
serveix també de la histbria del matrimoni 
per a l'estudi de dues personalitats oposades: 
el personatge es defineix corn un home pul- 
cre, introvertit, tímid, que s'havia deixat por- 
tar pel caracter impulsiu, curiós, abocat a 
l'acció, de la seva esposa. 

En els capítols que s'intercalen en el relat 
del protagonista, descobrim els altres éssers 
estimats que ha deixat la dona; la narració 
adopta ara la tercera persona i el focus de la 
perspectiva adopta una gamma que oscilla 
entre l'omnisciencia i l'estil indirecte lliure, a 
través del aual hom accedeix directament al 
fil de pens&ent d'aquests personatges secun- 
daris. En ~ r imer  lloc el seu uare - e l  doctor-. 
en qui ~olsona dibuixa efperfil d'un home 
que ha trobat en la resignació la fórmula per 
a poder sobreviure a les tragedies consecuti- 
ves de la seva vida; l'autor escriu aquí una 
narració de lirisme intens, que culmina amb 
la bella imatge de l'evocació del desert, imagi- 
nat pel personatge corn la fugida impossible, 
cap a l'alliberament del dolor i la dissolució 
en l'oblit. Les veus narratives que segueixen 
són les de les filles brfenes, en el caracter de 
les quals l'escriptor projecta de nnanera escin- 
dida la personalitat de la mare: en lúna la 
seva vessant lúdica i aventurera, en l'altra la 
faceta angoixada i torturada. Ambdós capí- 
tols, tanmateix, constitueixen un dels punts 
febles de la novella: el seu esquematisme psi- 
colbgic és causat, tal vegada, perla necessitat 
d'emprar un registre amb que no acaba de re- 
eixir. Cap al final de l'obra la narració assu- 
meix el punt de vista dún ve11 professor de fi- 
lologia grega, que havia estat company de la 
noia a la facultat, i de la qual havia estat ena- 
morat en secret. L'esbós del seu carhcter 6s la 
contrafigura del de la protagonista: corn ella, 
és fervorós amant de la cultura classica, perb 

en canvi no ha sabut projectar la passió artís- 
tica cap a la vida, i es reclou en una existen- 
cia egoista i desenganyada. La seva funció 
és, d'altra banda, argumental: a través de les 
informacions que apunta al relat, el lector 
pot desentranyar un dels motius -resolt, des 
de la meva experiencia lectora, amb poca 
convicció- que aporten a la trama una certa 
intriga des dels primers capítols: el malentes 
que viu el vidu sobre l'esposa morta, a partir 
de l'encontre atzarós d'una antiga carta 
d'ella. 

La carta, que constitueix un dels capítols 
centrals de l'obra, dóna pas a la propia veu de 
la dona. 6s  una prosa íntima, una mena d'au- 
toconfessió a la recerca dels trets d'identitat 
més profunds -«em busco en els replecs més 
perduts i foscos-, i que genera un canvi de 
perspectiva en la visió del personatge que fins 
llavors s'havia pogut crear el lector, a través 
de la veu dels altres; tal corn reconeix ella «les 
persones no som aiib que semblem». És més, 
corn la imatge de Janus, de doble fac, la dona 
reflecteix un autoretrat diferent en cadascuna 
de les dues parts del text. 

Les hores detingudes és, en definitiva -si bé 
no amb la rotunditat de Figures de calidosco- 
pi-, una novella notable, que reafirma el ta- 
lent narratiu de Ramon Solsona i n'augura 
una sblida trajectbna literaria. L'obra toma a 
demostrar la seva autoexigencia en la precisió 
i en el matfs del llenguatge, i la voluntat d'ex- 
perimentar amb les possibilitats d'observació 
de la realitat quotidiana que li brinda el gene- 
re novellístic. La pluralitat de veus i punts de 
vista de Les hoyes detingudes constitueixen, 
d'altra banda, una reflexió intelligent sobre la 
complexitat de la identitat humana. 

Carme RIERA, Dins el darrer blazl. Premi Josep Pla 1994. 
Barcelona, Edicions Destino, 1994  ancora», núm. 65), 434 ps. 

Dins el darrer blau representa una infle- 
xió important en la narrativa de Carme 
Riera. L'autora s'aventura per primera ve- 
r d a  en el terreny d'un genere que té un 

eterminat prestigi literano-cultural i ens 
ofereix un producte molt més ambiciós 
que cap altre en la seva trajectbria rofes- 
sional corn a escriptora: una noveia que 
aporta innovacions tematico-formals i in- 
tencional~ significatives en la seva produc- 
ció sense prescindir dels elements 
l'han caracteritzada fins ara. El resu?; 
d'aquest ir, no obstant aixb, no acaba d'a- 
complir fes expectatives creades per una 
novetat llargament anunciada, especial- 

ment en el context d'una obra desenvolu- 
ada durant gairebé vint anys. De fet, l'am- 

&ició de la novel.la constitueix la clau de la 
seva forca perb tarnbé de la seva debilitat, 
perque té corn a resultat la creació d'un 
món literari complex i interessant ue es- 
devé excessiu i poc convincent en ?a seva 
recerca de totalitat novel.lística. En el pro- 
cés d'articulació d'una histbria diferent i 
pluridimensional dins un marc generic 
nou, aquesta recerca produeix una acrasia 
narrativa que desestabilitza el llibre i el 
condueix a traspasar uns límits que el seu 
mateix epíleg, curiosament, designa corn a 
fonamentals. 
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Dins el darrer blau és una novella histbri- 
ca ambientada en la Mallorca de finals del 
segle XVII. El nucli narratiu principal de l'o- 
bra correspon a l'inici dels problemes, l'in- 
tent frustrat de fugida, els rocessos i l'au- P to de fe protagonitzats pe gru de jueus 
mallorquins que guia el rabí ~ a i r i e l  Valls. 
Al voltant d'aquest nucli, i mitjancant la fo- 
calització interna en un nombre considera- 
ble de personatges, s'articula un seguit de 
relats que no formen part del present de 
l'acció en sentit estncte, sinó que perta- 
nyen al passat dels seus protagonistes. 
Inclos a través del record, aquest passat 
pot recuperar des dels fets immediatament 
anteriors en el desenvolupament de la tra- 
ma fins a les experiencies d'infantesa més 
remotes i, per tant, proporciona un sug es 
tiu joc de erspectives en la narració $el; 
fets, dluna%anda. i una amplia informació 
sobre la vida dels personatges, de l'altra. El 
compost de present i passat resultant di- 
buixa un mapa de lluites pel poder, intri- 
gues político-religioses, conflictes socials, 
passions de tota mena i histories familiars 
i personals turbulentes sobre un fons nar- 
ratiu historic esquitxat de descripcions líri- 
ques, referents literario-culturals i ele- 
ments simbblics, el mkim exponent dels 
quals dóna títol a l'obra. La novella desple- ya recursos diversos per elaborar un teixit 
iterari compacte i acolorit a artir de múl- 

tiples components que, ma 7 auradament, 
s'esfilagarsa sovint a causa de l'acumulació 
d'elements poc significatius per a la cons- 
trucció de la trama. La diversificació repe- 
tida del fil argumental en un procés de di- 
latació narrativa que se'n separa fonamen- 
talment per introduir altres aspectes difi- 
culta el seguiment de la historia (especial- 
ment en la primera part) i en fa disminuir 
la necesshia illusió de realitat des del seu 
mateix comenqament. 

L'acció s'inicia a Ciutat de Mallorca una 
nit de primers de juny de 1687. Joáo Peres, 
un jove manner portugues ex-seminarista 
convencut que és a punt de trobar la dama 
dels seus somnis, passeja per un carrer de 
la capital arnb l'esperanca de viure la fan- 
tastica experiencia amorosa que va sentir 
contar un any abans al ca ita Harts. La 
historia de Harts. reprodu&a tal i com el 
capita la va explicar mitjancant la seva dra- 
matització en el record de Peres, dóna una 
entrada de nove1,la bizantina a l'obra, pero 
aquesta direcció narrativa s'abandona ex- 
plícitament arnb l'aparició d'Aina Cortes 
després d'unes quinze pagines. Aina, lle- 
gim, «hi és de mes, no forma part de l'a- 
ventura, no pertany a l'acció», i simulta- 
niament, «trasbalsa i commou amb un sen- 
timent tendre que va més enlla de la pietat 

er una donzella feridan (p. 33). La re- 
ferencia a ltacció expressa el carhcter artifi- 

ciós del món en el qual s'ha endinsat el lec- 
tor, al mateix temps que el desplaqament 
del centre d'atenció engega la maquinhia 
de l'autentica historia. De fet, l'actitud de 
Joáo Peres respecte a Aina es podria inter- 
pretar com una mena de metafora del fun- 
cionament de la novella, ja que aquesta fa 
un gir similar al del portugues. Com Peres, 
que oblida les seves rimeres intencions i 
ajuda la jove 'ueva, 3 llibre abandona l'a- 
ventura inicia i obre pas a la trama verita- 
ble, que no exigeix la continuitat narrativa 
de l'episodi de Harts per u2 representa 
una o ció tematico-formal 8iferent ue ha 
estat iescartada. No obstant aixb, lah<stb 
ria del capita es recupera parcialment en 
sis ocasions (dues vegades en la primera 
part i quatre en la tercera), arnb la qual 
cosa es reintrodueix una línia argumental 
que s'havia rebutjat. Com que aquesta línia 
no es desenvolupa uan torna a apareixer 
i no es resol mai def tot, l'últim capítol ha 
de proporcionar les claus interpretatives de 
l'episodi de Harts per intentar donar-li un 
sentit clar en la novella, i per aixo s'esta- 
bleixen molt rA idament els punts de con- 
tacte entre els g t s  del present de l'acció i 
els d'un passat paralle1 en que el ca ita fou 
contractat per endur-se un grup jueus 
de l'illa. Fins i tot arnb la incorporació d'a- 
quest pard.lelisme, pero, la possible relació 
entre Harts i Blanca Maria Pires manté la 
centralitat en la narració i en difumina la 
funció tematica. La historia del capita no 
tematitza els esdeveniments, cosa que po- 
dria haver justificat la seva reaparició més 
enlla del rimer capítol, sinó que serveix 
per contriguir a la caracterització de la fas- 
cinant i misteriosa personalitat de la viuda 
Sampol (qui sap si sacrificada per voluntat 
propia a la luxúria de Harts arnb l'objectiu 
d'ajudar el seu poble) i per obrir i tancar 
l'obra mitjancant una cabriola literaria 
arnb una aparent funció estructural. Com 
que altres elements acompleixen arnb es- 
creix el paper de configurar el personatge 
de Blanca i els fets de la nove1,la no s'ongi- 
nen ni acaben realment en la historia de 
Harts, la seva presencia esdevé un arabesc 
mistificador que resulta oc rellevant en el P conjunt i resta cohesió a a trama. 

Aquest és el cas més notori d'excés nar- 
ratiu en l'obra, i per aixo he volgut parlar- 
ne arnb un mínim de detall. Pero no és l'ú- 
nic, i la consideració de les altres intem- 
perhcies de Dins el darrer blau permet de 
copsar millor el perque d'aquest excés. A 
partir del segon capítol, entre les línies nar- 
ratives centrals de la primera part s'inter- 
calen nombroses histories complementh- 
ries que oden apareixer completes o que 
rón simpPement introdujdes mitjangant la 
introspecció en els personatges, les decla- 
racions redactades per ells mateixos, els 
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expedients de la Inquisició i l'explicació di- 
recta del narrador en tercera persona se- 
gens el cas. Les vicissituds del matrimoni 
de Costura amb una cristiana, la traumhti- 
ca experiencia de joventut protagonitzada 
per Valls i Llorenq Benhsser, la mort d'a- 

t assassinat per un jove moro víctima 
%?:S seves sodomitzacions, la passib de la 
virreina per un pintor italih (que va prefe- 
rir 1;i seva cambrera perb ue li va encoma- 
nar la rotecció del seu A), la luxiiria jo- 
venlvoL de l'inquisidor i l'apostasia de Sa- 
batai, d'una banda, s'incorporen en la seva 
totditat, mentre que la particular atracció 
que sent Gabriel Valls er Blanca, les rela- 
cions professionals de prostituta Beatriu 
Mas amb membres de ltEsglésia, les excen- 
tricjtats de la visionaria Sara de les Olors, 
la covarda acció secreta de Pere Onofre i 
les diversions erbtico-sexuals del virrei 
amb dues esclaves adolescents d'Alexan- 
dria, de l'altra, s'apunten en la primera 
part de la novella perb es despleguen més 
ampliament en la segona i en la tercera, 
junt arnb la historia familiar de Blanca Ma- 
ria Pires o la del matrimoni d'Isabel Taron- 
gí i Xim Martí. L'atenció del lector, que 
s'ha endinsat en la novella d'una manera 
abrupta i que s'ha de concentrar a anar re- 
component les peces d'una trama comple- 
xa, sofreix una distracció constant a causa 
d'aquesta profusió narrativa, que no sem- 
pre es justifica en l'obra i que sembla tenir 
corn a funció bhsica la introducció d'uns 
elements molt concrets. 

Les intimitats de la vida matrimonial, 
l'homosexualitat, l'assetjament sexual, la 
virginitat desflorada, les fantasies erbti- 
ques, la lascívia masculina, el lesbianisme 
inconscient, les mutilacions sexuals, el fe- 
minisme superficial i l'incest sorgeixen al- 
hora en Dins el dawer blau sense una moti- 
vació 1iteraJno-argumental clara, corn si fos 
im rescindible incorporar-los tots per arti- 
cu& un món imaginatiu divers i apassio- 
nant. Costa de veure uin sentit tenen, per 
exemple. les pagines Jedicades a un perso- 
natge tan secundari corn la virreina i a Llo- 
ren(; BenAsser (que ni tan sols té entitat de 
ersonatge) o les referkncies explícites a 

famor es ecinl de Sara per Maria Pomar i 
a l'orgudque sent Blanca pel fet d'ésser 
dona malgrat les dificultats amb que s'ha 
d'enfrontar. La formulació explícita d'ob- 
vietats i la recreació excessiva en aspectes 
sobretot relacionats amb la sexualitat con- 
verteixen en un defecte literari i de cons- 
trucció el que podria haver estat una es- 
trategia o erativa per dotar l'obra de com- 
plexitat i Rumanitzar els personat es acos 
tar-los al lector del segle xx i deslfidar-lo; 
de qualsevol plante'ament etico-moral ma- 
ni ueista o simplidcador. El problema no 
6sla incorporació d'aquests components, 

sinó la manera en que a areixen, 
l'acumulació d'escenes, ahsions, d>ee%f 
episodis que no queden prou travats en la 
trama i que sovint no hi aporten res d'es- 
sencial desmereix les qualitats de la 
novel.la i l'allarga innecesshriament. La 
sensació de gratuitat i el trencament del 
ritme narratiu que produeix aquesta acu- 
mulació dificulta una lectura prou extensa, 
té un efecte de distanciament en el lector 
poc interessat en els culebrons i resta cre- 
dibilitat a la narració, que altrament hau- 
ria estat prou aconseguida. De fet, hom 
acaba tenint la sospita que un dels roble- 
mes fonamentals d'a uesta novella Kistori- 
ca és que vol esser Jtres novekles i contes 
alhora, o si més no demostrar que domina 
els mecanismes de modalitats narratives 
diferents. L'ambició de totalitat oc con- 
vincent de l'obra, que integra efs ingre- 
dients d'altres menes de productes de ma- 
nera insuficientment adequada a la base 
narrativa que els sosté, trenca el seu difícil 
equilibri de forces per la banda de la veri- 
tat de cohesió, cosa que resulta es ecial 
ment curiosa en el context de les regxions 
de la Nota de l'autora que clou el llibre, en- 
tre les quals es troba una clara referencia a 
la importhncia d'aquest aspecte. 

En l'epíleg de Dins el dawer blau, Riera 
explica els esdeveniments reals de u& ha 
partit per escriure la novella (com ?an so- 
vint els autors ue cultiven la novel.la histb- 
rica), exposa e?procés que ha seguit i que 
se li ha im osat en la manipulació i l'orga- 
nització d$ material histbric i literari (tant 
pel que fa a l'acció corn als personatges) i 
indica fins i tot una possibilitat de lluiment 
cntic (l'estudi de les fonts literaries mani- 
festes -tot i ue no confirma quines són- 
que hi ha a? darrere del ersonatge de 
Blanca Maria Pires). La decl%ació dtinten- 
cions i la consideració de les qüestions lin- 
güístiques generals acaben de configurar 
una presentació a posteriori del llibre que, 
tot i la seva brevetat, el fa apareixer corn 
un objecte literari complex darrere del qual 
hi ha una investigació, una manipulació 
artística, una voluntat (in)formativa, uns 
referents culturds, una preocupació lin- 
güística i un intent de rescabalament histb- 
ric, encara que necessariament relatiu. En 
un moment determinat, l'escriptora ma- 
llorquina explica el rocediment mit- 
janqant el ual ha vojgut subratllar el 
carhcter de icció de Dins el dawer blau i 
manifesta que en el domini de la novella, 
contrAriament al ue ocorre en el de la 
histdria. la manipu?ació és possible sempre 
i quan el resultat sigui versemblant, sem- 
pre i uan es mantingui la veritat de cohe- 
sió. Jmarge  de qualsevol consideració so- 
bre la suposada realitat objectiva de la 
historia en el discurs que la construeix, cal 



dir que si bé no es pot dubtar en cap mo- 
ment que Dins el dawer blau és literatura 
per les raons que hem vist (i en aquest sen- 
tit potser seria interessant pre ntar-se er 
les idees de la seva autora soge  el p ú h c  
per al qual escriu), sorpren que un r d u c -  
te que es defineix en termes tan am iciosos 
formuli simultaniament la clau d'un pro- 
blema fonamental que no resol. Després de 
la meva lectura, no cal esmentar que sols 
he sabut entendre aquest fet en la mateixa 
línia que la indicació de l'andisi de les 

fonts literaries del personatge de Blanca i 
l'he interpretat, en conseqüencia, com una 
interessant proposta d'aproximació crítica. 
Perque en reconeixer ni que sigui im líci 
tament les limitacions de la novella, fepíI 
leg demostra una humilitat intel.lectual tan 
poc freqüent que hom s'adona de fins a 
quin punt perdre's per les profunditats fla- 
vescents i enverades de Dins el dawer blau 
val la pena de debo. 

Cristina BADOSA, Josep Pla, el difícil eqailibri entre literatara i política, 1927-1 939. 
Barcelona, Curia1 Edicions Catalanes, 1994 («La Mata de Joncn, núm. 24). 475 ps. 

Josep Pla, el difícil equilibri entre literatu- 
ra i olítica, 1927-1939 és, sens cap mena 
de Lbte, un llibre sorprenent. Ja va sor- 
prendre, tot 'ust apare a la notícia de la 
publicació de la tesi gAoral de Cristina 
Badosa, l'important desple ament publici- 
tari que es va crear al voftant de l'obra. 
«Bé, sembla que finalment l'edició en ca- 
tala comenca a adonar-se de la convenien- 
cia dútilitzar totes les armes que el mercat 
osa al seu abast per tal d'esdevenir renda- 

{ler, hom va pensar en un primeríssim 
moment. Perque la segona s o y s a  va ve- 
nir amb la mena de reclam pu licitan pel 
qual s'havia o tat a l'hora d'iniciar la cam- 
anya de mar!eting: que si Pla, ul'home de 
boinaa, havia estat un espia al servei del 

franquisme durant la guerra, que si Pla era 
brut, groller, materialista i masclista ..., in- 
formacions, totes elles, que si bé remetien 
molt més al sensacionalisme que no as a 
l'erudició, no necessariament havien cfe re- 
flectir la veritable naturalesa del ilibre. «Ja 
se sap, penshvem, una camuanva agresiva 
no eS pot permetre de fe;concessions al 
purisme de l'anomenada "Academia": tot 
Sigui perla divulgació.~ Tanrnateix, mica a 
mica, la historia del llibre es perfilava com 
un pal.lid reflex de la historia de la tesi 
doctoral ue hi havia al darrere, una tesi la 
lectura i ?a defensa de la qual es féu, sor- 
prenentment, a l'empara de les lleis acadk- 
miques de l'estat francks per tal de res- 

ardar de la mirada indiscreta de peno- 
g t e s  i d'estudiosos de la literatura una in- 
formació preciosa i gairebé confidencial. 
La intriga, doncs, era servida i l'expectació 
a l'entorn del llibre creixia per moments. 
En realitat, ningú no es pot sostreure de 
l'influx d'una campanya publicitaria ben 
orquestrada. 

L'aparició del llibre a la llum pública va 
constituir un nou motiu de sorpresa. Do- 

ble. D'entrada, la tesi doctoral de Cristina 
Badosa, esperada amb avidesa pels matei- 
xos a qui havia estat encarre at de fer-ne el 
reclam -1s drets de l'estuai de la figura 
de Pia han estat repetidament reivindicats 
des del terreny del periodisme-, va provo- 
car una baralla periodística que amenitza 
un estiu mancat, com tots, de notícies d'in- 
teres cultural. No tinc cap mena d'intenció 
d'immiscuir-me en tal persistent i abranda- 
da pugna on, per primera vegada en molt 
temps, semblen haver quedat en un segon 
terme els ja típics enfrontaments entre re- 
presentants, com es diu, de l'«Acadkmia» i 
els defensor5 per excel.lkncia de la divulga- 
ció, ja que en a uesta ocasió, ai las!, sem- 
bla que el penolista en litigi amb Cristina 
Badosa no hauria dubtat d'advocar a favor 
dels nefastos tics academia, erudits o po- 
sitivistes, només que li haguessin assegurat 
una argumentació substancialment dife- 
rent -sobretot pel que fa als motius que 
expliquen -la dedicació rofessional de 
Pla- a la que exposa el Ribre de la seva 
contnncant polemista. 

1 amb aix6 no vull dir que Josep Pla, el di- 
fícil equilibri entre literatura i política, 1927- 
1939 no sigui un estudi carregat de notes a 
peu de pagina que denoten la pniija erudi- 
to-positivista de l'autora. Al contrari: com 
en qualsevol tesi doctoral, aquesta mena 
d'aparat critico-informatiu hi figura amb 
escreix. El roblema de l'obra -que hi 
6s- no resuga, doncs, de la manca d infor- 
mació -Badosa ha fet un seguiment ex- 
haustiu de l'activitat periodística de Pla du- 
rant aquests tretze anys-, sinó de la pers- 
pectiva des de la qual és interpretada i, 
consegüentment, difosa aquesta informa- 
ció. Una mirada tendenciosa, pla ada de 
rejudicis. constitueix l'eix centraf del lli- 

{re en quant en determina la tesi de fons, 
al voltant de la qual gira tota l'argumenta- 
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