en el cas %els vins, unes 
denominacions d'ongen, a fi i efecte d'a- 

favorir la comercialització del producte i 
garantir-ne l'autenticitat.~ 

Un pare11 d'anys més tard, «El Temps» 
(any IV, núm. 149, ps. 37-63) va publicar, 
arran del dia de Sant Jordi, un suple- 
ment especial titulat Els escriptors es- 
criuen sobre els escriptors. Els responsa- 
bles del suplement van tenir la 
magnífica pensada de fer que Quim 
Monzó, I'escriptor urba per excel.lencia, 
parlés de Jesús Moncada, I'escnptor ru- 
ral més de moda del moment. Quim 
Monzó, després de queixar-se de I'eti- 
quetació simplista que tant el1 corn Jesús 
Moncada havien patit, es va veure obli- 
gat a aclanr punts tan inqüestionables 
corn a uests: « ja que tanta importancia 
si una ffcció té per escenari una ciutat o 
un poble de mala mort? Una ficció té 
interes -si el té- per ella mateixa. [...] El 
que ens interesa són les histories, no 
només el vernís amb que les maquillen.» 
S'haura de convenir que, en aquestes 
alcades del segle XX, sembla mentida 
que escriptors corn Quim Monzó i corn 
Jesús Moncada s'hagin vist obligats a fer 
aquest tipus de puntualitzacions. Al dar- 
rere hi ha, corn sempre, una petita expli- 
cació histonca. 

Com ja és sabut, els cntics catalans 
s'han servit, al llarg d'aquest mateix se- 
gle xx, de termes corn ruralisme, novella 
rural o novella ciutadana per establir les 
seves posicions sobre el que havia de ser 
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la novella del moment. Aixi, els crítics 
modernistes i noucentistes, arnb un sig- 
nificat diferent pero arnb el mateix ús 
terminologic, van fer servir aquestes eti- 
quetes per acceptar o rebutjar contes i 
novel.les a partir del seu contingut filoso- 
fic i de la seva estructura formal. Poste- 
riorment, durant els anys vint i trenta, la 
reintroducció de la novel.la realista i psi- 
cologica va permetre que crítics com 
ara Rafael Tasis o Domenec Guansé clas- 
sifiquessin les novel.les en rurals o ciuta- 
danes segons el marc on desenvolupa- 
ven l'accio. Era, des del seu punt de 
vista, un ús ben lícit dels termes: una 
novella no deixava de retratar un tros de 
vida perque passés a la vila o perque 
passés a la capital. Finalment, Joan Fus- 
ter i Alan Yates van usar aquestes etique- 
tes en els seus estudis i -si bé tota la 
tradició academica posterior s'ha oposat 
a considerar-les categories literaries va- 
lides- van contribuir a fixar-les en la 
memoria literaria del país. Es evident 
que, sense tota aquesta famiiiaritat ter- 
minologica al darrere, els crítics de co- 
mencaments dels vuitanta mai no hau- 
rien pogut dir que Quim Monzó era un 
escriptor urba perque els seus contes 
passaven a la ciutat i que Jesús Moncada 
era un escriptor rural perque els seus 
contes passaven en un poble. Paradoxal- 
ment, un coneixement directe de I'ús 
dels termes en la tradició critica catala- 
na, concretament de l'ús que se'n feia 
durant els anys vint i trenta, els hauria 
fet veure l'absurditat d'aquesta classifi- 
cació aplicada a dos autors que no 
creuen que la nove1,la sigui un retrat si fa 
no fa objectiu de l'home i del seu entorn. 
Es clar que, aixo, només ho haurien vist 
si ha uessin fet una analisi mínimament 
detalyada dels escriptors de que parla- 
ven. Quim Monzó, a l'article d'«El 
Tem S» ja citat, no s'estava de creure 
que ya causa primera de tot plegat era 
l'estultícia eneral d'aquests crítics, pre- 
soners de ?es modes: «Des de bon co- 
mencament, les ressenyes i les crítiques 
del primer llibre de Jesús Moncada tro- 
baven fascinant que histories que passa- 
ven lluny de la ciutat poguessin funcio- 
nar. No feia ni cinc anys que s'havien 
afaitat les barbes i que havien amagat la 
collecció de cantirs -ger poder abra ar 
la nova fe del neó, la utaca de metafl i 
les narracions "urbanes"- que ara sor- 
tia, de cop i volta, un despistat que escri- 
via narracions senzilles, sense gaires 
pretensions, arnb cap i peus, pero -ai!- 
"ruralsV.» Caldria tenir en compte, de 
tota manera, que les declaracions d'es- 
criptors com el mateix Quim Monzó 
també van tenir la seva part de culpa en 

tot aixo. Recreant-se en el caracter urba 
de la seva obra, Quim Monzó va propiciar 
que els crítics, obligats de ve ades per les 
urgkncies del periodisme, e? declaressin 
l'escriptor urba i modem per excel.lencia. 
Un exemple d'aquesta distorsió, innocent 
en ella mateixa pero apta perque la classi- 
ficació simplificada comencés a rodar, la 
trobanem a l'entrevista que li va fer Joan 
Rendé i que va sortir publicada a l'«Avui» 
el vint-i-cinc de gener de 1981. A partir 
d'una declaració com «Subscric plena- 
ment la frase de Max Jacob: "Al camp? 
Aquel1 lloc on diu que els pollastres es 

assegen crus?", en haver-lo convidat a 
Per una sortida fora de París),, l'entrevista 
va portar el títol de Quim Monzó, I'home 
asfaltic. 

A mitjan dels anys vuitanta, pero, I'ús 
dels termes i el significat de la polemica 
van canviar substancialment. D'una ban- 
da, arnb noms com els de Sergi Pamies, 
Mana Jaén, Marius Serra, Rafael Vallbo- 
na, Lluís-Anton Baulenas, Josep M. Fona- 
Ileras, Toni Cucarella i Carles Men ual la 
crítica va poder donar acte de fe ie l  dai- 
xement &una nova generació de narra- 
dors. Els primers a assenyalar-ho van ser 
Joan Ferraté, arnb l'article De generacions 
«Diari de Barcelona», 22- 11-1988 , i Isi- a or Consul, amb una ressenya pu l! licada 

a ll«Avui» (27-XI-1988) titulada Amb una 
dotzena de noms, el relleu és a unt. Pos- 
teriorment, a finals de 1989 efcollectiu 
Joan Orja va voler acabar de donar enti- 
tat de generació als nous escriptors arnb 
el llibre Farenheit 212. En un dels apar- 
tats del llibre, titulat «Ab urbe conditan, 
Joan Orja destacava el fet ue, si fins 
aleshores I'únic escriptor m o j e _  que si- 
tuava les seves histories a la ciutat era 
Quim Monzó, ara n'hi havia 'a «una pila 
que tan narrativa urbana ami  tota natu- 
ralitat» (p. 6 1). Paral4elament a aquest 
fenomen, van comencar a apareixer tot 
un seguit de llibres ambientats en el 
món rural: Jesús Moncada va publicar 
Cami de sirga (1988); Emili Teixidor, Re- 
trat d'un assassí d'ocells (1988); Maria 
Barbal, després de Pedra de tartera 
(1985), La mort de Teresa (1986) i, sobre- 
tot, Me1 i metzines (1990); i Pep Coll, 
entre d'altres, Quan Judes era fadrí i sa 
mare festejava (1986) i La mula vella 
(1989). De l'oposició escadussera Quim 
Monzó - Jesús Moncada es va passar a 
constatar una oposició general, central, 
en la narrativa catalana del moment, i 
els termes novella rural i noveHa urba- 
na van comencar a definir dos generes 
arnb tots els ets i uts. Un dels primers 
a constatar-ho va ser Pilar Rahola 
arnb un article titulat El senyor dialeg 
(secció ~Senyors de la ploma., &erra 
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d 'Or~,  juny de 1988, núm. 344, p. 29). 
Les últimes paraules de l'article són tota 
una declaració de principis: «Escric tot 
aixo perque crec que tenim al davant 
dos fenomens literaris que responen a 
dues maneres d'entendre el món i d'in- 
terpretar-lo.» Segons Pilar Rahola, si en 
la narrativa urbana hi trobem l'ambien- 
tació ciutadana, la presencia de la nit, la 
frase curta i sincopada i el unt de vista 
situat en el present (sense Rtur  i sense 
nostalgia), la noveíla rural, representada 
princi alment er Jesús Moncada, Mana 
~ a r b a r i    mili %eixidor, valora en canvi 
l'ambient rural, el dia, I1«estil florit i de- 
licadament excessiu», el sentiment del 
passat i el «gust per la bellesa de les 
coses inalterables». Aquest últim punt 
és, de fet, I'element basic que oposaria 
els dos generes. Perque porta, en el seu 
fons, la idea ue hi ha un genere més 
conservador, tefensable més o menys 
explícitament per un cntic que hi cregui 
sintonitzar, i un altre de més progressis- 
ta, vist també arnb més o menys simpatia 
segons la ideologia del cntic i, com veu- 
rem més endavant, segons si hi troba o 
no encarnat el seu ideal de novella urba- 
na. Una oposició, aquesta, massa meca- 
nica, com s'encarrega d'assenyalar Alex 
Broch a l'article. La literatura i les para- 
dones de la modernitat («Cultura», IV 
epoca, núm. 3, 'uliol-agost de 1989, ps. 
20-22): .La rurditat en ella mateixa no 
és re ressiva, de la mateixa manera que 
el rekrent urba en el1 mateix no és pro- 
gressiu. Sovint sim lifiquem el debat en- 
tre literatura ruraP/literatura urbana a 
una confrontació que recolza només en 
l'aparenca exterior, l'escenografia am- 
biental.» Pera Alex Broch, encara que la 
representativitat temporal del present si- 
ui un valor important (tot i que no pas S efinitori . .  ni de la modernitat ni de la 

ideologia progressista), una obra arnb 
una aparenca elegíaca i arnb una am- 
bientació rural pot ser tan moderriament 
progressista com qualsevol altra (el pas- 
sat pot fer llum sobre el present i el món 
del camp es troba immers tarnbé en 
transfomacions socials) si el tractament 
de les idees i el contin ut literari ho són. 
Una constatació inútif vist el caire que 
han pres últimament les consideracions 
sobre el tema. El número 3 1-32 (final del 
1990) de «Lletra de Canvi*, arnb un dos- 
sier central dedicat al ruralisme de la 
literatura catalana actual, representa en 
línies generals l'entronització de la pos- 
tura que preconitza l'existencia de dos 
generes, l'un ubicat en el present, i l'al- 
tre, acusat algun cop de conservadoris- 
me, elegíac per definició. Prenguem 
com a exemple l'entrevista de Marta Na- 

da1 a Maria Barbal, I'autora més rural, 
ara com ara, de la novella catalana. L'en- 
trevistadora, que és capac de concloure 
arnb una logica esfereidora que l'am- 
bientació pressuposa el genere («La seva 
producció narrativa, coincidint arnb l'a- 

E arició d'altres obres emmarcades, tam- 
é, en el món rural, ha entrat, doncs, a 

formar part d'un genere, el ruralismen), 
ens explicita clarament en una de les 
preguntes les característiques (i el pe- 
rill) del ruralisme: «El to d'enyor i de 
melangia, la nostalgia, que tu acabes d'a- 

P untar, són elements gairebé inherents a 
a narrativa rural. Aquests sentiments 

tradueixen, potser, una certa dosi de re- 
gressió, de conservadorisme?» Natural- 
ment, no serveix de res que Maria Bar- 
bal, quan li regunten «Per que creus 
que es titlla fanacrbnica la novel4a ru- 
ral?», respongui: «Que el protagonista 
visqui al Pallars o a Barcelona, em sem- 
bla que no afecta per a res la tematica 
que plantejo a la novella [Mel i metzi- 
nes]; penso que la capacitat de recordar, 
d'oblidar, d'estimar i d'odiar és de tots.» 
Aquesta radiografia del knere rural és 
avalada per un article fllsidor Consul 
ue, enca calant el dossier s'encarrega 

$e fer la Jfinició teorica del problema. 
L'article es titula, significativament, 
Geo rafies mítiques. Des rés de declarar 
que fpetiqueta generica & ruralirtes no li 
agrada gens, Isidor Consul no s'esta pas 
de constatar que aquest tipus de narrati- 
va representa, en eneral, I'ele ia per un 
món erdut que feixa de ban3a el ecos 
sociafmés viu del país>, és a dir, Barce- 
lona. El perill és clar: aixo pot represen- 
tar la mort d'una narrativa (la catalana) 
mancada de arealitat ob'ectiva». Isidor 
Consu1 ens proposa la soiucib: .cal ami- 
dar-se arnb el monstre olímpic, resse- 
uir-li la el1 d'asfalt i capbussar-se en la 

Listotia JaqueSta burgesia esporuguida, 
models de nacionalismes tous i d'acti- 
tuds sempre al bany maria. Potser no ens 
agrada, pero ara mateix és una de les 
realitats més vives de nosaltres matei- 
xos.» No ens podem estar de recordar, 
davant d'aquestes declaracions, a uelles 
paraules de Rafael Tasis: <(¿No ?óra ja 
hora d'una vegada -i jo crec que aquesta 
orientació tindria la gran virtut de guan- 
ar un públic molt més vast a la nostra 
iteratura i de donar-li, a més, un resso f 

internacional que fins ara no ha tingut-, 
que els novel.listes catalans s'encaressin 
arnb Barcelona i volguessin reflectir-ne 
la vida tumultuosa i característica da- 
munt les planes de llurs creacions?~ 
(Barcelona i la noveHa, dins Una visió de 
conjunt de la novella catalana, 1935, p. 
11 1). A diferencia, pero, del que passa 
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actualment, darrere els plantejaments 
de Rafael Tasis hi havia un país en crei- 
xement arnb una capital que hi feia el 
paper que li tocava i arnb un públic ca- 
pac de consumir uns productes corn els 
que el crític proposava. Cal remarcar, a 
més a més, que el pa er propagandístic P que Tasis assignava a a literatura no en- 
trava en contradicció arnb la seva idea (i 
arnb la d'una part impostant dels escrip- 
tors del moment) del que havia de ser 
una novel.la. Isidor Consul, en canvi, de- 
fensa un model novel.lístic que avui dia, 
per molts Tom Wolfe que hi hagi al da- 
rrere, es troba desfasat en termes de lite- 
ratura culta. Comparat arnb Pilar Raho- 
la, que es limitava a dibuixar dos 
generes, Isidor Consul sembla disposat a 
voler tirar endavant una operació salva- 
dora (les bones intencions no les hi dis- 
cutim) tot proposant un genere urba de 
caire realista. 

Si deixem de banda la proposta realis- 
ta a ue arriba Isidor Consul, veurem 

ue e% crítics que defensen l'existencia 
lels do? generes tenen un denominador 
comu. Es una idea, de fet, forca ori inal K dins la historia de la crítica cata ana. 
Aquests nous catalogadors de generes no 
fan servir els termes novella rural i no- 
vella urbana per indicar uns continguts 
filosofics i unes formes estetiques con- 
cretes més enlla de l'ambientació de les 
obres (operació dels crítics modernistes 
i noucentistes arnb la qual es podria rela- 
cionar Alex Broch encara que, logica- 
ment, no faci servir eis mateixos termes 
g r  parlar de les obres) ni tampoc classi- 

quen les novel.les en ruralistes i ciuta- 
danes partint d'una visió estrictament 
realista de I'art de la ficció. El ue fan 
és, sim lement, creure que l1am$ienta- 
ció de Es  obres en predetermina el con- 
tingut i la forma. Es a dir, el genere. 1 
tant és si estan a favor del enere rural o 
del genere urba, si acaben fí emanant una 
novella realista o si es limiten a certifi- 
car la presencia de «dues maneres d'en- 
tendre el m ó n ~ :  el punt de partida de 
l'operació crítica és el mateix. 

2. Un debat desenfocat 

Segurament el debat sobre novella ur- 
bana i novella rural no hauria pres les 
direccions que ha pres si no fos per la 
presencia, a Catalunya, d'una serie d'es- 
criptors ue fan novel.la sobre Barcelona 
en casteh. Isidor Cbnsul, a llarticle ja 
citat, ho diu clarament: «no és difícil 
adonar-se que, actualment, la novel.la de 
Barcelona s'escriu en castella i arnb 
les plomes dlEduardo Mendoza, Manuel 

Vázquez Montalbán o Juan Marsé.» Al 
costat d'aquesta narrativa «solida» en 
castella hi hauria en catala, tan sols, una 
narrativa light sense cap valor literari: 
«El que sí que s'ha donat darrerament en 
catala és una narrativa de costumisme 
urba, feta de pinzellades i corn un pa- 
ral4el literari de l'estetica del comic.)) 
Aixo és, tan sols, una veritat a mit es. No Eí es pot negar que una bona part de s nous 
autors urbans fan efectivament una nar- 
rativa d'aquest tipus. A Fora de joc, per 
exemple, sota el pretext de retratar el 
spleen i la nausea contemporania, Rafael 
Vallbona escriu coses corn aquestes: «Fa 
up pare11 de mesos que he perdut el con- 
tacte arnb la gent i només em queda el 
consol de la terrassa del Dos Torres o del 
Particular per escampar la boira una es- 
tona. No són bars que m'agradin espe- 
cialment, pero s'hi esta fresc. A mi la 
xafogor em mata.» (p. 11). Aquesta auto- 
referencialitat primaria, tant de llocs 
corn de sentiments, desapareix, zerop si prenem les obres, per exemple, e Quim 
Monzó i Ser i Pamies. Aquests autors es 
troben, de k t ,  al pol oposat. No volen 
retratar una ciutat concreta, sinó la ciu- 
tat (gegantina, arnb unes relacions hu- 
manes impersonals) en abstracte. Plan- 
tegen la seva obra corn una 
essencialització dels trets distintius de 
les grans ciutats perque creuen que 
aquests trets distintius són la clau de 
volta de la vida i del pensament contem- 

oranis. Quim Monzó ja ho va declarar 
rany 1981 a l'entrevista que li va fer 
Joan Rendé: «Escric d'allo que conec, i 
aquest món que conec és ple de les pres- 
sions que enera el funcionament ruti- 
nari, quoti8ianitzat, de les rans ciutats. 
Ara, jo vibro més amb l'ag f omeració de 
Nova York que no pas arnb la placidesa 
idíllica de California, per entendre'ns, i 
que em sigui permesa la 1licencia.n 1 Ser- 
gi Pamies ho ha dit no fa gaire en una 
altra entrevista: «El que jo conec és la 
ciutat, sempre hi he viscut i no su orto 
estar en un altre Iloc. Per tant, l'am % ient 
urba no només predomina en la meva 
literatura, sinó també en la meva vida. 
Cal tenir en compte a més que les ciutats 
en literatura sovint són les mateixes, es 
repeteixen, fins i tot una mateixa ciutat 
pot anar canviant. Jo pretenc donar la 
sensació d'una suma de ciutats. no d'una 
ciutat concreta.. (Finalrnent, ' sergi  Pa- 
mies. entrevista de Montserrat Bacardí. 
a~ le t ra  de Canvi», marc de 1989, num: 
15, p. 31). Es per aixo que Benzina passa 
a Nova York o que La primera pedra te 
corn a escenari una ciutat indetermina- 
da arnb un riu i una catedral. La pe a és 
que, tant el rnodel Vallbona corn efrno-  
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del Monzó, que en cap cas no tenen per 
excclure altres tipus de tractament 

e la ciutat, no poden suplir la literatura 
que es fa sobre Barcelona en castella. 
Una literatura que, combinant una base 
de referencialitat ambiental i histonca 
arnb una intriga solida i atractiva, s'apro- 
pa molt al best-seller culte. 

No volem entrar a discutir si cal real- 
ment aquesta novella de Barcelona en 
catala. Les raons, objectivament palpa- 
bles, hi senen: la necessitat de «reparar» 
una esituació anomala. filla de les cir- 
cumstancies histonques o, també, l'aug- 
ment de lectors i fins i tot la major pro- 
jecció internacional ue comportana 
una diversificació de ?'oferta (no hem 
d'oblidar que el paranel d'Eduardo Men- 
doza és, en el cas catala, Josep Mana 
Es inas) basada en una novella ambien- B ta a a la ciutat olímpica. Tot i que, 
aquests dos últims proposits, només se- 
rien assolibles si hi hagués al darrere 
una bona operació de marketing i de 
propaganda ue, en a uests moments, 
ningú no sem%la gaire 'A isposat a fer en 
favor de la llengua catalana. En tot cas, 
aquestes i aitres raons no són cap excusa 
per perpetuar una visió distorsionadora 
de la novel4a catalana actual que ha se- 
guit una línia ascendent (de l'ambient al 
genere) i que, en un moment donat, s'ha 

barrejat arnb la necessitat d'una nove!la 
de Barcelona en catala que és, de fet, 
l'únic punt que tindria una certa justifica- 
ció objectiva. Tal corn s'ha 
pero, ha arrossegat i engrandit elantgat1 equivoc 
inicial del qual, d'alguna manera, s'ha 
nodrit també en un principi. Per tant, si 
algú vol demanar una literatura realista 
ambientada a Barcelona, hauna de tenir 
en compte que aixo només es pot fer, 
avui dia, per raons de consum literan. 
Hauria de deixar estar els autors que no 
tenen res a veure arnb aixo, i ue tam- 
poc no tenen per que sentir-se &li ats a 
partici ar hi, i hauria d'oblidar-se %e les 
rnerayiLacions estranyes que depenen 
el lloc on els escnptors ambienten les 

seves obres. Són uns plantejaments que 
emboliquen la troca i que serien pa- 
ralleis als dels autors de comarques que 
reivindiquen el ruralisme corn a font di- 
ferenciadora de la capital. Amb aquesta 
manera de veure les coses se'ns amaga, 
per exemple, que els contes de Jesús 
Moncada tenen molt a veure arnb els de 
Pere Calders, que la veu de Maria Barba1 
té un clar precedent en Merce Rodoreda 
i que el tractament de la ciutat d'aquesta 
última no té res en comú arnb el de 
Quim Monzó. 

((Cornut, i pagar el beure)): 17&xit editorial d'una pseudo-novella, per Eulalia Pérez i 
VaIIverdi 

Durant aquests darrers mesos hem po- 
gut assistir a un «fenomen» de consum 
cultural, si no inedit, sí forca significa- 
tiu: la creació i consolidació, juntament 
arnb la seva potenciació i im osició F. r d'un ambivalent best-seller cata a. mos 
sen Ballarín, el qual, en una trajectona 
meteonca, s'ha integrat, corn una altra 
star més, en el sempre difícil i voluble 
mercat del lleure tot engruixint I'oferta 
de béns de consum. 

Dit arnb altres paraules, arnb mossen 
Ballarín es consuma un fet que, corn a 
membre integrant del rup dels néts 
dels men'acapellans d'a f tres temps, em 
fa forca !eliG: 1'Esglé.sia va al mercat i, 
tot s'ha de dir, arnb un producte efectiu 
en la seva mateixa simplicitat: Mosskn 
Tronxo. 

Els Marges, 44. 1991 

Des d'un punt de vista literari, el llibre 
en qüestió no ofereix cap mena d'inte- 
res, si no és la morbosa satisfacció de 
constatar la incapacitat del mateix Balla- 
nn  corn a escnptor de novel.les. Tanma- 
teix, l'exit assolit el seu producte sí que 
ens permet dluti$tzar-10 corn a pretext, 
corn a punt de partida, per analitzar un 
fenomen més ampli: el canvi d'orienta- 
ció de les expectatives de consum litera- 
n. 

El retorn a la tipicitat: ideologia i literatura 

És un fet prou conegut que la manera 
més mecanica i primitiva de socialitzar 
literanament un missatge ideologic de- 
terminat passa per la creació de perso- 


