-, Paisatges de la nostra histbria. Assaigs i notes de literatura catalana, ((Biblioteca
Llibertatn (Barcelona, Llibreria Catalbnia, 1929).
-, La llicb de la dictadura (Barcelona, Llibreria Catalbnia, 1931).
-, Caliu. Record de mestres i amics (Mkxic, Institut Catali de Cultura, 1958).
Antoni RUBIO I LLUCH, Literatura catalana, ((Estudis Universitaris Catalans)), 1
(Barcelona 1907).

Llorenc Villalonga i l'existencialisme,* per Xavier Val1

Per bé que estudiii monogrificament
aquesta relació, no pretenc que sigui determinant. Així i tot, crec interessant d'analitzar-la detingudament, ja que Villalon a
es refereix sovint a aquest corrent filoso ic
i literari tan influent a la postguerra.'

k

l. La recepció
Ja tardanament, Villalonga va declarar
que «coneixia»Sartre -suposo que no volia pas dir personalment- ((abans de la
perra».* El 1936, perb, aquest escriptor
tan sols havia editat alguns articles en publicacions peribdiques-de difícil accés i el
llibre Ltmagination.3 Es cert que odrien
donar crkdit a l'afirmació de Vil1 onga el
seu cosmopolitisme i, com que algunes
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* Aquest treball s'inscriu en el projecte de recerca DGICYT, PB94-0710, i ha estat exposat en la Jornada d'Estudi sobre Llorenc Villalonga celebrada a
la UAB 1'1 1 de desembre de 1998.
1. Vegeu la meva tesi: La literatura catalana de
postguerra i l'existencialisme (1945-1968) (dir. Jordi
Castellanos) (UAB, 1990), editada en microfiores per
les Publicacions d'aquesta institució, el 1992, i sintetitzada parcialment en la conferencia Aproximacid
a la injlu2ncia de l'existencialisme en la literatura catalana, dins Els anys de la postguerra a Catalunyn (19391959) (Barcelona, Abadia de Montserrat, 1994), ps.
59-72.
2. Damih FERRA-PONC,
L. Villalonga entre tres
cultures (1974), dins Escrits sobre L. Villalonga
(Barcelona, UIB - Abadia de Montserrat, 1997), p.
236. Pel que fa a I'interes de Villalonga per la cultura
francesa en general, vegeu Pere ROSSELLOBOVER,
Els models literarisfíancesosde L. Villalonga a ~Bearn
o la sala de les ninesa i ~Falsesmembries de Salvador
Orlan~~,
~EstudisBaleirics~,núm. 57 (febrer-maig de
1997), ps. 9-20.
3. Vegeu Michel CONTATi Michel RYBALKA,
Les écrits de Sartre (Paris, Gallimard, 1970).
Els Marges, 62. 1998

d'aquestes obres són de caricter psicolbgic,
la seva professió de psiquiatra. De tota
manera, resultaria forca estrany que no en
parlés a l'kpoca.
En canvi, en un article publicat a
«Baleares» el 12 d'agost de 1948 (uns
quapts rnesos abans que la inclusió de Sartre
a l'lndex de llibres prohibits per YEsglésia,
el 30 d'octubre, en contribuís a la popularització), confessava que la primera imatge
d'aquest autor se l'havia formada a través
de la premsa madrilenya i barcelonina i que
era forca deformada, fins al unt d'arribar
a creure'l merament un esno .' En qualsevol cas, no en va trobar «una síntesi clara i
útil» de la filosofia fins que va obtenir
Léxistentialisme est un humanisme. Tot i que
es tracta d'una conferencia pronunciada el
1945 i editada el 1946, no la va poder Ilegir (a causa dels impediments de la difusió
de les obres de I'escriptor frances a Ikstat)
fins al 1948, quan li va enviar la seva amiga Eleanor Sackett des de París.5
Producte d'aquesta lectura, va escriure
l'esmentat a r t i ~ l e .Citant-hi
~
Sartre (no

E

4. DHEY,Del existetzcialismo, p. 8.
5. Ibid. i D. FERRA-PONC,L. Villalonga entre
tres cultures, 236. Villalonga hi afirma, errbniament, que efilibre de Sartre va aparitixer el 1948
(suposo que a partir de la data del seu exemplar).
Per a la relació amb Eleanor Saclcett, vegeu Jaume
POMAR,La rad i el merr dret. Biografia de L.
Villalonga (Palma de Mallorca, Moll, 1995),passitti,
i Aportació a lépistokri de L. Villrtlotzgai Quatre curtes
a Eleatior Sackett, dins El meu 1.. Villrzlonga (Palma
de Mallorca, Moll, 1995), ps. 53-100.
6. Poc abans s'havia referit de passada a l'existencialismea I'article Ocaso del comunismo rusoy caida
de un gabinete, «Baleares»(29-VII-1948),en quit, a
propbsit de I'expansionisme soviktic, ironitzava: «Si
no mientelefin-Paul Sartr asustapensar en la 'íz?zpstirz
existe~zcialistanqueacompañara LISdecisiones de Strzlitz

sempre explícitament) o en boca prbpia,
Villaloriga hi extracta algunes de les idees
bisiques d'aquella mena de manifest. 1:article es presenta com un intent &explicar a
la ((marquesa de% per quk «su hija olítica,

amb una valoració basada en la dicotomia
nbrdic / mediterrani, de tanta fortuna en
la cultura occidental, en les lletres catalanes i específicament en I'obra villal o n g ~ i a n a Villalonga,
.~
encara ue matisa
conectada corj medios internaciona es, se ha que el concepte existencialista e llibertat
sentido szibitnmentejlósofa»i «nohabira más ja havia estat avancat per Ber ~ o n , ~inao
que de existencialismo».Encara que podria que I'existencialisme és una osopa ura))
(en contrast amb el caricter «confortable»i
ser un cas real, sembla que es tracta d'un
«dulce» del segle XVIII), «de raíces germáartifici villalonguiii. Tanmateix, potset I'afavoreix una ankcdota reportada per Sartre: nicas, nitzdiana))(sobretot per l'«Ocaso de
la d'una dama que, quan se li escapava al- los dioses)))i ((casidiría hitleriana)).Tanmagun niot groller, s'excusava de tornar-se teix, ha estat ((servida al mundo con la
existencialista. Villalonga la cita apl~~cant- amenidady la charme con quesólo Paris sabe
la a les preteses ((algaradasde café»del Flore, hacerlo)). La capital francesa ha volgut
freqüentat per aquest filbsof i els seiis se- destranscendentalitzar-la amb el ((matizde
guidor~.De tota manera, té bona cura de humorismo))de convertir-la en una moda.
remarcar, fent seves les paraules de Sartre, D'aquesta manera, pot acabar tranquil.lita través d'ella, eis lecque no s'ha de confondre la moda existen- zant I'aristbcrata i,'
cialista amb el corrent filosbfic («unszdoc- tors-perque l'existencialisme en voga no
trina austera y estrictamente destinada a és sinó un fenomen superficial, innocu i
técnicosyfilósofoon,).També com l'escriptor de curta durada («feizmenteexisten cuadros
francks, divideix l'existencialisme en rela- y aun sombreros existencialistas que no están
mal para una temporada))).Evidentment,
ció amb les creences religioses, pero reduint
Ibpció confessional a la catblica (en la ual s'equivocava.
En contrast amb aquel1 pronbstic, el
110 tan sols situa Marcel. sinó també el eista Jasper~).~
En canvi, a I'inrevés de Sartre, mateix article va suscitar una notable exconfia que aquesta Iínia -que no creu sinó pectació. Veient aixb, va mirar d'aconseguir
una derivació de la doctrina del lliure al- altres obres de Sartre. Com que, tot i que
bir- s'acabi imposant. Així ((elhombre es podien adquirir clandestinament, no les
volvería a sentirse amparado por Dios))i el va trobar a l'estat (a la Llibreria Francesa
((terriblesentido de la libertad))existencia- de Barcelona el van informar que eren proaria amb les «cortapisas»de la ((gra- hibides), va aprofitar, curiosament, un vilista
cia» i e la «protección».Perb, com que de atge a Lourdes per comprar-ne un parell:
nioment domina la tendencia sartriaria, se La nausée i La putain respectuese. Amb
aquests nous estímuls, va publicar un altre
centra fonamentalment en aquesta vi:rsió.
article sobre l'existencialisme a ((Baleares))."'
De la m i de Sartre, doncs, divulga l'ideari
existencialista (la precedencia de I'existkncia a l'esskncia, el «déhissernen.nt»,
la condem8. Vegeu Manueia ALCOVER,Frt~ti~fz
i Roma: l h na a la Ilibertat, I'elecció responsable, el tinitat
i classicisme i Barbarie, romarzticisme, Orient,
compromís -que considera el punt més dins L. VIllalo~zgai les belles arts (Palma, Documenta
fosc-, l'angoixa ...). Aquesta última rtoció Balear, 1996), ps. 53-96.
9. S'havia relacionat ja forga aquest filbsof amb
el porta a relacionar I'existencialisme amb
l'existencialisme. Sobre la seva influencia en
la crisi de la guerra i de la postguerra mun- Villalonga, vegeu D. FERRA-PONC,Escrits sobre L.
dials. La descripció del fenomen es barreja
Villalonga, ps. 193-196, i Magdalena B o ü , L.
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("libertt! du chuix, angoisse" de Kierkega,zrd
'h'efaissetttde H i d e r atigt~stiacomprable a
de Hitler cuando tt~ordíulas alfombras de su despacho.»
7. Villalonga confessari que no va arribar a llegir
aquests dos filbsofs, així com tampoc Heidegger (D.
FEIIKA-POXC,L. VIIIalorigu entre tres cultures, p.
236).

%

Villalongn ilhvantgt~ardisme,«Mar»,núm. 2 (1982),
p. 67. Encara en una ressenya de Nosaltres els valencians, de Joan Fuster, Villalonga es complaurh a citar
un passatge de Berson que (parece de Sartren: .El
mundo será t n a h a lo que nosotros, libres voluntades
hz~manm,querramos quesean («Baleares»,12-Ix-1962;
article reproduit dins Joan FUSTER,Correspond2ncia,
1, Valencia, 3 i 4, 1997, p. 319).
10. DHEY,Recogiendo algunas observaciones sobre el existencialismo, «Baleares»(16-IX-1948), p. 8.
Per al viatge a Lourdes, vegeu J. POMAR,La raú i el

Notes

Després d'ironitzar-hi sobre l'interes creixent per la filosofia, contesta algunes cartes que li retreien haver-se limitat a l'existencialisme sartrik insisteix que ja havia
indicat que no es tracta d'unadoc'trina recent i que, en concret, s'havia referit a la
filosofia germinica i a Bergson (que ara
qualifica de ((germanizado))),
esmena l'omissi6 de Kierkegaard i excusa I'oblit &Ortega
(que sol figurar -no gaire prbpiamenten la nbmina d'existencialistes) qüestionant
no la ualitat d'aquest filbsof, tan admirat
per e 9 perb sí l'originalitat. Tanmateix,
arnb el pretext de justificar per que Sartre
acapara el protagonisme del corrent, s'hi
torna a centrar. Ara el aualifica &«excelente
novelista y gran dramaturgo)). Bo i reconeixent que no n'ha pogut llegir l'última obra
(Les mains sales), comenta sobretot La
nauseé. el llibre més famós dels aue havia
adquirit i el que li havia interess; més. El
considera una obra que vol liquidar les narracions «fatalistas e introvertidas)),pero que
acaba essent «una novela a lo MarcelProust,
la última novela roustiana como Don Quijote es el último zbro de caballertm.'l Com
era d'esoerar. el aue l'atrau més és la investigació histbrica del protagonista sobre el
marques de Rollebon, un aristbcrata de fin a l ~del XWII i inicis del XX.
Al tercer article i últim de la serie,
s'ocupa sobretot de Kierkegaard.I2 Entretant n'havia llegit algunes obres i un estudi
de Lleó Chestov.I3 Va obtenir-los grhcies a
William Cook, un pintor nord-americh establert a l'illa. Tot i que podria haver-hi trobat punts de contacte (com, per exem le,
el gust per la ironia socritica), li va sem lar
«un pensador massa confús i abstracte)).Per
tant, va optar per fer-ne la caricatura, presentant-lo com un ((buenbárbaro del norte»
que, contrariat pel frac& sentimental arnb
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meu dret, ps. 220-221, en que s'informa de L'adquisició de les obres de Sartre citant una carta a Bernat
Calver.
11. En canvi, en les declaracions a Damia-Ferra
Pon$ afirmara que La nauske és d a menys francesa de
les seves obres» (D. FERRA-PONC,L. Villalonga entre tres cultures, p. 236).
12. DHEY,Conzentario final sobre Sartre y el
existencialisrno, ~Balearess(2-XI-1948), p. 1.
13. Suposo que es tracta de Kierkegaard i la lo
sofia existet~cial,del qual feia oc que s'havia pubf=ai
una rraducció castellana,
Josep Ferrater Móra
(Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1947).

&

Regina Olsen, s'enfronta arnb el racionalisme aristotelic i hegelii i fins arnb Déu.
H o exemplifica arnb l'emblemhtica interpretació kierkegaardiana del mite de Job,
que creu ue contradiu la proverbial ((pacikncia))de patriarca. Per a un mediterrani,
un nbrdic com Kierkegaard -i més a través d'un rus com Chestov- resulta massa
«crudo»(en el sentit culinari, que li permet
d'introduir digressions antro olbgiques).
Calia, doncs, cuinar-lo d'acor amb la llarga tradició cultural francesa. Sartre ho ha
sabut fer no tan sols exposant ((deformaclara las doctrinas del movimiento)),sinó també donant-li forma novel.lística i teatral
amb (personajes vivos, realistas)).Aquesta
habilitat i la conjuntura histbrica han estat
la clau de l'hxit (que contrasta amb el frachs d'unamuno a introduir Kierkegaard a
l'estat, en un moment menys favorable i
sense «la gracia expresiva y d z p r a de
Sartro)).No creu ja, doncs, ue 1 existencialisme sigui un fenomen d'a ast reduit.
A més d'aquesta serie d'articles, el 1948
escriu un altre estudi sobre La neurosi existencialista, que no em consta que s'edités
aleshores, si bé es va divulgar en forma de
conferencia.I4 Crec que no paga la pena
comentar-lo arnb deteniment perque, encara que aporti algun nou detall o matís,
reitera as ectes ja avancats en els altres escrits: cal !istingir la moda existencialista de
la doctrina filosbfica; «la furia)) irracionalista del nbrdic Kierkegaard ((trastornhtota
la filosofia occidental)); Sartre ofereix una
can oixa pentinada, contenguda i analitza a» i fins un ((humanisme))que és un
«classicisme»;hi ha també un existencialisme catblic, derivat de la doctrina del lliure
albir... La novetat rau sobretot en un enfocament més psicolbgic. Després d'algunes
consideracions generals sobre la psiquiatria,
passa a fer una lectura psicoanalítica de l'angoixa, jugant arnb una certa confusió entre el concepte existencialista i el freudih.
Seguint Adler, Kierkegaard és «el subjecte))
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14. «Lluci),núm. 622 (gener de 1973), ps. 1316. Suposo que, rot i que 6s datat el 1948, s hi dcu
editar tradu'it i amb variants. Villalonga va pronunciar almenys una conferkncia sobre La nerirosis existencialista a la Real Academia de Medicina de Palma
(ve eu ne la ressenya de «LaAlmudainan, 7-11-1952,
f - ..
p. , adduida per J. POMAR,La rad i el meu dret, p.
241).

que ((incapac de resoidre els seiis conflic- és no tan sols un ((artista mediterráneo)),
tes)),((esrefugia dins la malaltia)).En caiivi, sinó un ((exacerbadoracionalistn».El divertit del cas és que l'interessa la ideologia dels
entre els francesas, I'angoixa esdevi ja
((talkin -cure (cura de conversa, catarsi) i últims anvs (oarticularment, I'anticomunisél v i confrontar amb Sartre i amb
porta intre d'ella mateixa el germen de la me.' aue
I
seva curació)).De tota manera, Villalonga el «realismo socialista») i, en canvi, li agrano s'ocupa del corrent de la psicoanhlisi den més les primeres obres: prefereix Le
existencial, en aquel1 temps f o r p influ.ent malentendzi, «su obra más característica)),o
L'étranger, «suproducción más perfecta)), al
en la psicologia.
En cap dels escrits de Villalonga citats «folletón»de Lapeste o a La chute (novel.la
ue creu una mala imitació de L'elogi de la
no esmenta Caiiius. Cnterks per aquest
escriptor sembla, doncs, més tarda. En un J111ia.' d'Erasme). Froducte d'aauat conarticle 'ade 1958, compara-com s'ha ten- trasentit, fa una lectura ben peculiar de la
dit a er- L'étranger amb La familia de noció camusiana de malentendu: «no somos
I%scual Duarte (publicades el mateix any, malos; es que no nos entendemos. El mundo
el 1942).Ir Villaloriga les considera obres sin cul a de nadie, se nos ha hecho incommestres, perb, educat per a la discreció, en prensi 6 ) . Per tant, no té sentit anar contra el ~ o d e establert.
r
Desorés d'interorerebutja I'exhibició de I'angoixa (que ara ja
no creu meramerit un producte naciorial o tar Camus a la seva manera i de
patolb ic, sin6 un sentiment consubstan- li la falta de religiositat (el ((silenciode Dios»,
cial a 'home, present ja a la Bíblia). No diu citant Charles Moeller) o la ooca visió
obstant aixb, opina -més amb la intenció d'estat, pot considerar-ne ja I'humanisme
de carre ar contra el trernendismo de Cela com un ((emperíode salvación)),un «gran
que no $elogiar ~anius-l6
Meur:sault
mensaje de amon), «que merece la p t i t u d ,
té més tendencia a adoptar «manerra de la piedady la continuacidn de los escritoresy
hombre cultivrrdo».lJer que? En part, ja que los hombres todos de esta hora del mundo)).
Villalonga es referir&a l'existencialisme
I\utor 6s francks, perb també perqiie és
dkxtracció proletaria (el converteix en fill en alguns altres articles, perb resultaria pro((deun rtlbrtiíily unajornalera))).Aixb f:i que lix i irrellevant entrar a comentar-los. ''
conegui el poble i, per tant, procuri separar-se'n. No podia faltar la nota clasrista, 2. Comparacionsgenerals
quGestigiira injustament l'actitud social
Un aspecte que allunya Villalonga de
de Camus.
Amb motiu de la defunció d'aquest es- I'existencialisme és I'opció per la literatura
criptor, el 1960, li dedica un altre article, psicolbgica -amb tots els matisos que calen que insisteix en la «formación»«cbEsica- gui afegir a aquest imprecís terme, tan rementefrnncesa»(«alo sumo odría disc,wtirse petit per el1 mateix i per la crítica- i el
consegüent rebuig de i'objectivisme i de la
si su pesimismo entraríu u guna influencia
afiicarza»).'"En Camus, I'angoixa esdevé nove1.h social (accentuats des que una ver«dcsuso~iegorazonable y razonado», ja que
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15. Del «Pasczirzl Dziarter a «L'Ptra?zger»,
«Baleares» (20-11-13581,p. 11. Villalonga hi comenta que les va veure juntes en un aparador dr París
cncara el 1954. Per a una anilisi comparada (i'ambdues obres, vegeu iMary Julia DYER,«L'btra>zger*y «La
j z ~ ~ i i l ide
a I'afcnal L>irnrte»:un contraste de co~zceptos,
«Papeles de Son Armadansn, núm. 44 (mar5 de
1967), 1s. 264-304.
iú' Si bi. Villalonga havia tingut una relació
cordial runb aquest escriptor, se n'havia anat distanciant per diverses eircumstincies (vegeu J. PO'MAR,
I.rz rab i el »zeri dret, pussita).
17. Crtmzw y Irz rzr~grrstiaoccidental, ~Balearesa
(14-I-1960), p. 11. Blai BOXiX evoca la reacció de
Villtilonga envers la mort d'aquest escriptor a les se-

ves membries (La mirada, Barcelona, Pbrtic, 1975,
s. 101-102). Posteriorment, I'autor de Bearpz arri{ara a afirmar que troba Camus nmés francksn que
Sartre (L. Viiiaforzgaentre t r t ~cz6ltures, p. 236).
18. l'er exemple, a Retórica de lafarnosa «ar~g~r.ztia
existe~zcialistas,((Baiearesi)(13-XI-1957), comenta que
un escriptor principiant li va Ile ir un conte que «tielle
los aciertos -concisiótz, agufeza- de las ficerztes
existencialistas 4 a r t r e , Car/zzls- elz que ha bebido,
pero tieíze sobre todo esa famosa angustia de postgrerrrz
c h a t a clllindo duran lar tzieues de anta603 que ern iem
ya aparecernos zit~pocoretóricar. V e g u tambk e[ wmentaris a una conferencia de J. M. Pernin, del
1959, en la qual s'atacava I'existencialisme (Baltasar
PORCEL,Elr metrs itztdits de L. Vilblur~ga,Barcelona,
Edicions 62, 1987, ps. 167-168).

sió castellana de Bearn va perdre el premi
Nada1 contra El Jarama, el 1955).19Sartre,
en canvi, critica el psicologisme per essencialista i opta per les tecniques objectivistes (inspirades sobretot en la narrativa nordamericana) com a plasmació de la perspectiva fenomenolbgica. El mateix Villalonga
conclou ben lapidhiament en un article de
1960:
(Abans de Sartre, la novel.la francesa,
és a dir, occidental, seguia fidelrnent les
petjades de Proust. Mann a Alemanya o
Huxley a Londres, són essencialment psicblegs. [...] Els sartrians, angoixats amb
certa raó (encara que també, Déu meu!,
amb no poca retbri~a),~'
fiten problernes
socials immediats. Com que quasi tots tenen quelcom de comunista, la psicologia
se'ls apar una disci lina de l u e , burgesa.
El que els aclapara 'atenció no és l'analisi,
sinó l'angoixa, la inseguretat de viure, el pa,
el jornal. És clar que, com que no són tecnics en economia, sinó novel.listes, acaben
fent psicologia -psicologia desesperadatal volta com el burgks que, sense saberho- parla en prosa [el protagonista de Le
bourgeoisgentilhomme, de Molikre] .)>2'
Més en concret, Sartre, a Qu'est-ce que
la littérature?, es va mostrar forca crític amb
un dels m h i m s models de Villalonga en

f

19. Les diatribes són molt abundants. Vegeu Primera aportacid a l'ppirtolari de Villalonga (a cura de
Jaume Pomar) (Palma, Impremta Soler, 1984), p. 20;
Vicent SIMBOR,«Bearrr o la Sala de les ninesn, contra
el realisme social, ~Llengua& Literatura», núm. 4
(1990-1991), ps. 341-355; Joan OLELA,Els relats de
Villalonga: u n realisme ambigu, dins L. Villalonga.
Camins creuats N (Lleida, Pagks - UL, 1997), ps.
5 1-84; la meva aproximació a Lóbjectivisme en la nurrutiva catalana de ostguena, dins Actes del Des? Coldoqui htenzacionahe L l e n p u i Literatura Catalanes, 1
(Barcelona, Abadia de Montserrat, 1995), ps. 153154... Curiosament, a I'article Lu novela angosta,
(~Balearesr(6-111-1958),després de comparar les prescripcions ob.ectivistes a les del teatre classicista, invoca la condemna a ia llibertat (complaent-se en el
caracrer aradoxal de I'afirmació de Sartre) a fi de
defensar Ta lliure elecció de les tkcniques.
de les seves "receptes" fou
20. N. de I'a.: <<Una
la grolleria "volguda", el gamberrisme literari, que
aquí culmina en el trernendisme. Fu int de les anacrbniques marqueses de Benavente, akuns escriptors
-pobra imaginació!- no veurien altra sortida que
"mrrda". (Sartre I'hausar contínuament la
via usada, peri) una sola vegada, en Les mains sales).»
21. Pro6lemes de la novel.la actual, (&errad'Ors,
any 11, núm. 9 (setembre de 1960), ps. 12-13.

Els Marges, 62. 1998

I'aspecte psicolbgic, Proust (si bé potser caldria relativitzar-ne la influencia mis que no
s'ha tendit a fer, segons proposava Jaume
Vidal Alcover).'"
A fi de matisar l'adscripció devillalonga
a la literatura psicolbgica, s'han adduit altres qualificatius, entre els quals ara ens interessa particularment el de «1'~teratura
&idees» (un terme no menys imprecís, perb
Segurament és preferible al de aliteratura filosbfica)),amb masses connotaciotis
i no gaire més delimitat. Per exemple,
Camus, a Le mythe de Sisyphe, aplica el qualificatiu de «romanciers philosophes» a
autors tan diversos com: « B a h c ,Saúe, Mel-

ville, Stendhai, Dostoievski, Prowt, Malrnz4x,
Kafka, pour nén citer que quelqu fs-uns.»'" O
el terme s'ha usat també a propbsit d'alguns altres escriptors molt adniirats per
Villalonga, com Voltaire o Anatole France."En qualsevol cas, és evidetit que Villalonga fa una literatura plena de referencies
filosbfiques (sobretot en els diilegs o en les
digressions sovintejades, pero també en el
plantejament de situacions).
Ara bé, la seya filosofia s'assembla a
I'existencialista? Es cert que declara tenir el
propbsit de ((comprendreI'home)) i de mirar de fer-ho defugint abstrac~ions.'~
Es cert
22. Marcel Proust a la literattrm catalana, dins
Estitdis de literattlra cataktia contet~poritnia(Barcelona, URV- UB, 1993), ps. 490-473. Així i tot, el
mateix Villalonga ha reconegut reiteradaiiient aquesta
influencia i resulta considerable (vegeii Maria Carnie
BOSCH,L. Villalonga: un setyor que cotreiuI'rorrst, diris
L. ViIlalotrga. Gamitis crerrats I K ps. 167-187).
23. Vegeu Jaume VIDAL 1 AI,C:OVER, L.
Villalonga i la reva obra (Barcelona, Curial, 1980) i
Vicent SIMBOR,L. Vilhzlon a tzovel.la psicolDgica /
novel.la d'idees, dins Actes defbesi Col.loqtri Internaciotzalde Llengtia i Liter~zttrmCatalanes, ps. 3 19-335,
i L. Villalo~zgaentre Anatok Frrtnce i Marcel Pruzrst,
dins Les literuttires catalrrna ifrn~ceseal Ilarg del se+
XX(Barcelona,Abadia de Montserrat, 1997), ps. 317353. Potser caldria prendre més en corisideraci6 la
possible influhncia en aquest aspecte de Kamon Pircz
de Ayala, un autor pel iial consta que Villaloriga es
va inreressar (La ra6 i et?merr &t, ps. 66 i 106) i que
es caracteritza també pel perspectivisnie i, en concret, pel joc de dualitats, si be amb plantejamerits
f o r p diferents.
24. Essrzis (París, Gallimard, 1981), p. 178.
25. Per a la influenci:~d'aquest darrer escriptor
en Villalonga, a més de I'estudi de SIMBOR
tar, vegeu D. FERRA-POLC,i b i n s o b r e L. f i / h z / k ~ ~ l
ps. 237-272.
26. I~rtrodzicci6na ILZ novela, dins 1% tneus irredits
de L. Villalotrga, p. 89. Vegeu tambi Marina C;r;s-

109

també que el joc amb l'escepticisme, I'agnosticisme, el relativisme o la paradoxa li
serveixen per a revelar I'existtncia humana.
J?s cert, fins i tot, com ha apuntat Pere
Kosselló Rover, que la seva ((filosofia"relativista")),en alguns aspectes, es pot cotlsiderar ((compatible))((ambla "moral de situacid" de I'existenciali~me)).~~
Perb no és
menys cert, en canvi, que sovint utilitza
aquest recursos -sofísticament i amb una
actitud evasiva oposada a I'existencialisme- per defu ir la problemhtica existencial, per eludir es responsabilitats ttiques i
per lliurar-se als més evidents dogmatism e ~ Per
. ~ il.lustrar-ho
~
tan sols anecdbtieament, fins tindrh l'ocurrkncia d'identificar la llibertat sartriana amb el Referéndum
del 1966, jugant amb el délaissernent de la
futura mort de Franco:
((Nohuce z4w a60 el Caudillo 10 dijo [

B

..I:

"Estoya vuestro lado,pero la vida del hombre
no es eterna y a l j n serbis vosotros qzlienes
habréis de re iros"...
))Surtre mblú de ln nrigustia de elegir.
Se ún su Jilosofia estamos "condenados a la
likrtad". Esta libertad es la que inicia ahora
el Referéndum de la Ley Or a'nica es ecialmente en su aspecto más ásico, e de la
sucesidn.n

f

i 'f

Encara que podríem aprofundir la comparació d'aquests aspectes o apuntar-ne altres, aixb ens portaria massa lluny i al cap i
a la fi no foren sinó generalitats. Ho dic
traduint les paraules amb qut. va matar la
auestió de les tendtncies novel.lístiaues el
mateix Villalonga en una carta a jaume
Pomar del 21 de setembre de 1963. Per cert,
hi afirmava tambC que les lletres tendien ja
a ((uncontenido vsilbeico. una intencidn metrflsica...u i posava com a exemple no els
4

O

'

seus autors més admirats, sinó Graham
Green, Sartre, Mauriac i Hemingway.")
Amb aauesta declaració ~ o d e mconcloure
l'apartat relativitzant l'oiosició de contraris, com li agradava de fer a Villalonga.
Resultari menys difús concretar la influtncia en les obres, a través d'un recorregut panorimic (bisicament per les editades abans del 1968). Les separaré per gkneres, encara que formen un món literari
forqa cohesionat, com evidencien la coincidencia de personatges i el transvasament
de temes i d'arguments.

3. La narrativa
C o m e n ~ a r éper L'hereva de Danya
Obdzilia, ja que, tot i que no s'edita fins al
1964, es tracta d'una complexa reelaboració de Mme. Dillon (del 1937). Justament
aquest personatge és el més afí a I'existencialisme de I'obra, per bé que en el seu
temps no s'havia popularitzathncara aquest
corrent. Resulta divertit, perb, observar
que, mentre en la versió del '37, Alícia
Dillon simbolitzava la vida en cczdna es~ecie
de vérti o)),a partir del '64 ho fari e n k n a
mena e niusea)) forqa acostada a la que
intitula la cklebre nove1.h de Sartre (iniciada el 1931, perb publicada ja el 1938, i,
en que, casudmeni, també s'associa aquesta imat e amb la del vertigen). Igualment,
el ((maestap) que manifestava al capítol
Interrogaciones (afegit el 1942) es transformara en ((angoixa))en la versió del 1964.30
Aquesta actitud contrasta amb l'optimisme d'un personatge nou, el murcii condemnat a mort, que, a més &encarnar el
tbpic caracterolbgic, sembla parodiar I'acceptació &aquest mateix destí pels prota-
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V i l l ~ ~ l o ~dins
z ~ aHistJritz
,
cie la literfrttlra caralatza, Xi (Barcelona, Ariel, 1988), p. 126, i Jaume VIDAL
AI,(:OVEK,I.es idees htiqztes de L. Villalongrt, aEl
Ten~psn(23-lv-1990), ps. 67-69.
27. aI,)ilizgel rt!bt'f)~de L. ViIInlon a. zrna nouel.la
a lbrrrbra de ,,Beczma, dins ~iscel.&ia Aritoni M .
Bac& i Margarit (Barcelona, Abadia de Montserrat,
198G), p. 291.
28. Vegeu Jordi CAS?'EI,I,ANOS,((Bearx u k sala
de les r¿inesn:rtssaig di'nterpretrlrid, dit~sActes del Dese
Col.loqtri I~zter~zacioiztzl
de Lleizgzm i Literattrr~zGataIanes, i, p. 91, i Josep MASSOTi MUSTASER, L.
Villnlonga a debat, dins Escriptors i errldits onterblpomiris (Barcelona, Abadia de Montserrat, 1996), ps.
149-156.
'Li, L.

29. Primera aportacid a l'epistolari de L.
Villaloizga, . 13.
30. d r e s coirrplete,. I. iVoucl.la, I (ed. Josep A.
Grimalt, el qual recull les variants a partir de la versió de 1964) (Barcelona, Edicions 62, 1988), ps. 306
i 237. Per al procés de redacció de la novel.la, vegeu
Maria del Carme B0sc1-1, ALgebra bilrliog~dftw,
aAffarn, núm. 1 (1981), ps. 62-63, i Maria Josepa
GALLOF&,<<M?rze.
Dillorza 1 cAliciae. Docr~trze~zts
sobre a@nesprouatures dels anys qturarrta i cinquanta,
((Randa)),núm. 34 (1994), ps. 19-33. Agraeixo a
aquesta autora la consulta de la primera versió de la
novel.la (Palma, Imprenta Vich, 1937).

Notes

gonistes de La familia de Pascua1 Duarte i
de L'étranger.
La novel.la de Palmira (1952), en la
mesura que el personatge que la intitula és
una de les moltes cocottes de l'obra villaque l'obra
es presenta com a material per a escriure
una novel.la, ironitza sobre les diverses possibilitats: podria ser la historia d'una
«vamp», una «novel.la freudiana)), la «novel.la del vici))... o «unaobra existencialista)).
En aquest cas, resultaria que:
«La Palmira no va estimar mai cap home
perque sentia l'angúnia de triar; freqüentava els cafes per dominar aquesta angúnia,
erb ex erimentava la trk ica responsabietat -Fengagementde a seva decisió, i
en comptes &enamorar-se d'un galant, es
quedaria, entre absencies i com ulsions,
arnb tot el " remi" de cambrers.))
No cal ir que es tracta d'una parodia,
aplicant l'an oixa de la tria a la pluralitat
d'amants de a protagonista i jugant potser
també amb I'associació de l'existencialisme
arnb alguns cafes freqüentats pel grup de
Sartre i els existencialistes a la moda. Val
a recor ar que aquest autor havia tractat
aquesta mena de personatge a la peca La
putain respectueuse, en una versió que té ben
poc a veure amb la que estrafaVillalonga. 1
a propbsit d'un altre possible tractament
de l'obra, el trigic, Villalonga parla de
malentesos en un sentit que fa pensar en la
seva peculiar interpretació d'aquest concepte camusii:
«iCom podríem decidir-nos a donar o
negar la raó, si es tractava, possiblement,
d'una serie de malentesos? 21 qui era culpaS¿'
responble 'haver entes
sable el xofer que, sense voier, tira I'aut0
dins la cuneta? No hi ha pecats involuntaris, pero el xofer s'estavellar2 amb l'auto.
La filosofia establir' difer'ncies. El Destí
no vol establir-ne. Tot drama és, final,
una
que fa a Bearn o la
de les
(editada en castellk el 1956 i en catala el
1961; amb un procés de redacció forca discutit), convé mes qüestionar algunes pos-
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31. Obres completes, 1, ps. 379-380.
32. Ibid., p. 352.
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sibles analogies que no pas afirmar-ne. Encara que la rememoració de don Toni per
Joan pot recordar la del marques de
Rollebon pel protagonista de La nausée-ja
hem vist que és l'aspecte d'aquesta obra que
va interesar més Villalonga-, penso que
són forca diferents i s'han aportat altres
exemples de relació memorialística que
poden influir més. Tampoc no crec que
calgui vincular especialment el dikleg del
capelli amb el de L'e'tran er, ja que I'actitud de don Toni és molt iferent i el recurs
de la conversa amb el clergue, a més de
poder tenir referents reals," apareix en
moltes altres obres, sobretot a partir dels
moralistes i llibertins francesos del XWI i
del ~ I I tan
, admirats per Villalonga (un
dels m k i m s exponents n'és el Dirtlogzde entrc unprtte a un moribond, del marques de
Sade).34
Desenllac a MonlLe6 ( 1958; una versió
castellana havia guanyat el remi Gabriel
Maura el 1957) és una nove .la detectivesca; pero, com que s'hi ironitza, sembla com
si «un novel.lista psicbleg, un Proust o un
Kafka, es posis a escriure novel.les poli~ í a q u e s )La
) . ~referencia
~
a I'escriptor txec es
deu a la combinació de I'«absurd)) arnb
l'afany d'oposar-hi una actitud l b g i ~ a . ~ "
Pero aquest plantejament fa pensar també
en la interpretació villalonguiana de Camus
-influit alhora per Kafka-, particularment quan afirma que «la tragedia))de Mrs.
Seymour, «com la major part de les traghdies, es fonamentava damunt d'un malent&s».Aquest personatge, tanmateix, mira de
combatre, sense gaire fortuna, I'absilrditat
arnb el racionalisme socritic i voltairii, re-
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33. Quan va morir el seu germa Miquel (el 6 de
juny de 1946), el rector va insistir a expurgar-nc la
biblioteca (Falses nzewj6ries de Salvador Orlatz,
Barcelona, Club Editor, 1982, p. 210). La cronologia de la redacció és massa incerta per afirmar-ne o
negar-ne la influencia en la concepció de I'escena;
pero, si més no, exempiifica fins a quin punt aquesta
deria inquisitorial era ben viva a la Mallorca de postguerra.
34. M'ocupo arnb detall d'aquest motiii en un
estudi en curs de publicació: La nte»lptacid,~religiosu
alpnes obres catalanes.
e, camw
j
35. Obres conpletes, 2 (ed. Josep A. Grimalr)
(Barcelona, Edicions 62, 1 9 9 3 ) g . 357.
,
,
36. En I'articlc Frutzz Ka 12 y la ztztelzge~ezu,
«Baleares>>
(12-VI-1958),Villalonga el considera «coritinuador del sistema racionalistay utialitieo occide?ittzl
pro~stiaxo».
,
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fusant el Credo qzti absurdztm cristii i firis i Gaya» i ((producte de la trituració de tot
tot I'acceptació lúcida de l'absurd canlu- un món moral complicadissim que havia
esclatat dintre d'una sensibilitat adolescent
sia~ia.~'
També s'hi planteja freqüentment
el eema de la Ilibertat, pero nlés aviat des de primer orde» (de tota manera, la reapad'una perspectiva teolbgica que no existen- rició de Flo en altres novel.les descarta la
cialista (encara que ja hem vist que identifiació) ... Tot aixb sota la niirada irbnica de l'anbnim narrador (X.) - e n el ual
Villalonga les vincula).
es
projecta clarament Villalonga-, %en
~ i A ~ gRebel
e l (19 61, reelaborada amb
el títol de Flo la Kgne el 1974) transcorre a esceptic envers el caracter alliberador i inParís, el 1959 i el 1961, un París en bona novador de I'existencialisme. Encara que es
part encara existencialista. En aquest marc, pregunta si la seva propia «euforia davant
se situa Flo, un jove escriptor inspirair en la vida» no és ((potseruna evasió, una careBaltasar Porcel (segons el1 mateix recoiiieix ta», tendeix a qualificar el comportament
i Villalonga confessa, amb algun m a t i ~ ) . ~ * turmentat de Flo d'«alienatn (jugant amb
Coni I'orcel aleshores, Flo esta molt inte- el sentit etimolbgic: «'estrany'») i equipara
ressat per I'existencialisme: llegeix Cmius i la responsabilitat sartriana al refrany «d'es
sobretot Sartre; mira de justificar reirera- teu pa faris sopesn, que es diu del 'qui es
dament el seu mks nimi comportament posa en gerill perque vol' (DCBV, o al
amb les cate ories d'aquests escriptors (I'an- «lliure ar itri» cato ic -mentre, en canvi,
goixa, la IIi ertat, la responsabilitat, I'ab- considera que l'existencialisme s'oposa a la
surd...), barrejades anib prejudicis de cal- religió.40
A les Falses rnembries de Salvador Orhn
vinista puriti i amb idees comunistes; tem
que el paternalisme del narrador li restre- (1967), autobiografia novel-lada ben diferivi «l'aneoixosa
llibertat sartrina)): actua rent de les de Sartre i Simone de Beauvoir i
V
com un existencialista a la moda (vesteix del roman d clé Les mandarins, es reconeix,
((calcons obscurs i sweater negro, «indu- encara que sigui amb un punt d'ironia, que
«I'angoixa»(en un sentit tant existencia ismentaria propia dlun deportista o d'una
noia bohkniia de Saint Germairi des Prés», ta com freudii, en que fa pensar la coordii fa «senlpre el mateix: després de guaitar a
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40. LAngel ~ e b e lNoue1.h
.
(Palma, Moll, 1960),
s. 18, 15,37, 91, 128, 114-115,22, 28, 71-72. So[re aquesta obra, en que la presencia de I'existencialisme és articularment destacada, vegeu Rafael TASIS,
L. Villa~ngano la utilitatdel <<snobirme»,
nSerra d'Oru,
any 111,núm. 3 (mar5 de 1961), ps. 12-14; J. VIDAL,
L. Villnlonga o la i?ztel~l@ncia,dins L. I4llalonga i la
seun obra, ps. 137-139; Joaquim MOIAS, El nzite de
«Benrns, Obra crítica, 1 (Barcelona, Edicions 62,
1995), ps. 393 i 407; Jaume POMAR,Prdogo a L.
El Angel Rebelde (Barcelona, PolígraVILLALONGA,
fa, 1969), ps. 9-20; P. ROSSELLOBOVER,«LÜtzgel
rebel» de L. Villrzlonga: una nouel.1~~
rz l'o»zbrrr (le
«Bearn», ps. 288-289; Raül-David MA~T~NEL
GILI,
Villalonga-Gide: anhlisi comparativa de «LAn el Re37. Obres cov~pletes,2, ps. 255 i 372-273.
belx i ~Ehfihipcadorsde nzorzeda,,, d i n d c t e s
38. V. B. POIIC:EL, Els n~ezlsiii2dits de L.
Cul.loqrti I?zter?zaciotzalde Llengztu i Literatura cataVilltilotzga, 9; L Villr2lo?zgz o les passions octiltes,
lanes, 11 (Barcelona, Abadia de Montserrat, 1995),
dins L. Vil~io,zRi¿.'~it7tii?u
cret~atsIV, ps. 85-97, i
ps. 115-127; Aina PERELLO,DPus, herois, persones i
"M~¿teric~ls
sobrt. Bartornei~Fhl, (~Avui.Cultura», 26personatges en «Larzgel rebel, .Randa», núm. 34
11-38, p. IV; J . I>OMAR,Lti rrtó i el rzeu clret, ps. 279(1994), ps. 35-54. Per cert, la novel.la de Francis
293; D. FEnK;\-I>oxC, iVotes az~tobiogif;p,esesde L.
WALDER,Saint-Gernzain orl la négotintiovr (París,
Villczlor~~a,
dins Escrits sobrt. L. Vill~zlonga,p. 157; L.
Gallimard, 1958), que llegeix el narrador i que serVirI.i\iusc;iz, Flclses ?rzrm6rdes de Srzluador Orlan, p.
veix d'epígraf a la novel.la, no es refereix al celebre
222, i L a p n httrrlu (Barcelona, Club dels Novel.lisbarri parisenc associat a I'existencialisme,sinó a Sainttes), p. 22 ...
Germain-en-Laye. Igualment, Walder, encara ue si
39. lJotser el nom del personatge juga amb
gui autor d'una obra titulada L"xistenceprqfan~e(Pa:
aquest local, si bé ho fa també arnb les c~nr~otacions rís, Éditions Montaigne, 1953), t i ben poc a veure
que pren la paraulaflor.
amb I'existencialisme.

Sartre); eseriu obres angoixades i
se suggereix qiie podria haver p r g el pseudbriim de Louis Saleve, escriptor que se
suicida abans de I'estrena d'una tragedia
seva similar a les gregues i en la línia d'Huis
clos i Le rnctle~ztendu,pero escrita amb un
«geni estrany i quasi alienat)),amb una valentia «sois comparable, si és que hi Iiagués
comparació possible, arnb certs caprichos de

Notes

nació amb libido) és un dels primers sentiments humans i que després es manifesta
«la niusea».*l Perb l'alter ego de I'autor mira
de defugir aquest sentiment, com ho procura el nen protagonista de LesJZlres (1967),
en certa mesura una altra autobiografia
novel.lada de la infantesa. De tota manera,
per a la formulació d'aquesta noció i també del c(délaisement>)no recorre als existencialistes, sinó a un autor que n'ha estat considerat un precedent, P a ~ c a lEl
. ~tema
~ de
l'angoixa reapareixeri en la novel.la autobiogrifica de formació El Misantrop (editada el 1972, erb el 1957 treballava ja en
la versió castel ana). Contra la pretensió de
Salvador que Unamuno hagués estat original pel que fa a aquest concepte, Agustí
-amb els coneixements que Villalonga ha
adquirit ben posteriorment- replica que
«ho ha pres de Kierkegaard i Ibsen. És bacalla n b r d i ~ » . * ~
Finalitzarem el recorregut per la narrativa (ja que, entre els contes d'a uesta epoca, no he trobat aspectes aire re levants en
relació amb el tema) am una novelela de
carkcter apocalíptic: Lagran batuda (1968).
Sembla que cal entendre el títol en el sentit
de número de cloenda de les funcions de
circ,**pero el substantiu és ric en si nificats: 'operació per separar el blat de a palla', 'cacera', 'batussa' ... Afavorit per la paribola evangelica del sembrador, el mot
acaba suggerint el judici final. Per aquesta
mena de Vall de Josaft que és la novel.la
-en el sentit bíblic i en el de la celebre
obra d'Ors-,
desfilen cap a la condemna
segura totes les fobies de Villalonga (les
noves invencions -des dels cotxes a la
Coca-Cola-, les ideologies d'esquerres, De
Gaulle i el seu ministre Malraux, la renovació de l'Església -arremet en particular
contra el Concili Vatici 11 i Teilhard de
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41. Fulses nzembries de Saluudor Orlun, p. 17.
42. Lnfures (Barcelona, Pirene, 1994), ps. 9,
27 i 81-85.
43. El Misuntrop (Barcelona, Edicions 62,
1977), p. 167. Per a la datació, vegeu J. POMAR,Lu
rud i el meu dret, p. 233. A Fulscs memhries de Salvador Orlan, considera ue a la ostguerra, Unamuno
i Pío Baroja .han vist(ba;xar efseu aper malgrat les
injeccions amb les quals i'existenciayisme de la darrera guerra mundial i neorealisme italii hagin semblat
revifar-los. (p. 141).
44. J. VIDAL,L. Villalongu i la sevu obra, p.
206.
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Chardin-,Victor
Hugo, Juan Ramon
Jiménez, el tremendisme, el neorealisme,
la poesia social, l'art abstracte, Brigitte
Bardot, els Beatles ...). La novel-la, que no
cal dir que va suscitar la polkmica que retenia, relata I'ascensió a París d'una b eda
mallorquina, Lilí, que justament gricies a
la seva imbecil.litat aconsegueix de convertir-se en una eminencia cultural. A I'efichcia del mktode, s'afegeix l'ajuda de Flo la
ue encara continua citant rotesY Z i t ' t e s idees bisiques de Sartre /?ateirme, la ((responsabilitat)),((I'existencia 6s
anterior a I'esskncia», «estem condemnats
a la Ilibertat))...), de les quals conclou que
«La nova moral que es deriva de I'existencialisme és trigica, an uniosa)); per bé que
ara ja les barreja amb 15evolucionista cristii
Teilhard de Chardin.*? Tanmateix, Flo sembla ser assassinat pel poeta oligofrenic Bob,
encara que reapareixeri a les novel.les La
Lulú i Lulú Regina (en la qual citara encara
Heidegger)," i aels Sartresn «no eren reverenciats com anys enrera)),sinó que «es sentien desconnectats amb el lector i de fet ja
no deien coses interessants»."Aixb és el iie
salva l'existencialisme de no rebre més ort
en aquesta «gran batuda)).
Si aquest corrent ressorgeix en el futurista 2050 en que s'ambienta Andrea Vitrix
(editada el 1974; perb escrita bisicament
entre els anys 1962 i 1964), és tan sols perque el narrador-protagonista, en quk es
projecta forca clarament I'autor, va ser congelat el 1965. Amb ell, es descongelen les
velles idees de Villalonga sobre el tema: a
ropbsit de la fe en la ciencia, es recorda de
interpretació kierkegaardiana d'Abraham
i I'ingel (que atribueix a Sartre perque la
cita a L'existentialirme est un humarzisme);
qualifica la falta de subsistencies de «veritat gamberril, 'existencid')); considera que
els existencialistes «de mitjan segle XX>) no
fan sinó repetir «com a novetatn el que havia dit Bergson «a la belle époqum sobre la
Ilibertat, el qual no havia sinó «confirmat»
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45. La un batuda, ps. 26-27.
46. LuBReaina
- (Barcelona, Club Editor, 1995),
p. 188.
47. L a r u n batuda, p. 25. Ai'cntrevista amb B.
PORCEL,L. I/illalorzga, profeta apocullíptic, «Destinoii
(7-X-1967), recollida dins Els ~neusinedits de L.
Villalonga, ps. 208-209, declara similarment: «Un
Bertolt Brecht, un Buero Vallejo, un Sartre, sí que
tenen molt de talent, perb ja no són profetes.»

el cluehavien dit «els moralistes));per ponderar el trasbals que li provoca la «tragedia)) del revoltat Nicola, afirma, irbnicainent, que «estava a punt de comprenclre
ensems l'existencialisme i les doctrines de
'Teilhard de Chardin)),com si fossin les idees
inés il.lbgiques...48

perb, tancava el cercle amb ((Eh bien,
continuonn),Villalonga el trenca amb «Noz4s
allons recommencer, ma fille!)), volent suggerir una actitud més c(~ptimista».~'
També a Escola de neurosi (una obra relacionada amb Desenllac a Monlleó i que
potser la precedeix, si bé es publica ja el
1979), la cuinera sentencia (((Coincidint
amb Sartre sense haver llegit Huis Clos.))):
aDéu els castigara tots perque tos criden es mal. Vosses merces mateixes s'estan
Centrant-nos en la influencia existen- fent I'infern a ca seva. [...] Com que hi ha
cialista, comencarem destacant un dels Des- crisi, convé estalviar ersonal. Vosses mer,bamts (1965), Hi eren ben aprop (sembla ces, uns amb altres, an de dimonis.))
que va ser escrit e s anys uaranta, pero el
A més, s'hi sent, a través d'una radio,
va reelaborar el 1958 i es evindri l'acte IX una mena de grotesc manifest existencia(de La marquesa de Pax en I'edició de lista. Dona Antbnia considera ue «par1d'es
1975).'@Entre els condemnats de l'infern,
dogmes de I'Església)) (per la re ació que essipareix Sartre envoltat d'un «grup d'exis- tableix Villalonga entre el lliure albir i la
tencialistes)) (jugant amb el fet de ser un idea de llibertat existencialista).Tot i les retzscriptor condemnat per I'Església i I'autor
ferencies metateatrals i que té en compte la
&una celebre peca que s'hi ambienta: Huis proposta dramatica sartriana, la parodia
dos).Aquesta abra podria influir en la rela- sembla partir més de L'existentialisme est un
ció dels personatges i en la referencia al més hurnanisme que no pas de les declaracions
cnllh. De tota manera, aquest recurs compta de Sartre sobre teatre aplegades a Un thédtre
amb una llarguíssima tradició i I'infern de de situations (1973):
Villalonga és més convencional, amb
«La existencia es antes que la esencia. El
dimoni~ns.~~
hombre seforma a medida que actría. El libre
En qualsevol cas, la peca de Sartre es- albedrio es, para el existencialista, una
mentada influeix clarament Alta i Benerne- cuestión de dogma. Miente la tragedia chica
ritrr;Senyora (1964), el títol de la qual al.1~1- cuando afirma que somos marionetas. Al
deix a la mort. Com remarca una nota de movernos, nosotros mismos tiramos del hilo...
r
i
l'autor, el «final és plagiat del d'una peca
L..)
teatral famosa)): Huis clos. Mentre Sartre,
»Agamenón sacrifica a Ifigenia a su
ambición de mando. ¿Por qué culpar a los
dioses de un determinación que él mismo ha
elegido?Él reftere ser rey de reyes a serpadre.
48. Andrea W h i x (Barcelona, Destino, 1974),
Lady Mac eth, jno or anizó por decirlo así,
ps. 143-144, 217-218, 262 i 289. I'er a la datació,
vegeii J. POMAR,La raó i el ttzetl dret, p. 392.
sus crz'menes, no creó el misma susfantasmlzs
49, J. Vidal data Hiferen be71 aprop, així com
que habrán de atormentarla? El existenViatge a París en 1.747, ((durant els anys quarantesn,
cialismo viene aponer en claro muchas cosas,
mentre situa L'eSfinx, Ida l i ~ t ai la Rnmotzeta i 241ta
betzer~drittzsetyortz «entre el 1956 o 1957 i el 1 9 6 3 i~ a ordenar el caos en que se debate... Eu enia
considera que Escola de net~rosiprecediria Desenllq a
de Montijo... El hombre está condena o a La
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Montlled (1958) (1.. Villalongn i la seva obra, ps. 186
i 191). De tata manera, no es pot precisar amb certesa la cronologia de les referkncies existencialiste:;, ja
que diverses obres es reelaboren. Així, existeix un
matiuscrit del desharat Hiferen ben aprop datat el maig
del 1953 i una al.lusi6 de Villalonga fa pensar en una
nova versió cap al 1958 (J. P O , W , La rrtó i el aneu
dret, p. 214). En el cas de Kat e a Paris en 1947,,el
dóna er acabat el 28 d'agost
1949, pero en cita
el títofen ~ w t e l liirimb la variant de situar-lo el 1949,
data real del viatge (ibid, p. 215).
50. Desbamts (Palma, Daedalus, 1965), p. 165,
i La t>iarqzlesade P m i altres disbarats (Barcelona, Club
Editor, 1975), p. 152.
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51. Ibid., p. 329. J. Pomar apunta que «robra
s'inspira en un argurnent de Porcel i que conté alguns homenatges a La simbomba fosca (1962)))(p.
297). A J. M. Benet i Jornet (La nzalícia del text
Barcelona, Curial, 1992, ps. 75-76), I'obra li recorda
Tecnica de cambra, de Manuel de Pedrolo (escrita el
1959, estrenada el 1961 i editada a I'editorial Moll
el 1964). Aquesta peca evoca alhora la de Sartre, com
ja apuntava a la meva tesi (pera una comparació mts
detallada d'ambdues, vegeu Alain VERJAT:Sartre et
Pedrolo. «Huis-clos»et ((TPcnicade cambran, dins Les
literatures catalana i fiatzcesa al llarg del segle XX,

Notes

libertad... a Francia para ser reina... el mejor
surtido de camisetas, Lencería Munar.. .
Somos libres de naufragar, libres de arruinarn~s.»~~
Les interferencies de la conferencia radiofbnica culminen en una apagada a causa &una tempesta rica en connotacions simbbliques.
A Katge a París el 1947 (1956), també
es troba, com era d'esperar, alguna referencia a l'existencialisme, pero merament a la
moda. Una part de l'obra s'ambienta al
«Cabaret de N é a n t ) ~Allí
. ~ ~actuen «dos existencialistes frenetics)) i Minos, heterbnim de l'autor, hi escriu un «madrigal»en
alexandrins, un dels quals diu: «jean, I'exis-

tencialiste, apeur de vow to~cber.»~*
Aquil.les o l'impossible (1964) recrea
aquest celebre personat e de I'kpica gre a,
inspirant-se, entre mo ts altres possib es
models, sobretot en La Guerre de Eoie niturapas lieu, de Giradoux, un autor amb el
teatre del qual vol trencar Sartre. De tota
manera, la peca pot recordar la recreació

f

7

tat per part d'alguns personatges i, més en
concret, perla imatge nietzscheana del «crepuscle dels d é u ~ ) En
) . ~qualsevol
~
cas,
Villalonga no comparteix aquesta actitud.
Barcelona,Publicacions de la Abadia de Montserrat,
1997, ps. 409-419).
52. ~ E l Margesn,
s
núm. 17 (setembre de 1979),
particularment les ps. 73-74 i 77-78.
53. Per bé que el nom d'aquest local coincideix
amb una de les categories claus en el pensament de
Sartre, apareixia ja en el conte Crisi,
a «El
Español>,,el 1944 (Tots els contes, 11, Barcelona, Edicions 62, 1986, p. 129). El no-res havia fet fortuna 'a
en I'avantguarda, aixI corn les provocacions necrolíliques a I'estil del taüt a disposició dels clients que
vulguin viure una experiencia mortubria, de manera
q,ue aquesta mena de cabarets resulten ja versemblants
e s anys trenta, en que s'ambienta el conte.
54. La mar uesa de P m i altres disbarats, ps. 264265. El madrigg es recull també dins Proses rimades
(Valencia, Eliseu Climent, 1995), p. 84. La pega que
acabo de comentar s'inspira en dos viatges a París, el
1949 i el 1952, i cgairebé totes les anecdotes d'aquest
desbarat s6n realsn, segons es declara a Notes autobiog&ifques d e l . ViIlaIonga, 138. Sobre el viatge, vegeu Falses membries de ~aEadorOrlan, ps. 189-195;
Jaume VIDALI ALCOVER,L. Villalonga (o &a imaginarid raonable) (Palma, Ajuntament, 1984), ps. 7883, i J. POMAR,La rad i el meu dret, ps. 215 i 221224.
55. AquilJes o l'impossible (Palma, Moll, 1990),
particularment, ps. 82-83.

Elr Marges, 62. 1998

La idea de la recerca de l'impossible pot fer
pensar en el Caligula, de Camus, perb el
motiu és ben corrent i cap personatge de
l'obra no recorda prou el protagonista
&aquella eGa.
El títofde La Tuta i la Ramoneta (19G5)
pot evocar La putain respectueuse. Ara be,
Villalonga, gairebt a I'inrevés de Sartre,
mostra que no resulta gaire difícil a les
ramonetes fer de tutes. Per bé que el comú
denominador odria ser la crítica de la hipocresia mora , Villalonga defuig el plantejament existencialista, que al.ludeix ironitzant sobre ((I'angoixan, en un passatge
en que es descarten també altres models (de
manera similar a La nove1.h de Palmira,
amb la qual coincideix tambt pel que fa al
tipus de prota ~ n i s t a ) . ~ "
EL caminr fdatada el 1958, perb editada
pbstumameat), segons el testimoni de
Baltasar Porcel, no 6s sinó una reelaboració
&una peca seva, inacabada i en ca~tellii.~~
Sense consultar-li rhiament, Waionga hauria decidit de tra uir-la i de refer-la perqub la
presentés als premis Ciutat de Palma. Cobra,
ambientada en un seminari, respon bhicament a la preocupació religiosa, perb s'hi
observa aigun element existencialista, sobretot en el personatge del seminarista Alfred.
Ell mateix matisa, tanmateix, que, «quan el
catedritic li censurava que la seva com osició de psicologia atava contaminada dPexistencialisme)),li hauria pogut replicar «que es
dogma que s'homo se va fent a mesura que
actua i medita esti calcat de sa religió cristiana». Com que només $han publicat les primeres pagines de la versió original, no es pot
recisar que es modifica, si bé els canvis semElen substancids. Porcel guanyarh Pesmentat
premi amb EL condemnats ( ublicada l'any
següent, amb un prbleg de Vi alonga, en quE
es remarquen les influencia e~istencialistes).~~
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56. La marquesa de Par i altres disbarats, p. 206.
Vegeu també Enric GALLBN,prbleg a Sispects de teame brru (Barcelona, Edicions 62, 1993), ps. 9-16.
57. Els meus inedits de L. Villulonga,ps. 19-71.
Ve eu també la Nota de Rosa CABREa B. PORCEL,
0 k e s complet~s.7'. Les 7nhscares (Barcelona, Proa,
1997). os. 571-572. i Vicent SIMBOR.fibra teatral
~Caplletran,núm. 14
de ¿l&;nc ~illalon~a,
(~rimaverade 1993),j: 155. , ,
58. Els meus in? zts de L I/illalonga, p. 67.
59. Proleg a Els condemnats (Palma, Moll,
1959). D. 13, recollit a Els meus ir12dits de L.

Pel que fa a aqiiest ginere no gaire conreat per l'autor, només citaré un vers:
*(Kierkegaardho proclama: lo primer exisrir.)) Forma part de 1'EIegiu a la destrucsid
de Ghzom, una evocació de la ciutat el
1939." Encara que la citació de Kierkegaard s'etrimarca en un context prou grotesc com er no prendre-la gaire seriosamerit, aca em aquest recorregut per 1'ot)ra
de Villalonga arnb l'afirmació del principi
bisic de I'existencialisme: l'existhncia orecedeix l'essencia.

R

art de les derivacions que li donen els fiPbsofs existencialistes. El1 mateix sonclou
que, si bé va analitzar I'existencialisme ((perque estava en I'ambient d'aquells anys)),no
el va interesar gaire.G' El va trobar poc innovador i va tendir a reduir-lo a un concepte d'an oixa assimilat al psicolbgic.
Aquesta de ormació, juntament amb abundants divergkncies, tant ideolbgiques o personal~com literiries, li'n van allunyar. Les
similiruds són, en general, tan sols aparents
i, si Villalonga es va complaure a referirs'hi, va ser sovint irbnicament, defugint de
comprometre-s'hi.

?

De tova manera, encara que Villaloriga
acceptds aquest axioma, no admetria bolna

60. Pruses rimaths, p. 146, v. 27. Pel que fa al
viritge a Ghnova, vegeii Fnlses »ze»ibries (le Salvtidur
Orlniz. ps. 171-179;J. VIDAI.,L. Vilúzluogn (o In itna@nació raunabl.), p. 84; Maria del Carme BOSCH,
k t r u L n . i ó a I'ruses ritfiades, p. 19; J . POMAR,Lrt rnd
i el tt~eiarlret, ps. 200-201, en qul. s'indica que el poemii 6s del 1939, pero que es va traduir al clitalh .els

anys seixantan. En qualsevol cas, la referencia existencialisra deu ser forga posterior a la data del viat e
A m& a mmllr d'aquesta poesia, probablernent cal re¿??:
cionar amb I'existencialisme El rnalent2ss,del 1960
(Proses rimndes, ps. 129-131).
61. D. FERIZA-PONC,
L. Villnlotzgrt entre tres
czdtures, p. 236.

