
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- 
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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 



i de caca o de perversions shdico-masoquis- 
tes?). Aquesta recerca d'esciindol va barreja- 
da amb contínues qualificacions morals i amb 
un concepte de mal, referit generalment al 
geni Adriil, el qual, com a <geni,, 6s un ele- 
ment extern a la realitat i que resulta prou 
&mode per a responsabilitzar-10 dels mals 
que patim. 

L'obra td, bhicament, dos elements uni- 
ficadors del conjunt d'histbries diverses (to- 
tes de la mateixa textura) dels membres de la 
fa& Gener-Capó-Riquelme que componen 
la novella. El primer 6s el personatge de Ma- 
cih com a receptor-transmissor del m6n mític. 
A Maah li és negada la paternitat de la seva 
obra literliria, paternitat que intenta recu- 
perar. Aquest seria l'argument. Un argument 
que no arriba a adquirir mai l'entitat mínima 
que li permeti convettir-se en catalitzador 
dels altres materials narratius i que tampoc no 
arriba a tenir mai gens d'interes per ell ma- 
teix. El seu estatisme (creaci6= somni= dor- 
mir=passivitat) i les mancances psicolbgico- 
sociais del personatge no proporcionen ni 
aquella versemblan~ mínima que I'autor per- 
segueix. 

L'altre element unificador a destacar és 
el fet que tots els personatges gitin entorn 
d'un mateix nucli familiar. Normalment la 
noveHística que recorre a aquest recurs, apro- 
fita la s&ie de trets d'unitat i de diversitat 
que proporcionen els lligams familiars com a 
aampoíí per tal de desplapr I 'intds novel- 
Estic (per via referencial, mimetica o simbbli- 
ca) a la significaci6 extrafamiliar dels perso- 
natges. Aquf, perb, el d c t e r  familiar de la 
novella es limita a la preshcia del cognom. El 
lligam geneolbgic és extern i superposat. Els 
personatges encamen la seva histbria indepen- 
dentment de la resta d'histbries i de la res- 
ta de personatges. 

Hom pot justificar aquests trets en virtut 
d'una gratultat voluntiria. Gratciitat que en- 
clou el concepte materx de realitat, d'una rea- 
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litat que 6s soumenr movible I que ens es 
presentada en un procis continu de trans- 
mutaci6 i de transformaci6 d'aparences (apa- 
rences en cap moment ultrapassades). En dar- 
rer terme, aquesta gratultat no traeix altra 
cosa que un concepte reaccionari de l'home, 
de la histbria i de la realitat. Immobilista, si 
es vol. 

De I'argument general en surt, encara, una 
altra qüesti6 significativa: per qub reivindica 
Mac2 la paternitat de la seva obra literria? 
No sé veure-hi altre motiu que la recerca de 
l ' S t  social, puix que fins i tot la materia 
d'aquesta obra, dictada per Adrih i Raquel, 
6s externa a ell i en res no el condiciona, ja 
que Macih no 6s res, ni socialment ni psico- 
Ibgicament. I I'&t social no justifica una 
obra literiria. 

Com assenyala Llompart al prbleg, I'obra 
traeix una forta i d u h c i a  de Garcia Már- 
quez. Perb d'un Garcia Márquez convertit 
en fdrmula per acumular histbries en una 
falsa novella. El que era forma ha passat a 
f6mula, en una narrativa que tira al dret, 
acudint a solucions dcnades. 

Riba, ja fa anys. reivindicava l'humanis- 
me com a element integrador de la novel- 
la. No deia res de nou. La n o v a  que havia 
reaccionat contra el naturalisme tambC ho 
havia dit. I el naturalisme, ben mirat, no era 
altra cosa que ai&. Aquest humanisme 6s 
el que ha donat, de sempre, les abones no- 
velles,, les que han estat capaces de traduir 
en termes narratius una experihcia perso- 
nal de la realitat, un frec a frec intim amb 
les coses. Aixb ho, sap tothom, perb -no sé 
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per q u L  ningú no ho practica. I a la nar- 
rativa catalana no li manca la <realitat, a tra- 
duir mimbticament o referencialment. Les man- 
cances cal situar-les en I'uexperibncia~ i en 
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el upetsonal,. La capacitat de fica6 i el do- 
mini de la ílengua, que, en concret, a Pau 
Paner no li manquen, en sortirien guanyant. 

Ressenyes 




