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LES DUES FUNCIONS DEL CIRCo

de A. Ar tís-Gencr

Si na fas pcr l'advcr.tómcnt, a la pr e-
scntació, que cns fa Dornencc Guansé
en el pr ólcg d'aqucsta novel-la, dificihuent
cmdcv inar ia el lector que es traba davant
un cscript or que ja ha assolit la madu-
rcsa íisica. En eíecte : la vitalitat dels
pcrsonatg cs ccn trals, la gr ácia jovcnívala
dcls ,do:iulegs, el dinamisrnc de les situa-
cious, tot en s faria crcur.e que t en im a
les ma n s Una d'aqucstes novel-les" prcme-
rcuqucs, mes a mcnys biog~Miques. Aixó
na obstant, si el lector atenia la r igoro-
sita t ele l'cstil la d·)fi·cult·at c!oc la técnica
el11'pra/c1a i a,r./hllc 01 pósit el'int.cució mo·
ra litz ant (o moralitz adora ) a dcstudi psi.
cclógic, bcn aviat s'aidonaria que no soIs
na es tracta d'un autor nov e ll, sinó que
I'obra qou'c ha acabat de Ilcgir és una de
les novel-les més notaible , de la literatu-
ra' cata'lana cout emlpo r ánja,

Ca lía dir aixó perqué. evidcntmenl,
Avc!í Aotís-Gcncr será .un I!C!11 que, so-
br ctot per a lcs ' ¡¡ov:cs geu cr acious, pot-
ser ni tan sois nc el, port i el rcssó dun
altrc Av oli Anís, 'el S011 par e, qui Io u
un popular dramaturg dura n t el primer
quar t cl'aqucst s eg lc, tal corn assenya la
DO'll1cne·c Guaurs é al pr ó leg. Per sonalmcn t
he de coruic.s sar houestamcnt que, pcr bé
que cancixia el n orn d-el par e, Aveli Ar-
ti s-Gcn'cr m'cr a tan deseen cgut corn el
scu 'p';;'culcl6,nim TIsner, a m.b el qual sig-
na va les car.ca.t.urcs que p.ublkava a "El
Be l1egJ¡":". Ara ,é 'rUC, Av.e'! A'rlí-s'G~-
ncr, !las~:-ll!';! a Bar celona f:t.ny 19J2~ ¡~i.1/.:

cstudiá a :~I~sr.oIa C':l't~l;".na rVI')5.5~i! CI:I1~
too a la eI'e Belk~ Ar ts, i a Liotja. ¡"!i!

t 3: d'csccnógraf i ·p,cd-cidi5ta. Esclatada la
;.;\¡~r.ra, s'incorporá a I'exércit i aná a
raurc a un cannp de concen tració a Fran.
ca, del qual se ·u'cva.díi s'ernbarcá cap
a Méxic 011 ha visout clur ant . v':nt'i.ús
anys, Madgrat hav er assol.t aUí una ex'
t)cJ·l.~·~.~¡:;oci:c':ó .. fcal de: pintor. ciLuix?':lt,
::soc'ri:p-tor i periodista, l'any passat retor-
na a la Pátr.ia i rne ntr c ell travessava
l'Ath'ntj.c, Les dues funciona del circ,
novel-la ~..sc¡i';t·a.J. Méxic, .::t:cu:l.','(! {j.T:;..iista
del Prcm¡ Sant Jordi 1965. Vol dir, dones.
que, CO'I11 di·u Dcméncc Guansé per bé
que "a'ss:moila al pais (d'adopció), mai no
dcixá que el ,paí-s l'assimilés. Fidel al
passat, curnig d'una vida una mica vcrti-
ginosa, serrspre tr actá de prosseguir-lo, de
projoctar-lo cn el futur". Ef'cctwamenr,
COI11 a prova rl'aixó, aiícg ircm que I'any
1943 guanyava la Copa Art ística als loes
Floral,s de L'Hav'ana amb la' ,novel.la
556 Brigada Mixta, publioada I'any 1943
a la Col-lccció Catalóuia de Mcxic, col-
lecció que havia íundat el scu pare en
un dcls "in tcnts rnés r ecixi ts de salvar

.!!:"l ~ q I lo.,..;. .. ~_
, ;> L.,; ~i r -~ ~.~: 1 r~' "

del collapse la nostra literatura", pcr a
d.r-ho novarn ent arrrb 'les parauies d e
Guansé.

Ma.lgr at que I'autor s'apressa a dir-ncs,
en una breu nata preliminar, que ha si.
t uat l'acció de la novel-la en el t emps
en una elata ben concreta: 'Ia segona
quinz cna de jumy de I'any mil nou-cent s
tranta-nou, hem -d.e creure que arn'b aixó ha
volgut f er una referencia expr essa al mo-
ment en que' s'inicia la narnació, perqué
rl'alesohrcs endavant nuitjancan t una há-
hil uÜlil7Jació ele les técniqu es narr at ives
niés moder n cs (associació cI',Jd.ees, de sen'
sakions, fluir d'cl pertsa.ment ). l'autor ens
transport ará elel present a¡' passa t sensc
solució ele eontinuitat. i a la fi eris ado-
narcm 'que potser áhduc el futur ens ha
cstat pr'esenta t en aquest devenir quasi
intcrnoora! de l'acció ele l'obra. Una r i-
tacó de Morrtaigne que encapcala la n o-
vol-la corr oborar ia aquesta irnpressió: "Si
h.eu viscut un SO'l dia, ja heu vist tot el
que calia veurc; un, dia és exactamen t
igual a tots .els « altncs". Podriern dir,
dones, qt),e la ¡'-r';t,0mTJI)r~i.ila,t és l'h eroi d'
aq'llest'an-ov~I.la·· i aquesta corvstatació ens
m enar ia a assenvatar -un pen sarn cnt d'
Hen-ry Mine~ qti~,.'qui sao si no ha estat
el íoc :11~''Pirá;dO'r' de la idea Ieoundant de
l'autor. A "Trcpic of cáncer", Henry Mi.
Iler <Jiu: "El cáncer del t-emp s ens esta
dcvor an.t. Els nostr cs hcr ois shan suici-
dar. i s'cst an suicjclan t. L'h eroi dones, 110'

é s el Terrups 's inó 1'1 1n.tempor a 'itat".
El kt de sit.uar l'acció en una illa ele
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'les' Perites An i les el que hi ha-
gués "canvivel1-el1\ -i .eoírf:ictes- entre
dueSUv s·· f I ~" oIA~~tl.~w
cns il1so-¡;ir:8i' eIC1I.~~' ~'UI!:tJ~~
s omblar ia que a u or
t rar-n os que a I'home del segle XXe. ja
110 li és po'ssjblc el r etorn al paradís, ni
'tan s~6Is- si per '2oóc',denC vá:a p~raraTa
Mart in ica i arnb ta.t i estar IEure de pr e-
judicis racials. Pero, d'altr a banda, po t-
ser tarrvbé ens vol cE'r que, per molt rli-
fíeil que resUl!-t'i la 'tel11p,tativa d'establir
UI1S ~'LLtenlks l laco s de Irat crn itat huma.
'na, hc.m' de fer els esforcos que calgui
per tal d'iutcnta.r-dio. perqué, a darrera
instancia, és l'úuic ca.mi que podria evi-
tar la desrrucció de l'cspécie humana. I
rnalgrat que Doméuec Cuan sé conclo u
el seu prólcg tot dicn t que "l'única cosa
que en ccr-ta- manera dóna unitat a la
novel-la és la }ml:;¡,ressió que queda ño-
tan t. d eapr és de la lectura, d'un sen.ti-
mcnt írustnat de frac ernitat humana",
consjdero que priva el sent.ment de supe-
ra-r aqu eixa frust rac.ó, CO''Il1 ho demostra
el metge n egr e, el doctor D' Anr etar. el
qua l sense ícr cas de las cO-mplicacian~
(I'ue li comporta 01 sen tararmá aben.
gcnerós i Ir at erna'l, en ajudar els dos ge;--
mans blarics. pr o sscgueix ac.tuant fidel a
la sevamorel de p erlr a picada. No hi ha
dub te que el trap ez ist a que encrcua els
bracos da.mun t e'l pit. mentre vola -pcr
l'air c, en lloc d'cst cudr e'Is per tal d'aga-
far-s e als bracos que li of ere:x el ccrn-
pan)', és tot un simbo'. com subratlla
Guansé, i que serveix de cont rapunt pe!'
a 'posar de r elleu el suicidi e>lD:rit'll3,1 d'un
d els dos germa n s catalans (desprás dh a-
ver mort cssassinat l'altre en voler-lo de'
Fensar ). tot i dls in te n t s de salvar-lo re a-
I·jt~.a'ts p er la Sé va promesa i la g-ClTo113na
d'laq,uesta: Pero é s cvid ent que l'act e, la
in tenció.r'de salvar ..lo, d'e les zer mancte s
és en aigue positi·u. corn també hu és la
subscgíicnt a·c:t·:.Ja.ció del m ctg e.

A. Art is-Gcncr no sols ha escrit Un ..
novel-la que ens faria quedar rnolt bé si
es tr aduia a qua.lsevol llcugua, sin ó que
ha ha fet pcsarrt en r clleu que és pos-
sejdor d'una vasta cultura.

Jardi Arbonés
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