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té, com a tema fonamental, un' assaig es- d'una illa grega després d'una colpidora
peculatiu sobre la mateixa teoria de la. experiencia personal, i aquest és el paquet
novel·la. de la primera novel·la. Una confessió me-
Quan s'obre el Quartet, a ]ustine, el nar- rnorialista, d'altra banda, que el mateix

rador és un personatge de fa novel-la, el personatge narrador fa arribar a un antic
professor i novel-lista Darley, un. típus més amic d'Alexandria, Balthazar. Passat un
aviat frustratque la memoria d'una doble temps, l'amic li retorna el manuscrit amb
relació amorosa amb Justine i Melissa i. una munió de comentaris i matisacions

_ d'un seguit d'esdeveniments on la seva que, assumits per Darley, es converteixen
participació fou més aviat tangencial.' en Balthazar, segona fita del Quartet, 1,una
Darley escriu e1seu memorial en la solitud . , visió diferent dels mateixos fets explicats

res parts d.espai i una de
temps són la recepta per a
cuinar un continuo Les qua-
tre . novel-les obeeixena
aquesta norma. Així sintetit-
zava Lawrence .Durrell el

Q}tartet en una breu nota a Balthazar, la
segona novel-la del conjunto 1 hi afegia
que les tres primeres parts es barregen en
un mateix concepte d'espai arnb el t.emps
en suspensió. Nornés .a Clea, darrer'a tra-
mesa de la tetralogia, el temps tanca la
complementarietat de les tres novel-les
anteriors per esdevenir-ne una continua-
ció estricta. Dit de manera més entene-
dora, Lawrence Durrell treballa l'acció i
els personatges del Qua'rtet des d'angles
, diferents i convertí la novel-la en un pro-
cés de mutació. L'acció i els personatges
canvien, a voltes amb girs sorprenents, en
la mesura que també gira l'optica narra- ,
tiva i els mateixos fets són explicats i vis-
cuts de la perspectiva diferent d'actants 1 ,

protagonistes complementaris.

EL PRINCIPI DE LA RELATIVITAT
Lúcid teóric del fet literari, el narrador.

Durrell ens ve a dir que la realitat és
multiforme i els enfocaments parcials
acostumen a' ser sernpre relatius. No és
cap casualitat que I'autor aHudeixi al
principi de la relativitat en la nota es-

. .mentada a Balthazar, ni que sigui en virtut
d'aquest principi 'que la narració crea
unitats . complernentáries d'enfocament
que fan evolucionar l'acció i els perso-
natges quan passen d'una cara a l'altra
. del políedre. Així és en realitat. Per aixó,
Quartet d'Alexandria es capté, fonamental-
ment, com una' novel-la poliédrica i de
personalitat estereoscopica, segons un
qualificatiu del mateix Durrell. Una ficció
.novel-lesca que, a :banda del marc historie
on s'ihsereix, la reflexió sobre la natura-
lesa de l'amor que desenvolupa -i els pai-
satges amorals que descriu d'Alexandria LAWRENCE DURRELL TRACTA PERSONATGES r Aceró DES D'ANGLES DIFERENTS

'Historia: El món MU'
romantic a Catalunya

Donald Westlake:
el rosa i el negre

El dossier ofereix tres visions
sobre els vincles entre la
renovació romántica i la
recup.eració de la llengua
catalana, .l'arquítectura '-amb
l'exemple de la restauració de
Ripoll-, i el seguiment dels
valor s literaris de I'epoca

" .

La novel-la 'El'colorn fugitiu'
marca la inflexió on l'autor troba
la seva fórmula personal i
irrepetible per fer literatura, una
barreja entre I''screwball
comedy', o comedia esbojarrada, .
i una estructurasdeutora dels
gran s clássics del genere negre

en el primer .lliurament.
A la tercera tramesa, Mounrolive, l'estra-

regía canvia, el narrador surt fora de la
novel-la, Darley es converteix només en un
personatge i Lawrence Durrell explica els
fets una altra vegada, ara des de l'angle
copte, amb técnica de novel-lista omnisci-
ent i amb una perspectiva més panorami-
.ca que fa retrocedir uns anys l'acció res-.
pecte al nucli de les novel-les anteriors, Fi-
nalment, a 'crea, Darley torna a assumir
-des de dins de la novel-la- el rol de nar-
rador i abandona 'l'illa grega per tornar a
Alexandria. El 'temps, pero, no ha passat
debades i tot ha canviat en una ciutat que
Darley rnal.da per redescobrir. 1 sent, alho-
ra, I'íntímanecessitat de reviure realitats
antigues-i recupera l'eix d'unes vivencies
que foren excepcionals. .

NA.RRAR LA PROPIA LITERATURA
La complexitat de novel-lar la propla ,

'experiencia literaria es remarca omplint la
tetralogia amb nombrosos testimonis lite-
raris deis mateixos protagonistes i mit-
jancajit diaris íntims, correspondencies
epistolars, carhets de notes i fins la refe-
rencia constant d'una novel-la dins de la
novel-la -Moeurs-, on es troba el primer
retrat psicologic de l'autentica protago-
nista del ci:cle novel-lesc, Justine. Un retrat
que evidentment tarnbé evoluciona i es
modifica de la mateixa manera que tot
canvia dins de les pagines de Quartet d'Ale-
xandria, Una novel-la que es configura, fi-
nalment, per l'encís i l'embruixament
d'una ciutat que determina l'actitud i la'
manera de ser dels personatges. Per aixó el
Quartet és indestriable de l'esperit i els
paisatges d'Alexandria, i també de la má-,
gia peculiard'un teló de fons que l'envolta
amb els vels d'una atmosfera propia ..És la ,
.forca d'uria ciutat plena' de misteri que es
traduéix, dins del tramar de la narració,
amb l'interes per la magia i l'ocultisme, els
enigmes, les prediccions i els rituals inici-
. atics.

Una obra esplendida, una fita cabdal én
la 'historia de la noveHística i un títol d'a-
quells que, el fet de recomanar-ne la lec-
tura, vol dir, 'CUf! i ras, jugar fort a favor de
la literatura.

Jan' Fabre. El passatge XV
coma metáíera
. .

La Galeria Fórum i el Tinglado 2
a Tarragona presenten treballs
de l'artista flamenc. La doble
exposició ens acosta a un creador
multidisciplinari que conrea
diferents formes d'expressió,
amb la transformació constant
com a motiu aglutinador


