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Regalkssia, el primer llibre publicat per 
Jaume Prat, és una novella, o potser cal- 
dria dir-ne novella curta a causa de la seva 
breu extensió, que, independentment de si 
té moltes o poques agines, es llegeix arnb 
extraordink-ia faci P itat. Que aixo no faci 
suposar, pero, que es tracta f i n a  obra sen- 
se ambicions literaries, tot al contrari: a 
Re alkssia Jaume Prat vol retratar el món 
deta infantesa i el descobriment del sexe, 
la moral i la mort. Potser el mh im encert 
de la novella és el d'aturar-se 'ust a temps. 
~l protagonista, en Daniel, descobrir~ el 
sexe, l'olor de regalessia de les dones, sense 
arribar al ropi clímax físic, i la mort, bar- 
rejada amg la llicó moral. btica, de l'avi re- 
volucionari que té un amic capella, no tan- 
ca res, sinó que obre totes les possibles res- 
postes, corn ens diu l'última frase de l'obra 
davant els interrogants plantejats per 
aquestes qüestions: «Vés a saber! Encara 
eren preguntes massa corn licades per a 
mi; de moment, pero, no hi Ravia pressa a 
respondre-les: tenia tota una vida per da- 
vant.» La ironia, naturdment, esta en el fet 
que no n'hi ha prou arnb tota una vida per 
respondre a aquestes reguntes fonamen- 
tals i, per tant, el punt !e vista innocent, in- 
fantil, es converteix, corn mana la tradició 
en aquests casos, en el més savi. En una 
entrevista concedida a «El Temps» (6-XI- 
9 9 ,  l'autor admetia que la versió original 
de la novella ~s'allargava més» i que els 
editors li van aconsellar tallar-la. Sigui 
corn sigui, la novel.la acaba on ha d'acabar. 

El repte que sembla haver motivat més 
Jaume Prat, arnb tot, és el de l'equilibri es- 
tilístic de la veu narrativa: Regal2ssia és 
narrada'per la veu en rimera persona del 
protagonista instdada en l'edat adulta 
sense, pero, renunciar al punt de vista in- 
fantil. L'autor, corn deia a l'entrevista es- 
mentada, ha volgut «jugar amb el doble vo- 
cabulari». Jaume Prat és conscient que 
aquest era ~l'apartat més difícil de resol- 
dren i, efectivament, per bé que la lectura 
és fluida, la veritat és que la barreja no aca- 
ba de funcionar sem re bé. Quan la veu de 
l'adult hi fica una cuyleradeta masa  explí- 
cita (tipus aavui en dia puc su osar») més 
aviat fa nosa aue altra cosa: o &é se n'havia 
d'assumir claiarnent la presencia explícita 
o bé era preferible mantenir-la invariable- 
ment imulícita. Aauesta segona solució 

gua que Prat ha efectuat per tal de dotar 
els seus personat es de versemblanca lin- 
giiística. El cathia de Rega@ssia 6s. en 
aquest sentit, perfectament eficac, i ajuda a 
potenciar els efectes humorístics ropor- 
cionats per la mirada ingenua $el nen 
quan es troba hhbilment combinada arnb 
la direcció de l'adult. L'humor és, al ca da 
vall, la clau dúna historia teixida al vo&ani 
del xoc entre l'infant i el món, un exterior 
que es revela també interior. 

Novella instdlada en la recuperació de la 
memoria, Regal2ssia connecta arnb una de 
les grans branques de la narrativa catalana 
actual: la de Jesús Moncada i Mana Bar- 
bal, per citar només dos noms (autors, per 
cert, publicats dins la mateixa editorial i 
col.lecció que Regalkssia). Fins fa poc, 
d'aquesta narrativa se'n deia rural, simple- 
ment, el fet que la major part de les obres 
que s & adscrivien eren situades en un am- 
bient no barceloní, i els cntics l'oposaven a 
una suposada narrativa urbana encapcala- 
da per Ruim Monzó. Certament, no es pot 
negar que la literatura compleix una funció 
identificativa, i que l'ambient on s'esdeve- 
nen les narracions, ajuntat arnb les altres 
connotacions locals o nacionals del seu 
conflicte, serveix er crear una mena de 
mitificació quoti$ana de l'entorn. En 
aquest sentit, el qualificatiu de rural és 
comprensible, encara que no justificable: 
només seria adient (com el seu antbnim 
urbd) aplicat a obres realistes o costumis- 
tes destinades a recollir, idealment o pro- 
blematicament, els conflictes d'un determi- 
nat medi social; i fins i tot en aquests casos 
el qualificatiu no deixa de ser dubtós: qual- 
sevol novella o conte acaba transcendint el 
seu marc. També pel que fa a les narra- 
cions centrades en el retrat social, per tant, 
seria millor evitar parlar de filiacions urba- 
nes o rurals més enllh de les necessitats 
d'analisi de cada obra en particular. Els 
qualificatius urbd i rural encara són més 
problematics si tenim en compte que es 
van aplicar a dues expressions narratives 
(o novellesques, ja que en la ment dels crí- 
tics i dels lectors el conte és l'etern genere 
menysvalorat) que, tot i que posseeixen un 
grau relatiu de costumisme i de realisme, 
es diferencien (i si es vol es complementen) 
no pas per l'ambientació, sinó pel sentit 
ovosat en la construcció del temvs i en la 

semblaria la més p&tinent, &t que Jaume c6ncepció dels personatges: Yanomenada 
Prat assoleix els seus millors resultats amb nove1,la rural es caracteritza, basicament, 
la subtilesa: uan ens adonem, per una pa- er ser una exploració dels mecanismes de 
raula més cYta, o per un gir més matisat, memoria, mentre que la su osada no- 
que al darrere de tot plegat hi ha l'adult El vella urbana s'estructura al voytant de la 
joc seria impossible sense el treball de llen- disgregació de la identitat dels seus prota- 
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gonistes i, des del present, ens encara a la 
seva (possible o impossible) reconstrucció, 
una recerca projectada endavant i plena de 
connotacions simbbliques o allegoriques 
sobre la condició desorientada de l'ésser 
huma. 

És evident que a uestes dues branques 
de la narrativa cat 3 ana han pogut explo- 
tar. en un sentit sirrnificatiu. referents am- 
biental~, pero el fet distorsknador és que 
aauests referents ambientals s'haein fet 
s e h r  er qualificar-les. La critica vadetec- 
tar la xiferencia generica entre una narra- 
tiva elegíaca (o memorialista) i una narra- 
tiva resentista (o rojectista), i es va esve- 
rar: fa novella mra?va ser vista, en el fons, 
corn un perill re ressiu, corn una mostra 
de la possible recksió dúna cultura que gi- 
rés l'es uena a la metrbpoli i al present, és 
a dir a?seu gran públic potencial. En un 
article ublicat en aquesta mateixa revista 
vaig defeosar que, en el fons, el debat entre 
novel.la mral i novel.la urbana s'havia pro- 
duit a causa de la preponderancia en exit 
de vendes i de crítica dels no~e~listes bar- 
celonins en castella durant els anys setanta 
i vuitanta. El fet ue el debat, a hores d'ara, 
i ilevat d'algun r&rot escadusser, hagi per- 
dut virulencia, demostraria aquesta asseve- 
ració. Perque, si avui dia es tendeix a llevar 
importancia a la qüestió és, sobretot, pel 
fet ue existeix la sensació generalitzada 
queja narrativa catalana funciona: que Je- 
sús Moncada i Quim Monzó són prou bons 
i venen prou corn perque no haguem de té- 
mer res. 

Voldria destacar el fet que nove1,les corn 
Regalkssia, ambientades a Barcelona, aju- 
den a desfer encara més el tbpic de la iden- 
tificació entre la narrativa elegíaca i la m -  
ralitat, corn ja ho feia La galeria de les esta- 
tues de Jesús Moncada, que passava a Sa- 
ragossa (ciutat, perb, no sé si arnb prou ha- 
bitants), una dislocació geografica 
ex licable pel lloc d'ori en de 1 escriptor. 
~o jd r i a  assen alar, tam % é, una derivació 
curiosa del dezat: Re aPssia pasra a Barce- 
lona, perb aprofita ef contrast camp-ciutat 
per encarnar, tot i que de manera no gaire 
reeixida, el dualisme entre llibertat i sub- 
jecció. Aquest joc demostra que el debat ha 
incidit en la creació literaria: recordem el 
sagnant conte de Quim Monzó Literatura 
mral, de L'illa de Maians, o que L'instint de 
Sergi Pamies, un altre autor urba, passava 
al camp. 

Per explicar-nos algunes de les caracte- 
ristiques de Regalkssia, perb, cal anar, tot i 
que sense deixar-la de banda, més enlla de 
la dicotomia entre narració projectiva i 
narració elegíaca. Regalessia ens ajuda a 
distanciar-nos dels tbpics sobre l'autobio- 
grafisme d'aquesta última, encara que no 
els destrueix: Jaume Prat combina ele- 
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ments de la ropia memoria arnb altres 
d'inventats (e\ és nascut el 1953 i el seu 
protagonista en un simbblic 1939). Tanma- 
teix, arnb autobiografisme o sense, la nar- 
rativa elegíaca compleix una funció evi- 
dent de recuperació histbrica del nostre 
passat ue, d'una banda, facilita la conne- 
xió am% el lector i, de l'altia, atorga a 
aquesta narrativa una projecció que, sense 
negar-lo, su era l'ambit estrictament per- 
sonal (com lemostra el simbblic 1939). La 
narrativa elegíaca enllaca així arnb un cert 
esclat de la novella histbrica produit a ar 
tir del postfranquisme i arnb una revihl; 
més recent de la novella de retrat social. 
Sens dubte, aquesta funció histbrica (que 
en el cas de Re alkssia té un moment cul- 
minant en la famosa vaga de tramvies) 
obeeix a la necessitat de crear referents 
morals i intellectuals ue illuminin el nos- 
tre present. Un unt %e partida que, tot i 

i des de yex osició de la incertesa, zz:dg també en ?a literatura de Quim 
Monzó, Sergi Pamies o Ramon Solsona. 1 
en la d'altres autors no adscrivibles propia- 
ment a cap de les dues branques narratives 
més vistoses: Carrne-Riera, Jordi Coca, An- 
toni Mari o Miquel Angel Riera, escriptors 
que combinen aquesta intencionalitat arnb 
la recuperació de certs aspectes del simbo- 
lisme o arnb trets de la novel.la filosofica. 
D'una manera o dtra, aquests autors volen 
crear punts de referencia enmig de la deso- 
rientació actual. No en va Jaume Prat deia 
a «El Temps» que havia volgut que a la 
seva obra xquedés la idea de la tolerancia», 
pero sense «que s'entengui que és una no- 
vel.la de missatgen. És evident que ni arnb 
Regalissia ni arnb les obres dels altres es- 
criptors esmentats aquí no seria apropiat 
parlar de novella de tesi. 

Un dels perills d'aquesta direcció reflexi- 
va, que no afecta tan sols a la literatura ca- 
talana, és la preponderancia dels elements 
externs en el procés de creació. Sovint, en 
aquest sentit, Regalkssia sona a fórmula: 
fórmula temhtica, fórmula del punt de vis- 
ta, fórmula humorística. No voldria fer 
comparacions, erb remeto al tractament 
de la infantesa Sautors corn Lloreng Villa- 
longa o Cesar-August Jordana. A Regalessia 
la mirada sura en la superfície, i els temes 
que podrien ser relativament terbols i ge- 
nerador~ de sentit (l'incest, la violació en- 
tre infants, és a dir la crueltat infantil, pre- 
cocment lligada al sexe) queden subordi- 
nats a l'exterioritat de la historia. Jordi Tei- 
xidor, a Retrat d ú n  assassí d'ocells, potser 
se'n va sortir més bé, en la seva novellitza- 
ció de la infantesa, gracies a la potenciació 
d'elements simbblics, en el cas de Regales- 
sia sempre massa evidents. Ve eu per 
exemple, l'episodi en que l'avi an t ikquis -  
ta mor a causa dúna galiphdria agreujada 



pel fet de no voler agafar el tramvia enmig 
de la pluja. Naturalment, el reeiximent de 
l'obra depen de l'habilitat de cada escrip- 
tor, pero no em uc estar d'apuntar corn a 
característica dernostre temps la dificultat 
a l'hora de crear veritables entitats 
novellesques o nanatives riques de sentit i 
generadores &un desplegament formal 
suggestiu. Objectiu que, no ho nego, es pot 
assolir tamb6 mitjancant el joc amb la pre- 
visibilitat dels elements formals o tematics. 
Sovint, pero, el merit principal de la narra- 
tiva actual es troba, si i'haguéssim de bus- 
car, més en la intencionalitat reflexiva es- 
mentada i en el mer joc amb la tradició 
que no pas en l'excel.lencia literaria. 

Tot aixo no impedeix, sinó que de fet 
afavoreix, la llegibilitat de la narrativa que 
s'escriu avui dia, corn és prou clar en la 
mateixa Re a22ssia: he comencat dient que 
es llegia ami  extraordinaria facilitat. No es 
tracta, evidentment, de cap desmkrit, sinó 
del resultat d'una escriptura ordenada i 
atractiva quc, corn també he indicat, man- 
té l'ambició literaria. El que cal constatar, 
pero, és que la prcvisibilitat en les formes 
novelles ues afavoreix aquest fenomen, el 
qual, &a banda, pot presentar una &m- 
plia gamma de realitzacions: des de la ma- 
jor o menor complexitat que l'autor és ca- 
pae d'introduir en l'obra fins a la capacitat: 
descodificadora de cada lector segons el 
seu coneixement de la tradició (no tan sols 
literaria: a Re al2ssia, per exemple, trobem 
la recreació li'escenes del cinema neorea- 
lista italih). En tot cas, una menor descodi- 
ficació no sol comportar (els autors se'n 
guarden rou) cap obstacle seriós a la co- 
moditat Be la lectura. A Cataiunya. la llegi- 
bilitat de l'actual narrativa, recolzada er 
l'expansió de la noveMa de genere, semila 
connectar amb les deries d'alguns mem- 
bres de la generació literaria dels an 
tanta per 1 eixamplament del públic Ect& 
catala. Al capdavall, i no només pel que fa 
a les qüestions de genere o de comerciali- 
tat, la nostra novel.la actual es nodreix, tot i 
les logiques noves aportacions, de noms 
basicament provinents, de manera recta o 

desviada, d'aquella eneració: no sembla 
que els autors joves fe finals dels anys wi-  
tanta, malgrat el soroll, hagin aconseguit 
crear una oferta prou diferenciada. La lle- 
gibilitat de la narrativa actual (i aquí ens 
podem remetre. per exemple, a un autor 
paradigmhtic de a generació dels setanta 
corn Jaume Cabré) ha ajudat, sens dubte, a 
l'estat de satisfacció en relació amb la nos- 
tra novella que es ot detectar a hores d'ara 
en la crítica cataina i s'ha convertit. so- 
vint, en un objectiu preferent, massa prefe- 
rent, per part dels autors. 

No crec que s'hagi de deduir del que aca- 
bo d'exposar ue sigui impossible crear 
una gran obraliteriina des dels pressupb- 
sits estetics i etics que circulen avui dia i 
que caldria posar en relació d'una manera 
seriosa, gairebé gosaria dir academica, 
amb un fenomen aparegut i desenvolupat 
justament al llarg dels anys setanta que, en 
contra del que es pensa, no s'oposa pas a la 
reflexió etica: la postmodemitat. Tot i les 
complicacions propies, el cas catala re ro 
dueix les necessitats de la cultura occi iei  
tal, i de l'europea en particular, de crear 
una literatura que es pugui llegir en plena 
era massmediatica i que tingui una fiunció 
orientadora (Antonio Tabucchi en seria un 
bon exemple pel que fa a la novel.la), una li- 
teratura basada en gran mesura en el con- 
cepte de revisitació i, per tant, en el de pre- 
visibilitat i llegibilitat. En aquest sentit, la 
narrativa catalana, i de fet la poesia i el tea- 
tre, generes que de tota manera tenien les 
seves propies caractenstiques davant el 
problema del públic, és perfectament ho- 
mologable i, en conjunt, prou actual i 
atractiva. L'únic rbssec ue resta de tot ple- 
gat 6s que ens haguemle ressignar tantes 
vegades a una literatura simplement opor- 
tuna i, encara que gairebé sempre interes- 
sant, reductivarnent autocomplaguda en el 
propi funcionament. Superar aixo des dels 
mateixos principis contemporanis, 
den actuar corn a fre o corn a cata %a,%- 
corn ha estat sempre, una qüestió !e talent: 

DDAA, La llengzld catalana a¿ segle XVIIiI (Ediciá de Pep Balsalobre i Joan Gratacós, 
revisada per Albert Rossich i August Rafanell). Barcelona, Quaderns Crema, 1995 
(«Assaig», núm. 16). 589 ps. 

Aquest volum 6s la versió editada (amb 250i aniversari de la «Gramatica catalana» 
notes i referencies bibliografiques) de les de Josep Ullastre). Banyoles, 11-12 de de- 
deu comunicacions presentades al colloqui sembre de 1993. A aquells deu treballs se 
La llengua catalana al segle XVIII (en el n'han afegit tres més (Ginebra, Calafat, i 
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