
pectar-ne la periodicitat, fos oberta també 
a altres treballs, i on, a més, es publiques- 
sin textos breus inedits o de difícil consul- 
ta, s'ofens un inventari de la bibliografia 
verdagueriana recent, es ressenyessin 
obres i conferencies i es donés notícia de 
diversos actes relacionats arnb Verdaguer 
o de l'activitat d'alguns verdagueristes. 
Així, la publicació s'estructura en els apar- 
tats següents: Estudis, Textos, Ressenyes, 
Bibliografia i Cronica. 

Els estudis tenen corn a nucli les actes 
dels col.loquis sobre Verdaguer, fora dels 
dos darres volums, que perden unitat: el 

rimer, dedicat a I'epica, forneix els col- 
foquis de 1986 i 1987, i el segon, dedicat a 
Patria (que va propiciar també I'analisi 
del nacionalisme de Verdaguer en 
ral), forneix el col.loqui de 1988. La 
sitat d'aspectes tractats és considerable: 
biografia, ideologia, formació i evolució 
estetica, relacions arnb altres escriptors i 
influencies, generes, crítica textual, lectu- 
res globals i monografiques d'obres, re- 
cepció ... Malauradament, no disposo d'es- 
pai per a ocupar-me mínimament de tots 
els estudis i penso que seria injust desta- 
car-ne només alguns. Remarcaré tan sols, 

doncs, que, en conjunt, el rigor és nota- 
ble. Cal elogiar també les completes bi- 
bliografies, l'atractiu dels textos editats 
(entrevistes, epistolaris, estudis antics ...), 
la selecció i la precisió de les ressenyes i 
l'amplia informació del notician verda- 
gueria. 

Es de desitjar, per tant, que aquesta útil 
plataforma per a l'estudi de Verdaguer 
tingui continuitat, i mantingui un interes 
difícil de sostenir. Encara que imminent- 
ment I'assegura la publicació de les actes 
del 111 Col.loqui dedicat a la prosa (al qual 
es van presentar a ortacions forca remar- 
cables), és previsi&e que es produeixi un 
exhauriment, que sembla ja anunciar-se 
en els dos últims volums, a causa del ca- 
racter excessivament monografic de la 
miscel.lania, per bé que Verdaguer ofereix 
moltes possibilitats. Aleshores, potser cal- 
dra plantejar-se d'obnr més enerosa- 
ment encara l'dnuari a tota la Kiteratura 
catalana del segle XIX, entre molts altres 
motius també perque el que més requerei- 
xen els estudis verdaguerians -crec- és 
un millor coneixement del context. 

Sergi PAMIES, L'instint. Barcelona, Edicions dels Quaderns Crema, 1992 (~Biblio- 
teca Mínima)), núm. 29). 169 ps. 

De contistes, n'hi ha de dues menes: els 
qui se serveixen del enere corn a banc de 
proves per a la novefla i els qui se cenyei- 
xen a les possibilitats estnctes del enere 
corn a tal. Sergi Parnies. que va fer fa seva 
apanció al món de les lletres catalanes 
arnb dos llibres de contes, hauríem de 
catalogar-lo entre els segons. T'hauria de 
caure la cara de vergonya (1986) és enca- 
ra un llibre vacil.lant, pero a Infecció 
(1987) I'autor ja configura un model pro- 
pi: un model contístic, és clar, arnb dos 
elements caracteristics. El primer, la in- 
venció d'una situació inicial curiosa o sor- 
prenent, la qual motiva un mínim fil nar- 
ratiu que és suficient per a donar 
coherencia a tots els elements que es po- 
sen en joc i desembocar en un final tan- 
cat. El segon, el gust per un llenguatge 
simple pero d'extrema precisió i detallis- 
me a partir del qual -i a vegades des de la 
pura pirotecnia verbal del joc estilístic- 

és capac d'oferir consistencia narrativa a 
una acció practicament inexistent o, dit 
d'una altra manera, de donar forma litera- 
ria a una trama quasi pre-textual. Hi hau- 
n a  un tercer element, també caractenstic 
pero ja no estrictament relacionat arnb les 
necessitats del conte corn a genere: la 
creació d'uns ersonatges acostumats a la 
vulgantat de vida quotidiana i que se 
saben prendre les coses arnb resignació 
simpatica. 

Just quan el model ha quedat mínima- 
ment fixat, pero, Sergi Pamies varia les 
directrius i s'estrena corn a novelJista 
arnb La primera pedra (1990). Hi detec- 
tem un fenomen que es reprodueix sovint 
en altres contistes que, tot i haver-se ce- 
nyit a les possibilitats estrictes del genere, 
assagen des rés corn a novellistes: les di- 
ficultats a l11ora d9adaptar els seus recur- 
sos habituals a un marc narratiu diferent i 
els problemes d'estructuració que aques- 
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tes dificultats comporten. No és ara el 
moment d'analitzar-ho, pero podem re- 
metre'ns a la ressenya de l'obra que apa- 
regué en aquesta mateixa revista, en la 
qual ja es parla, encertadament, de novel- 
la que es nega a constituir-se corn a tal. 
No és estrany que, en casos similars, 
aquests mateixos problemes desemboquin 
en una veritable obsessió per l'estructu- 
ra novelJística. Fins al punt que l'estructura 
esdevé un dels elemerits basics per a l'ana- 
lisi, de la intencionalitat de l'autor. 

Es així corn arribem a L'instint (1992), 
la seva segona novelJa. Sergi Pamies hi 
narra la vida a les fosques d'un poble que 
ha sofert una apagada de llum. A partir 
d'una situació sorprenent -el cacador 
que d'un tret fa caure la torre d'alta tensió 
i provoca l'apagada- se'ns presenta una 
galena de personatges grisos i quotidians 
que reaccionen davant de la circumstan- 
cia i intenten adaptar-s'hi, fins que al fi- 
nal, veient que la cosa va per llarg, se'n 
van a dormir. Tot aixb en dues parts, arnb 
seixanta-un i seixantatres capítols respec- 
tivament i arnb dos paragrafs breus per 
capítol. Amb una estructura, per tant, 
prou definida que condiciona extraordi- 
nariament tot el desenvolupament de la 
narració. L'obsessió de que parlavem, 
doncs, hi és, pero tan a la vista ue auto- 9 maticament queda inte rada en e joc lite- 
rari. L'autor 6s prou hati1 per a justificar- 
la des d'una doble perspectiva. Per una 
banda, hi ha l'ansia de modernitat, la vo- 
luntat d'ada tar el ritme novel.lístic a les 
necessitats $e la vida actual i del lector 
potencial. Es una modernitat que ja no 
admet una típica estructura tradicional de 
plantejament, nus i desenllac arnb una 
evolució lineal erfectament definida, 
sin6 que im osa efque se n'ha dit el ritme 
sinco at dey zaping, arnb salts constants 
d'un Eoc a l'altre, arnb una cadencia des- 
enfrenada que en el fons amaga la buidor 
de l'existencia i arnb una acció tan contí- 
nuament es ueixada --amb intermedis per 
al descans, %ns i tot- que l'accib es con- 
verteix més que res en una acumulació 
d'escenes. 

Per altra banda -segon aspecte a consi- 
derar, i tecnicament més suggerent- hi ha 
el distanciament artificiós des del qual 
l'autor juga arnb la propia estructura nar- 
rativa. Per aixo els seus components que- 
den a flor de pell i la divisió en capítols i 
paragrafs es vol que sigui tan exagerada- 
ment rígida, tan aparentment atípica. D'a- 
questa manera és corn si l'autor tingués 
l'obligació de convencer constantment el 
lector que el ue té entre mans és una 
novel.la, la qua?cosa li permet jugar artifi- 
ciosament arnb alguns dels topics del ge- 
nere i fins i tot parodiar-los. Així s'explica 

que en les pagines inicials aparegui sem- 
pre un mot recurrent que enllaca el final 
d'un capítol arnb el comencament del se- 
üent, corn si contínuament caigués justi- 

Bcar ia unitat del conjunt O que precisa- 
ment al final de la primera part una bona 
colla de personatges acabin en una disco- 
teca anomenada Danvin. Com si el pare 
de l'evolucionisme justifiqués arnb la seva 
sola presencia un dels topics de la novel.la 
convencional: l'evolució dels personat- 
ges. En realitat, Pamies ha creat uns ca- 
racters tan grisos i vulgars que si volen 
accedir als merits immortals del genere i 
al prestigi iiteran ue aquests merits com- 
porten no els quela altre remei que enco- 
manar-se al científic angles. Tampoc no 
ens ha d'estranyar que la dona del guarda- 
roba de la discoteca s'estigui bona art de 
lJobra empassant-se una novella prin- 
ceses, aventures i assassinats, la qual ue 
daria a l'antípoda de la que llegeix ellec: 
tor pero que és la que a la dona li 
agradana protagonitzar. 1 no deu ser pas 
casualitat que, quan el llibre cau de la 
moto del discjoquei, se'ns remarqui que 
«llaccident no ha afectat l'estructura de la 
novel.la» (p. 128). No oblidem, a més, que 
Pamies ens ofereix una novel.2a rural, un 
genere que també té els seus topics i que, 
per tant, poden ser utilitzats artificiosa- 
ment o parodiats. Per aixo és un relat 
d'instint, arnb personatges que davant del 
perill d'un temporal són capaqos d'escri- 
dassar els núvols fins que se'n van, que 
han sabut dilucidar tots els dilemes de la 
Guerra Civil en una setmana arnb unes 
quantes actuacions contundents i no 
menys instintives, o que, corn en els dra- 
mes rurals, es poden deixar endur per un 
impuls assassí irracional, arnb la diferen- 
cia que ara -és el que li succeeix al veí del 
capella- el que aconse ueixen corn a ma- 
xim és prendre mal elg mateixos i rebre 
l'auxili bonhomiós dels seus hipotetics 
enemics. 

Al darrere de tot plegat, a més de les 
legitimes ansies de modernitat, el joc arti- 
ficiós arnb l'estructura o el distanciament 
ironic respecte a la propia obra i el genere 
en el qual s'inscriu, descobrim el contista 
en otencia que es llanca a l'aventura no- 
velfística i en el fons, corn a La primera 
pedra, la incapacitat -o manca de volun- 
tat. si es vol- d'escriure una veritable no- 
veha. Els condicionarnents estructurals 
aue I'autor s ' im~osa  uossibiliten el ioc li- 
térari, pero també p&en en evidencia les 
limitacions de la novelda corn a tal i, a 
mesura que avancem acaben anant en de- 
triment d'ella mateixa. El ritme sincopat, 
la rigidesa arnb que es presenta, la manca 
d'una acció lineal i la monotonia de les 
petites situacions que es creen fan que el 
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lector hagi de realitzar un esforc cada cop 
més gran per a mantenir-se en el joc. No 
és cert que s'arribi a crear clímax claus- 
trofobic perque difícilnient es pot parlar 
d'ambient angoixant si acce tem la pers- 
pectiva distanciada des de % qual se'ns 
mostra la realitat. Per aixo, ja només co- 
menear hem d'acceptar que un cacador 
sigui capac de tombar a trets una torre 
d'alta tensió. Aquest toc inicial d'inver- 
semblanca ens situa en el marc adequat 
des del qual hem de saber-ho contemplar 
tot. Som davant de la mateixa situació 
inicial curiosa o sorprenent que dóna ori- 
gen a la major part dels contes d'lnfecció. 
1 també ara, encara que no ho sembli, hi 
ha un final tancat. La llum no torna i els 
personatges continuen esperant, ni que 
sigui dormint. Els gossos, pero, callen 
quan fins llavors s'han fet un fart de bor- 
dar. El silenci dels gossos és, doncs, el 
veritable indicador del final. Un cop més, 
un indicador artificiós. 

El llenguatge em rat exerceix la matei- 
xa funció que en e g  contes. Hi reapareix 
la simplicitat de la sintaxi -la qual ara ens 
remet també a la tecnica del guió cinema- 
tografic- i l'extrema precisió lexica que 
caracteritzen la narrativa curta. Només 
cal llegir el primer paragraf del capítol 
inicial. Pero, quan cal, l'autor varia de 
registre i es complau en el detall aparent- 
ment innecessari (el calcul cronometric 
de la daurada dels besos de la filla del 
forner), en l'explicació tecnica sobreafegi- 

da (la descripció científica de les reac- 
cions de les someres en zel o dels efectes 
de la píndola anticonceptiva en l'organis- 
me huma), en el canvi radical d'enfoca- 
ment per tal de veure les coses des de 
perspectives insolites (la de les formigues 
que reaccionen davant la caiguda a terra 
del llibre de la dona del guarda-roba); o 
bé facilita l'aparició d'altres situacions cu- 
noses (la confessió religiosa e r  telefon) i 
de personat es peculiars (ey candidat a 
premi ~ o b e f  d'economia o -la peculiari- 
tat és ara purament lingüística- l'ex ro 
mes de l'ex-miss i l'amant de ?ex: 

romes, que és amiga de l'ex-miss). Són 
kceciosos esforcos gimnastico-estilístics i 
breus intermedis lúdics que no pretenen 
pas de ser reguladors d'un hipotetic clí- 
max, sinó que exemplifiquen una de les 
particularitats principals de l'obra: la 
complaenca en l'acte narratiu en si, amb 
el joc estilístic consegüent, rnés que no 
pas en l'acció narrativa. Aquesta com- 
plaenca adquireix valor per ella mateixa 
corn a exercici literari per a la creació 
desnovel.litzada d'escenes autonomes. 

En definitiva, som davant d'una novella 
d'aparenca moderna i innovadora que 
posa en evidencia les aptituds d'un bon 
narrador, pero que, mitjancant recursos 
diversos, camufla també la renúncia a la 
construcció d'un veritable món novel.lis- 
tic. 

Montserrat ROIG, Reivindicació de la senyora Clito Mestres. E l  mateixpaisatge. Barcelo- 
na, Edicions 62, 1992 («Els Llibres de  l7Escorpi. Teatre / E l  Gallinen), núm. 
129). 72 ps. 

Aquells que la coneixien bé han parlat 
de l'acostament de Montserrat Roig a l'es- 
criptura dramatica corn un pas inevitable. 
Sembla que l'encarrec del Centre Drama- 
tic de la Generalitat que, en principi, el va 
originar, no fou sinó el ressort, tot just el 

retext, per a deixar circular les raons i 
res passions que de debo l'empenyien, de 
manera que no ens pot fer estrany que la 
Reivindicació de la senyora Clito Mestres 
sigui una fement celebració del teatre 
-entatxonada de petits homenatges ín- 
tims; del treatre copsat corn a lenitiu, corn 
a  fórmula per a su ortar la vida» (recor- 
deu La dedicatoria l e  L'bpera quotidiana, 
1991, i l'emblematic personatge de la 

senyora Altafulla). El monoleg és també la 
destil.lació d'una profunda i assaonada re- 
flexió sobre les relacions entre la vida i 
l'art. Des d'aquest unt de vista, la Reivin- 
dicació ... resulta fastant més encertada 
que el guió televisiu ue completa l'edició 
pbstuma que se n%a publicat. perque 
mentre que en el text propiament teatral 
la ficció activa i emulsiona amb traca un 
joc d'idees i conceptes de forca entitat, en 
el El mateix paisatge l'anecdota fa tot l'e- 
fecte d'haver-se bastit corn a il.lustració 
d'un missat e concret. Una anecdota que, 
dJaltra banfa -tot i comptant amb les e i  
pecificitats del medi per al qual s'havia 
elaborat-, apuntala el seu descabdella- 
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