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Descobrir Porcel

Hauria de remuntar-me a la meva etapa com a estudiant de Filologia Catalana a la Universitat de

Barcelona per referir-me a la manera com vaig entrar en contacte amb el món de Baltasar Porcel.

Havia estudiat abans Filologia Hispànica a Palma i, entre les lectures de curs de les assignatures

obligatòries de la carrera i les de les optatives de literatura catalana que cursava per voluntat pròpia,

passaven els hiverns i es consumia el temps que destinava per a la lectura. A Palma, de mitjana,

llegíem deu llibres per assignatura, i amb una mitjana de cinquanta obres per curs més o menys, em

trobava més que servit. A Barcelona, en canvi, per a cada assignatura, hi havia un promedi de tres

lectures (un poemari, una novel·la i una peça teatral) i, a més, les optatives en què m’inscrivia

pertanyien als mateixos estudis, en què cadascuna m’exigia un nombre similar de lectures.

És gairebé un tòpic afirmar que a les universitats s’estudien els escriptors difunts i amb prou feines

s’esmenten els autors vius. Però fora del recinte universitari, sabíem i sabia que, dins certs cercles

socials, hi havia una narrativa actual que tenia un determinat públic i que eren autors catalans que

em recava de no haver llegit mai —culpa meva haver agafat fins llavors tan pocs llibres pel meu

compte!

La sort va voler que, a Barcelona, anés a raure a casa de Jordi Folck, un escriptor de literatura

infantil i juvenil que llavors treballava a Enciclopèdia Catalana i que devia comptar amb devers mil

cinc cents o dos mil llibres als prestatges de casa seva. Folck tenia a casa moltes novel·les de les

que havien aparegut, es reeditaven o continuaven apareixent i les desava als prestatges. A una ciutat

nova, desconegut de tothom i amb temps de sobra, vaig començar a «devorar» els llibres de can

Folck; la primera novel·la que vaig triar va ser Solnegre. Tot i la rapidesa amb què la vaig tenir

enllestida —val a dir, que és molt breu—, francament, no puc dir que em fes gaire el pes, tot i que,

amb el temps, matisaria força la meva postura respecte a la primera novel·la de Porcel.

La sort també va voler que la primera professora de la Universitat de Barcelona a qui vaig conèixer

fos Rosa Cabré, i amb un tren cap a Sarrià amb dos amics, Antoni Timoner-Salvà i el crític literari

Nadal Suau, estudiants també, aquest darrer em comentà que Cabré havia tingut cura de l’edició
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de les obres completes de Porcel, i durant el sopar d’aquella nit a Sarrià, Timoner-Salvà va treure

a la conversa el títol d’una altra novel·la de Porcel, El cor del senglar, molt més actual. La novel·la

és de l’any 2000 i això devia ser el 2002.

Al final d’aquell primer curs, Nadal Suau i jo dinàvem en un restaurant a tocar de la universitat, i

Nadal portà a col·lació, novament, la mateixa novel·la. Amb el perill de les tergiversacions que es

produeixen quan els comentaris circulen de boca en boca, José Carlos Llop, que havia parlat al

suplement cultural Bellver de Diario de Mallorca d’El cor del senglar, la considerava en petit

comitè una novel·la a l’altura del Bearn de Villalonga. Me’n vaig anar a la Llibreria La Central del

carrer Mallorca de Barcelona a comprar-la immediatament i la vaig llegir durant aquell estiu.

Aleshores, jo havia començat a tenir, potser per influència del mateix Folck o vés a saber per què,

vel·leïtats literàries, i l’1 de setembre començava a escriure una novel·la. Porcel es va convertir en

el meu model a imitar. A més, ja només em mancava un any per acabar els estudis de Filologia

Catalana i tenia molt clar que volia envestir una tesi doctoral. Hi havia molts autors que

m’agradaven, però cap em produïa una fascinació per consagrar-li un lustre de la meva vida. I

aleshores descobreixo Porcel i el vaig assaborint, baldament el meu darrer any a Barcelona estigués

més abocat a escriure creació que altra cosa. La professora Rosa Cabré, amb qui travàrem amistat,

em suggerí la possibilitat de presentar-me’l —jo havia ofert mesos enrere a Nadal telefonar Porcel

a casa i visitar-lo sense que ens conegués de res.

En tornar a Palma, em matriculo dels cursos de doctorat de Filologia Catalana. Només una de les

assignatures, la de Margalida Pons, sobre literatura experimental dels setanta, tocava aspectes d’una

literatura que pot ser considerada coetània en el sentit que molts dels autors de què parlàvem encara

eren autors vius. Porcel, òbviament, està als antípodes d’aquest experimentalisme, però a la tutoria,

en parlàrem amb Pons —que em passà dos articles que havia enllestit sobre la narrativa breu de

Porcel— i m’animà a escometre la tesi sobre l’autor andritxol. A més, de company de curs, vaig

entaular amistat amb l’escriptor Miquel Àngel Vidal, que m’ajudà pel que fa a la meva veta creativa

i m’empenyé, a més, a començar la tesi sobre Porcel. Ell, que el coneixia, un dia hi queda i ens

desplacem fins a can Bolei.

Vàrem passar el matí de dissabte a can Porcel. A ell, li interessava que parlés de les seves cinc
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darreres novel·les —el quart i el cinquè període de què parlarem més avall, tenint en compte que,

en aquell moment, encara no havia vist la llum Cada castell i totes les ombres (d’ara endavant,

Cada castell)—, però jo no em comprometia a res perquè no sabia encara per on emprendria el meu

estudi. Porcel em facilità el seu telèfon i li vaig telefonar unes quantes vegades, però ell vivia a

Barcelona i jo a Mallorca, era un home aqueferat —i un poc fred i distant—, jo no sabia ben bé què

volia d’ell i, amb el temps, li vaig deixar de trucar. Al cap d’un temps, es va posar malalt, però en

recuperar-se encara tindria ocasió de parlar novament amb ell. Havien passat un parell d’anys. Jo

estava enllestint la tesina i sabia ja què volia de Porcel, que era més aviat poca cosa en relació amb

el treball que estava duent a terme.

Coincidírem i parlàrem diverses vegades, el mateix 2007, a les Jornades d’estudi sobre Baltasar

Porcel organitzades a Palma pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la

Universitat de les Illes Balears. L’any següent, quan va publicar Cada castell, essent jo subdirector

de la revista Lluc, el vaig entrevistar per a la nostra publicació1, i el 2009, el Govern de les Illes

Balears el nomenaria Escriptor de l’Any. En el primer acte, l’entrevistava l’amic Melcior Comes,

i en acabat, tots tres, anàrem a sopar amb l’extint poeta Bartomeu Fiol. Degué ser el darrer cop que

vaig veure Porcel amb vida i les tres converses més fructíferes —ensems amb la visita a can Bolei

amb Vidal— que, només tangencialment, han pogut influir sobre aquesta tesi.
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La tesina

La metodologia que vaig seguir em dugué, inicialment, a recopilar feixos de fotocòpies de diaris,

revistes i pròlegs, degudament consignats als tres apartats de bibliografia final d’aquest projecte,

més que de llibres de crítica literària pròpiament dits. De monografies sobre Porcel, a part de la

tesina inèdita de Caldentey Tur2, que vaig poder consultar a la Universitat de Barcelona, només n’hi

ha una, Baltasar Porcel o l’òptica aberrant sobre el món. Prosa de ficció3 de Frederic Barberà, que

va aparèixer mentre preparava la tesi i que ha estat tinguda en compte durant la redacció del treball.

En canvi, com a autor, Porcel va ser en vida un escriptor molt prolífic del qual es publicaren set

toms d’una obra completa que preveia allargar-se molt més. Voldria posar en relleu la feina que

estalvia per a un doctorand que s’hagin aplegat les sis novel·les treballades en aquesta tesi i Tots

els contes en només dos volums, el primer i el cinquè, una bona selecció de les columnes de La

Vanguardia, en el tercer, les celebrades entrevistes de Serra d’Or i Destino, en el sisè, el seu teatre,

en el setè, etc. Aquesta comoditat contrasta amb la dificultat que he trobat a l’hora de cercar no ja

les novel·les4 sinó de rescatar assajos seus que no havien tornat a circular des que aparegueren ençà

com China: una revolución en pie5 o Els meus inèdits de Llorenç Villalonga6 per posar-ne només

dos exemples.
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Al costat de les miscel·lànies que havia confegit amb fotocòpies sobre l’obra porcel·liana i els seus

llibres, em vaig comprar un quadern (i després, un segon) per prendre anotacions tot rellegint les

novel·les en cas que ja les hagués llegides abans, com era el cas de Solnegre; en canvi, si en feia

la primera lectura, com amb Els escorpins, no prenia cap anotació i, en acabat, la rellegia amb el

quadern al costat. Un cop vaig tenir totes les novel·les llegides, les dues llibretes emplenades i les

fotocòpies sotslineades i anotades, mentre ho completava amb aportacions assagístiques seves,

articles de crítica literària sobre ell o entrevistes que li havien formulat, vaig començar la redacció

de la tesina.

Quan envestia el projecte de tesina, se m’acudiren tres possibilitats diferents per encarar-lo: a) la

més canònica, que mai em va fer el pes —potser hauria estat la més lògica i, en qualsevol cas, la

més entenedora i pràctica—, hauria consistit a analitzar tots els aspectes llibre per llibre i tindria

l’avantatge que hom podria consultar directament la informació sobre una obra determinada i

prescindir de tota la resta si fos la seva intenció; b) en canvi, la redacció inicial se separà en dues

parts, una primera més clàssica en què certs trets com ara els arguments, la tècnica narrativa, etc.,

de les diferents novel·les s’estudiaven per separat, i una segona meitat en què apartats com per

exemple els personatges, la simbologia, la llengua, etc., apareixien entremesclats, i c) l’opció més

agosarada, que finalment s’acabaria imposant, consistia a fer que tots els aspectes suara esmentats

es barregessin en un totum revolutum d’exemples procedents de les diferents novel·les que

s’analitzen ací. S’afegirien a Solnegre i Els escorpins, les dues que vaig defensar a la tesina, La

lluna i les tres següents novel·les que va publicar Porcel: Els argonautes, Difunts sota els ametllers

en flor (des d’ara, Difunts) i Cavalls cap a la fosca (en endavant, Cavalls).

No vaig treballar mai amb la pressió que he vist en alguns col·legues meus; ans al contrari, dia a

dia, de mica en mica, anava fent. En un moment determinat, vaig tenir la percepció que ja no

avançava sinó que feia voltes allà mateix. A part de tenir el suport del meu director, el doctor Joan

Alegret, vaig voler posar el text a mans d’una persona externa al treball, el doctor Pere Rosselló

Bover, que m’animà a presentar-la.

“El primer període de les novel·les de Baltasar Porcel a anàlisi” va ser llegida a la Universitat de

les Illes Balears el 20 de novembre de 2007 davant un jurat constituït pel mateix Alegret, i pels

també doctors Damià Pons i Margalida Pons. Hi assistia també, com a públic, l’aleshores director
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del Departament de Filologia Catalana, el doctor Joan Mas i Vives, que m’havia anat assessorat tant

en qüestions burocràtiques de paperassa com en d’altres més relatives a les normes de presentació

de la tesina. Una d’aquestes, fonamental per a mi, havia estat saber que el Departament em

permetria reincidir en el mateix autor i període de la tesina per a la tesi, i que, d’aquesta manera,

la darrera podria constituir una versió molt ampliada, revisada i actualitzada de la primera. En

aquest sentit, amb la presentació ara d’aquesta tesi doctoral, aquella tesina de 2007 queda

“desacreditada” en el sentit que només constituïa un canemàs previ que no és que, en bona mesura,

hagi estat aprofitat ací, sinó que, encara més, de l’ampliació d’aquell document inicial parteix

aquesta tesi que teniu a les mans: bona part de les idees exposades a la tesina es mantenen, algunes

s’amplien o s’expliquen millor, però també n’hi ha que han estat revisades i unes quantes, fins i tot,

eliminades. L’altre dubte que em resolia Mas i Vives, més circumstancial, vindria després i obeïa

a l’extensió que havia de presentar el treball. Amb el que havia fet fins aleshores (l’anàlisi de les

novel·les Solnegre, La lluna i el Cala Llamp7 i Els escorpins), n’hi havia a bastament per presentar-

m’hi i vaig decidir exposar únicament la part corresponent a Solnegre i Els escorpins.
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La tesi

Abans d’entrar en la tesi pròpiament dita, he disposat una part introductòria amb una notícia

biogràfica de l’escriptor, circumscrita exclusivament al període que ens afecta (això és, amb

anterioritat a la dècada dels anys 808), i un apartat de lectures i influències (amb una classificació

per llengües i països tenint en compte els diferents gèneres literaris i matèries: narrativa, història,

filosofia...) que han pogut condicionar d’una manera o altra la seva obra.

L’anàlisi s’obre amb una classificació de les novel·les de Baltasar Porcel que abarca les que

incloem en aquest treball i, en grau menor, les que donà a conèixer amb posterioritat. Tot seguit,

es resumeixen els arguments dels sis llibres treballats, llurs estructures i les distintes tècniques

narratives que operen en cadascuna d’elles amb una especial incidència en l’estudi de la mena de

narrador que ens explica la història en cada cas. Val a dir que la recerca d’aquesta tesi se

circumscriu a l’àmbit novel·lístic, no al narratiu, de manera que, només escadusserament i en

relació sempre amb la novel·lística, es tenen en compte les incursions contístiques de l’autor

d’Andratx durant el període esmentat, abans d’aquest (els anys cinquanta) i fins al 1980, any

d’aparició de la seva següent novel·la, que ja no és objecte d’estudi d’aquest treball. El mateix es

podria dir de la seva experiència teatral i del que podríem classificar vagament com a producció

assagítica que només seran tinguda en compte en la mesura que afecti la seva producció

novel·lística

El punt següent és dedicat als personatges porcel·lians. En el primer subapartat, es dóna compte

dels ressons autobiogràfics i biogràfics que es detecten en els seus protagonistes o els personatges

que circulen per les diferents obres. El segon es dedica al mite del bon salvatge, normalment,

protagonitzat per personatges molt propers al narrador o protagonista o admirats per aquest. El

tercer afecta protagonistes concrets: sobretot els de Solnegre i Els escorpins i, en menor mesura,

el narrador de Cavalls, encara que no es redueix exclusivament en aquestes tres novel· les i té a
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veure amb la petjada que el moviment existencialista deixà en l’autor andritxol. L’animalització

dels personatges, com un dels trets de l’existencialisme, ocupa el quart subapartat, en què també

s’hi parla de cosificació, desanimalització i descosificació, processos que afecten més els

personatges secundaris que no pas els caràcters principals de les obres i, certament, s’estenen en

el temps molt més enllà del que ho fa el moviment existencialista, amb la qual cosa llur vinculació

amb l’existencialisme és, com a mínim, discutible. I en el darrer subapartat, s’estudien els arquetips

i personatges plans.

Tot seguit, es dóna compte dels espais que es presenten a les diferents novel·les, en què podem

distingir espais més amplis (bàsicament, ciutats i pobles, però també la costa i la mar) dels espais

més petits inclosos en els primers (cases, terres, velers, llanxes, etc.). Així mateix, s’hi introdueix

la clàssica distinció entre espais oberts i tancats —part d’aquests darrers força vinculats a

l’existencialisme—, i un subapartat vinculat a la presència dels mallorquins a Cuba com a destí

immigratori de molts andritxols aspecte que, per la seva rellevància, hem trobat més oportú de

tractar-lo apartadament.

Pel que fa a la coordenada temporal, distingirem el temps extern de l’intern. Entenem com a temps

extern aquell que dóna compte dels fets enciclopèdics, que d’alguna manera envolten el novel·lista,

inclosos dins el cicle de la història. Convé, tanmateix, fer una apreciació: en contra del que per

ventura hauria estat més lògic, el temps històric l’hem disposat del present cap al passat perquè és

el present de les primeres novel·les —el ple franquisme, doncs— el que més hi apareix i també

perquè és cronològicament el primer que surt a escena: a cap dels quatre primers llibres, hi

apareixen al·lusions ni a l’edat mitjana ni a la moderna, que comencen a despuntar a Difunts amb

les recerces de l’oncle Ques i el rector Coscolluela, i centren majoritàriament els episodis de

Cavalls. Per la seva importància, hem cregut més oportú, així mateix, dedicar tres subapartats

diferents de la resta a qüestions històriques tractades de manera més o menys àmplia als llibres: la

més extensa, la del Cisma d’Occident9, que pren força dins els Cavalls, la del contraban i

narcotràfic, que afecta sobretot a les novel·les de la dècada dels anys seixanta, i la de la irrupció de

l’anarquisme, posterior al Maig del 68 i que marca el Porcel de principi dels anys setanta.



12

En canvi, anomenarem temps intern a la disposició dels fets dins les mateixes novel·les tenint en

compte conceptes narratològics com l’ordre en què es presenten els diferents episodis (les analepsis,

prolepsis, obertures in medias res, etc.), la durada del temps del relat en relació amb el temps de

la història (si hi ha el·lipsi, pausa, sumari o escena) i la freqüència de repetició dels fets (que pot

ser singulativa, repetitiva i iterativa). Així mateix, situarem els diferents episodis de Difunts al llarg

de l’any, i desglossarem l’arbre genealògic de la família dels Vadell a Cavalls d’acord amb els

diferents temps històrics en què els situa l’autor.

Tot seguit, encetarem un apartat de temes, leitmotivs que travessen una o diverses novel·les de

punta a punta, transversalment al que havíem vist fins ara, en el sentit que alguns d’aquests punts

s’encavalquen amb qüestions que ja havien estat tractades anteriorment en apartats com el de

l’argument, l’estructura, l’espai o el temps. Algunes qüestions es localitzen més en una novel·la o

època determinada, que podria ser la dels anys seixanta, la posterior al Maig del 68, la de la dècada

dels setanta, d’altres, ocupen tota la franja d’anys en què ens centrem en aquest treball però es

detenen, tard o d’hora, més enllà d’aquests límits, en altres casos arriben fins a la darrera novel·la

que va escriure Porcel, i en algun cas són preocupacions que cuegen encara de la dècada dels

cinquanta... Són aspectes com ara el dels difunts i l’obsessió pel pas del temps, la violència, la

religió, el sexe, les històries fantasmals, etc., que convé més tractar-los a banda per tal com

s’estenen per diferents novel·les i marquen molt singularment la producció de l’autor andritxol.

Si fa no fa, el mateix que s’esdevé amb els temes ocorre amb la simbologia. D’entrada, hem de dir

que la de Porcel és una obra curulla de símbols i que aquests actuaran gairebé sempre o bé

positivament o bé negativament sobre els personatges. Els més importants són els que es lliguen

amb els presocràtics grecs, això és, amb les primeres manifestacions filosòfiques: la naturalesa, el

dia i la nit, la pluja, les estacions, etc. D’aquesta manera, distingirem la força que té la lluna de la

que posseeix els quatre elements clàssics del saber d’aleshores (foc, aire, aigua i terra) en què hem

prioritzat sobretot el foc per la seva importància dins l’obra de Porcel en contra de l’ordre clàssic:

s’hi associa indirectament el sol (i al sol, la lluna), un altre element important, que al seu torn es

vinculen als elements de fosca i claror. Finalment, l’apartat inclou l’anàlisi d’alguns altres símbols

com el de la rialla, molt lligada amb la presència de les femmes fatales, encara que no

exclusivament.
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El darrer punt analitza la llengua i l’estil a les diverses novel·les de Porcel tenint en compte

diversos aspectes. Com en altres punts, es produeix un canvi rellevant entre el primer període i el

segon. Si bé de La lluna i especialment d’Els argonautes li retragueren el grau de

desmallorquinització que havien sofert els personatges, el canvi lingüístic es produeix molt

especialment arran de Difunts i no tant a Cavalls —sens dubte, per mor de la gènesi contística de

la novel·la del 1970. Aquest canvi lingüístic es percebrà en un tractament més abarrocat, pictòric

i acolorit de la llengua i una preeminència dels cinc sentits corporals que no vèiem en cap de les

novel·les anteriors i que, només en part, continuarà essent present a Cavalls.

Pel que fa a les conclusions, tornem al principi, a la classificació que, a inici dels anys noranta,

havia establert Molas de l’obra de Porcel, i n’esbossem una possible continuació per als darrers vint

anys de vida de l’autor. A partir d’ací, ens podem retrotreure al començament de la dècada dels

cinquanta per fer balanç i anar veient com apareixen una a una les diferents novel·les que ens

ocupen. Una sèrie de fets de tota índole, que simbòlicament poden ser representats pel Maig del 68

francès, marcaran un canvi en les novel·les de Porcel aparegudes a partir de 1968. Hi ha un fet

destacable en tot això que convé que sigui analitzat com és el pas d’una cènsura prèvia que incidia

més en els escriptors a una de posterior que ara actuarà més sobre les editorials: en aquest sentit,

el tractament de la Guerra a la primera novel·la de Porcel apareguda després de l’eliminació de la

censura prèvia, Els argonautes, dista moltíssim del que havíem percebut en qualsevol de les tres

novel·les anteriors. També problemes amb el Règim ocasionarien que Porcel abandonés els articles

d’opinió a La Vanguardia i que l’andritxol passés a conrear la creació. Aquests textos de ficció

forniran, anys a venir, Difunts amb unes mínimes soldadures novel·lístiques —que més d’un crític

ha posat en dubte i tot que siguin suficients per donar lloc a una novel·la. També en l’impasse de

1968, o més ben dit, de la segona meitat dels seixanta, s’havien produït una sèrie de fets

remarcables en la vida de l’escriptor: el fet que entrés a treballar al diari La Vanguardia, l’inici

d’una sèrie de viatges arreu del món (París, la Xina, l’Àfrica negra, els EUA, el Pròxim Orient...),

etc. Tot plegat el menarà a iniciar uns estudis de jornalisme que deixarà inconclosos, al

coneixement dels presidents Tarradellas i Pujol i el rei Joan Carles, a la direcció de la revista

Destino, la fascinació per l’anarquisme, etc., dels quals se’n ressent la seva tasca com a novel·lista

—a part de Difunts, només escriu una altra novel·la en tota la dècada dels 70— en benefici de la

seva veta assagística.
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No puc acabar aquest primer apartat de la tesi sense fer constar el meu agraïment a les persones que

esmento més avall, les quals m’han ajudat, d’una o altra manera, en la realització d’aquest treball.

Sense ells, aquesta aportació seria una mica menys vàlida. Ells són, per ordre alfabètic, Miquel

Albero, Montserrat Alcaraz, Joan Alegret, Gabriel Bibiloni, Rosa Cabré, Marisa Cerdó, Marc Colell

i Teixidó, Gabriel Ensenyat, Guillem Forteza, Gabriel Janer Manila, Jaume Jiménez, F. Xavier

Granados, José Carlos Llop, Joan Mas i Vives, Lleonard Muntaner, Josep Maria Nadal Suau, Josep

Noguerol, Sebastià Perelló, Eusebio Pérez, Ramon Pla, Damià Pons, Margalida Pons, Baltasar

Porcel, Gabriel Seguí Trobat, Jesus Revellés, Vicent Simbor, i Miquel Àngel Vidal. Vull agrair,

però, molt especialment la lectura que féu de la tesina el catedràtic Pere Rosselló Bover així com

la que realitzaren de la tesi el col·lega Gabriel de la S. T. Sampol, el doctor Josep Solervicens i la

historiadora Rosa Font. A tots plegats, moltes mercès.
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L’escriptor en el seu context

En aquest primer punt de la introducció, analitzarem la trajectòria biogràfica de l’escriptor Baltasar

Porcel i Pujol cenyint-nos exclusivament al període que va des del seu naixement fins al 1980,

moment d’aparició d’una setena novel·la que ja no és objecte d’estudi d’aquest treball: Les pomes

d’or (d’ara endavant, Les pomes). Així doncs, l’època que ens ocupa parteix de la infància i arriba

als anys d’aparició de les seves sis primeres novel·les (de 1961 fins al 1975) i els contes anteriors

a la dècada dels vuitanta. Hom pot consultar, tanmateix, per a més informació tant d’aquesta etapa

com de les posteriors l’assaig biogràfic sobre la vida de l’escriptor que elaborà Planas10.

Porcel va néixer dia 14 de març de 1937 a Andratx al nucli d’una família de petits propietaris rurals

i mariners. D’una banda, el seu pare, Sebastià Porcel, home d’una certa cultura —cosa que, en

aquell entorn, no era gens habitual aleshores—, de jove, havia emigrat primer a Cuba i després a

França, com també el seu padrí jove i els pares de la majoria dels seus amics d’escola. Sebastià

Porcel, que posseïa la nacionalitat cubana, a l’illa antillana havia exercit de cuiner a diversos llocs.

De l’altra, la mare de Porcel, Sebastiana Pujol, «era una dona inflexible, de caràcter dur i d’idees

molt tradicionals. Tenia un fort codi ètic a partir del qual decidia allò que estava bé i allò que estava

malament [...]. “La vida és una obligació, no és un plaer”, repetia una i altra vegada aquella dona

al fill. Una doctrina rígida en la qual poc va tenir a veure l’educació catòlica»11.

Porcel va viure a Andratx fins que va complir catorze anys. El 22 de novembre de 1952, quan en

tenia quinze, va aparèixer publicat en portada al setmanari local Andraitx el seu primer article, “El

Pantaleu”12, després que n’hi rebutgessin un altre que versava sobre Napoleó i un que es referia al

cervell13. L’amo de la publicació, Antoni Calafell, “l’amo en Toni de s’impremta”, els havia trobat

massa deslligats dels temes que atreien els llegidors de l’Andraitx. També en aquesta edat se’n va



14 Els objectius dels Cursets eren el de despertar un afany apostòlic radical i infondre en el militant la
confiança en Déu. Oficialment es considera que el primer a celebrar-se fou el de l’ermita de Sant Honorat de Randa
el 1949. Porcel conegué allà el prevere Joan Capó, fonamental en la seva formació, sobretot, com a lector.

15
PORCEL, Baltasar. Op. cit. Barcelona: Edicions 62 (Cara i Creu, 50), 1987, 248 p, p.18.

16 Ibid, p. 18.
17
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179.
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anar a Palma a estudiar Comerç “pràctic” en una acadèmia del carrer de Sant Feliu, però deixà

inacabats els estudis perquè no li agradaren i perquè es considerava un mal estudiant; al cap dels

anys, a la dècada dels setanta, deixaria novament inconclosos els estudis que emprendria de

jornalisme, amb la qual cosa podem qualificar-lo d’un veritable autodidacte.

En aquella Palma grisa de postguerra, l’escriptor, vivia amb els seus pares entre les barriades de

Son Armadams i Son Espanyolet. Va participar aleshores als Cursets de Cristiandat14:

“Aquella famosa foguerada d’exacerbat catolicisme que va néixer a Mallorca i que a la fi la jerarquia va

decapitar per considerar-la il·luminista —poc menys que herètica—, de la qual era l’ànima un capellà

precisament d’Andratx, Joan Capó, molt interessat també per la literatura”15.

Porcel arribà a president d’una congregació religiosa mariana de Sant Magí, el Cercle d’Acció

Catòlica, que freqüentava amb assiduïtat. Abans d’això, emperò, quan encara vivia a Andratx, el

novel·lista havia estat nomenat igualment president (o potser només vocal de la junta) de la

congregació mariana que havia organitzat el vicari Miquel Mas16. Aquest període de religiositat

intensa s’estengué al llarg de tres anys i n’hi costà tres més allunyar-se’n definitivament17. Però

Porcel reconeix encara en aquells dies un intens fervor religiós que reflectirà, anys a venir, per

desentendre-se’n definitivament, a la novel·la Els escorpins:

“Cap a 1953-55, llavors, jo cada dia anava a missa i combregava, feia la “visita” al Santíssim, resava tot el

rosari i practicava una estona de meditació per mitjà de la lectura. Vivia, amb nerviosa intensitat, el que

s’anomenava en gràcia de Déu. Fins i tot vaig tenir serioses temptacions d’ingressar al seminari... Em sentia

sota l’influx de Crist”18.

A Ciutat, a la parròquia de Sant Magí, el 1955 s’introduí en el grup de teatre, primer anomenat

Agrupació Teatral Santa Catalina i després Agrupació Parroquial de Sant Magí. Al marge d’estudiar

i estar enamorat, Porcel tenia dues passions en aquella època, la religió i el teatre, i actuà en algun
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20
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21 D’una banda, Villalonga deia que “Odín” era un pseudònim “de dios y de niño” ensems. Vid. “Ante una

novela de Baltasar Porcel”. In PORCEL, Baltasar. Op. cit. Barcelona, Edicions 62 (Cara i Creu, 50), 1987, 248 p, p. 193-
196, p.194. De l’altra, Rosselló Bover explica que «Porcel havia triat el pseudònim d’Odín, amb què col·laborava als
anys cinquanta i seixanta al Diario de Mallorca, “perquè el seu caràcter no era mediterrani, sinó més propi del nord
d’Europa: callat, auster, purità...” (ap. PLANAS 2003: 40). Recordem que Odín era, en la mitologia nòrdica, el déu
principal, que regia tant la saviesa, la poesia o la màgia com la guerra i la mort». Ap. ROSSELLÓ BOVER, Pere. “Baltasar
Porcel i la Mediterrània”. In Escriptures contemporànies: Baltasar Porcel i la seva obra. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 287), 2009, 454 p, p. 211-244, p. 216. Així mateix, a CABRÉ, Rosa.
“La relació epistolar entre Llorenç Villalonga i Baltasar Porcel (1957-1976). In PORCEL, Baltasar; VILLALONGA,
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sainet i alguna obra durant aquests tres o quatre anys. Hi feien comèdies costumistes mallorquines

com Una temporada a ca sa dida de Lluís Segura, que estrenaren el 1956, i alguna peça d’autors

del Principat com ara D’aquesta aigua no en beuré de Josep Maria Folch i Torres, que

representaren el 195919. Amb devers divuit anys, alt, prim i castany, era el més indicat per realitzar

el paper de “galant jove” i, encara que això del teatre li agradava molt, no creia que tingués

veritables dots per a l’art escènica. Llegia aleshores tot el teatre que arribava de contraban

d’Amèrica a les llibreries (Sartre, Camus, Synge, O’Neill, Dürrenmatt, Miller, Ugo Betti, Brecht,

etc.), i estava subscrit a la revista Primer Acto20.

El 1956 apareixia la seva primera col·laboració a Diario de Mallorca sota el pseudònim d’Odín21.

Hi substituïa la secció que, amb el mateix nom de “La ciudad viva”22, tenia Jaume Vidal Alcover.

Cap a final dels anys cinquanta, va entrar en contacte, a través de l’escriptor Josep Maria Palau i

Camps, amb la intel·lectualitat mallorquina d’aleshores (Llorenç Villalonga, Josep Maria Llompart,

Jaume Vidal Alcover, Llorenç Moyà...), però ben tost es deixà seduir per Villalonga, que era el

novel·lista mallorquí per antonomàsia i que constituïa el centre de la tertúlia (no només) literària

del cafè Riskal de Palma, i també per Camilo José Cela, que dirigia a Mallorca la revista Papeles

de Son Armadams (1956-1979). Porcel hi escriví des de l’hivern de 1957 fins al febrer de 1959 com

a col·laborador i com a treballador. Ja duia aleshores un cert bagatge proporcionat per la impremta

Atlante de Pere Serra, en què havia col·laborat uns quants anys abans23 com a ajudant del comptable

i corrector. El nostre autor entrà a Papeles de Son Armadams gràcies a Villalonga. Hem de tenir

en compte que l’autor de Mort de dama fins i tot arribà a rumiar-se seriosament la possibilitat



24 “Estava bastant obsessionat amb jo, em va retratar en vàries de les seves novel·les i amb jo es comportava
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d’adoptar-lo com a fill24, per tal com el seu matrimoni era eixorc (abans de casar-se amb la seva

dona Teresa sabia que aquesta no podria donar-li fills)25. Més tard, i també mercès a Villalonga, a

l’abril de 1959, Porcel passaria a treballar com a corrector, articulista i entrevistador del diari

Baleares i hi romandria fins al mes de desembre26 d’aquell mateix any.

Va haver d’abandonar el rotatiu a corre-cuita perquè encetà una relació, que es percebia escandalosa

aleshores, amb una dona casada, l’escriptora valenciana Concha Alós. Per acabar-ho d’adobar, el

seu marit era Eliseo Feijóo27, sotsdirector del diari Baleares en què Porcel havia entrat a treballar.

“Un dia, ja no vaig tornar per allà, perquè [se] sospitava el que passava”28. Mutatis mutandis, aquest

triangle Alós-Porcel-Feijóo serà el que desenvoluparà a Solnegre. L’any 1962, Alós guanyà un

premi Planeta al qual hagué de renunciar perquè el director de Plaza & Janés, Tomás Salvador,

assegurava que havia signat un compromís previ amb ells per a la publicació de la novel·la

guanyadora, Los enanos. A l’edició de Solnegre en espanyol de 1971, Porcel hi afegí la dedicatòria

“A Concha”, i a la dedicatòria de Los enanos, hi indica “A Baltasar”. A Los enanos, hi apareixen

també els personatges de Maria i don Benet (i Marc, el protagonista, però només com a narratari).

Aquesta relació sentimental entre Porcel i Alós duraria almenys fins al 1968, perquè l’any següent

l’autor andritxol coneixeria la que esdevindria la seva dona, Maria Àngels Roque29.

En aquell context, després d’haver escrit algun conte i haver assajat l’inici d’alguna novel·la,

articles a banda, Porcel provà d’escriure teatre en espanyol. L’obra, religiosa, s’intitularia Los

caminos a partir d’una cita bíblica d’Isaïes30 i Porcel n’arribà a escriure devers dinou planes.

Villalonga li insistia força per tal que l’acabés i la presentés al Ciutat de Palma. En veure’l incapaç,

es decidí a redactar-la ell mateix en català perquè així ho exigien les bases i l’encapçalà amb



31 Vid. PORCEL, Baltasar. Op. cit. Barcelona, Edicions 62 (Cara i Creu, 50), 1987, 248 p, p. 22.
32 Ibid, p. 23.
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l’esmentada cita. Llavors, l’oferí a Porcel perquè la presentés al Ciutat de Palma i aquest s’hi negà

en rodó: per puritanisme i per vergonya, però també perquè la peça villalonguiana no li feia gens

el pes —baldament això darrer no arribés a confessar-li-ho31.

El gener de 1959, finalment, Porcel sí que obtenia el Premi Ciutat de Palma de Teatre per Els

condemnats —s’ha de dir que l’autor de Mort de dama, que l’havia anat estimulant sense parar i

s’entusiasmà en llegir-la32, faria mans i mànigues perquè l’hi lliuressin. Al cap de poc, emperò,

abandonaria el gènere teatral per la situació precària de la nostra dramatúrgia en aquell moment;

l’escriptor no pot controlar el text dramàtic (sempre subjecte a les variacions que hi introdueixi un

director, una companyia o uns actors) en la mateixa mesura que domina el producte novel·lístic.

I també perquè sentia que la novel·la constituïa el gènere que millor li permetia d’expressar allò que

volia dir. Els condemnats causaria un cert rebombori a Mallorca, i Francesc de Borja Moll, que la

hi va publicar i que ho intuïa, no volgué incloure el drama a la col·lecció Les Illes d’Or, a la qual,

en principi, havia d’anar a raure, sinó a Raixa, que tenia major projecció a la resta dels Països

Catalans. Moll pensava que això disgustaria l’escriptor, però s’esdevingué tot el contrari.Joan

Triadú, Jordi Pujol, Carles Riba o Joan Fuster llegiren, potser mercès en aquesta reubicació del

llibre, la peça porcel·liana i en parlaren en termes altament elogiosos, que es tornaren a repetir al

cap de poc, quan Porcel s’erigiria amb el Ciutat de Palma de Narrativa 1960, per gener d’aquell any,

amb l’obra Solnegre, que editaria Santiago Albertí.

Porcel viatjà fins a València per assistir a la primera representació important d’Els condemnats —i

primera representació d’un autor mallorquí durant el franquisme al País Valencià— que tingué lloc

al saló d’actes del Teatre Estudi de Lo Rat Penat sota la direcció de Francesc de Paula Burguera,

que en parla a les seves memòries33. Joan Fuster hi era present.

Porcel va escriure el 4 d’agost de 1959, arran del que havia dit Triadú d’Els condemnats a la crítica

“Una tragèdia i un pròleg” que havia publicat a la revista Forja, una lletra agraint-li els seus mots

encomiàstics. Un cop establert aquest primer contacte amb Triadú, el 17 de març de 1960, li

confessava en una carta que volia anar a viure a Barcelona perquè a Mallorca era impossible viure-
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hi com a escriptor34, que era el que ell volia, i que podia treballar de qualsevol cosa, fins i tot, podia

menar un camió35. Triadú li respongué que anés a viure a casa seva i Porcel aviat s’hi instal·là. A

l’abril de 1960, ja residia a la Ciutat Comtal. Cabré explica que li havien trobat feina a la institució

cultural del CICF, però el mateix dia que havia de començar va aparèixer per cals Triadú Ermengol

Passola, que li oferí la possibilitat de fer una feina més adient per a la seva formació36. Treballaria

d’ajudant a Mobles Maldà, propietat d’aquest activista català —a qui Porcel, per la seva duresa com

a empresari, convertiria en un dels personatges de la peça La simbomba fosca—, per fer

enquadernacions per a les reproduccions d’art, entre d’altres coses. Porcel era l’ajudant del director

comercial. Triadú i Passola anaren agafant-li confiança i, de mica en mica, l’implicarien en tota

l’activitat catalanista i antifranquista clandestina que, a Mallorca, l’andritxol desconeixia

completament que existís. Passola imprimia uns fulls amb ciclostil a un despatx abandonat en un

entresòl del carrer de la Lleona, rere la plaça Reial, quan sortien de treballar. Eren devers cent

exemplars, i després sortia amb un Seat 600 per repartir-los, aviat en companyia de Porcel: “Una

parte iba por correo. Variábamos los sobres, la distribución de las direcciones y, con el listín

telefónico, usábamos infinitos remitentes [...]. Luego, dejábamos paquetes en diferentes sitios”37.

El grup pertanyia als coneguts Catòlics Catalans38.

Quan s’esdevingueren els anomenats Fets del Palau, Passola suggerí a Triadú que fugissin plegats

a Montserrat, i Porcel, que dinava i sopava a cals Triadú sovint i que aquell dia també hi era, s’oferí

per romandre a casa amb la dona de Triadú i les filles i muntar guàrdia. Es va produir aleshores la

detenció de Jordi Pujol pels fulls volants en què es podia llegir “Us presentem el general Franco”

que provocaren que tothom entonés El cant de la senyera al Palau de la Música39. Porcel va poder

assistir el mes de juny al judici dels suposats culpables, Jordi Pujol i l’impressor Francesc Pizon,
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amb el corresponsal del diari anglès Daily Telegraph al Tribunal Militar de Capitania, al final de

les Rambles. El qui seria el president de la Generalitat els va llegir un discurs demòcrata i

catalanista en el qual deia tot el que pensava del règim franquista. Porcel coneixeria definitivament

Pujol el 1963, un cop el polític ja havia estat alliberat de presidi i vivia desterrat a Girona, el dia

de la presentació de La lluna.

A Mobles Maldà, Porcel hi romangué un parell de mesos, fins que cobrà els diners de Solnegre i

començà a treballar com a corrector per a les editorials Vergara i Planeta. Durant els mesos dedicats

a la venda de mobles, però, ja explicava a les companyes de feina Maria Plubins i Montserrat

Escudé —que participaven de les seves mateixes idees i amb les quals manejaven el ciclostil40—

algunes de les històries que havia sentit contar als mariners vells andritxols i que inclouria a la seva

següent novel·la publicada, La lluna, que havia començat el 19 de gener de 1961 i que, tot i que

el 26 de juliol d’aquell mateix any, deia que la tenia mig enllestida i que no li costaria gaire acabar-

la perquè l’editor, Santiago Albertí, la hi reclamava41, no la publicà fins al mes de desembre del

1963.

Aquesta obra el posa en contacte amb Joaquim Molas, que la considerarà una de les millors

aparegudes durant el curs42, en part, perquè posa en pràctica moltes de les aportacions teòriques del

realisme històric que el mateix Molas i Josep Maria Castellet havien encunyat. En conseqüència,

Molas, que durant molt temps va ser el seu millor amic, presenta Porcel amb motiu de la

conferència que aquest va fer amb el títol “Geni i figura del meu poble”43 el dia de la presentació

del llibre, durant el mes de desembre, a la modesta Llibreria Signe de l’editor Santiago Albertí, que

publicava l’obra. S’enceta llavors entre Porcel i Molas una amistat (especialment intensa entre els

anys 1966 i 1969, essent tots dos veïns de Vallvidrera) que, a pesar dels seus alts i baixos, es

mantindrà ferma fins al traspàs del primer. Per Cabré, “durant una colla d’anys, Porcel i Molas
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compartiran idees i actituds catalanistes que, en certa manera, influiran en el tractament que en un

primer moment Porcel fa del tema de Mallorca”44. A Molas, per exemple, anirà dedicat el volum

miscel·lani Arran de mar (1967)45.

Cabré explica, a més, una idea que m’interessa de destacar, com és la de la influència que el

malaguanyat historiador Jaume Vicens Vives tingué sobre la literatura del moment (en concret,

sobre el moviment del realisme històric) i, de retruc, sobre la producció porcel·liana. Vicens Vives

havia mort el 1960, any en què aparegué Notícia de Catalunya, i aviat Joan Fuster donaria a

conèixer Nosaltres, els valencians (1962), precisament amb el títol que Vicens no arribà a emprar

per a la seva obra, Nosaltres els catalans, per tal com en aquell moment era inadmissible presentar

el poble català com una col·lectivitat. Des de l’heterodòxia, Porcel, al Principat, els anava com

l’anell al dit per convertir-se a les Illes en el referent que havia significat Fuster per al País

Valencià46.

A la darreria de l’any 1965 Joan Oliver, director literari de Proa, que aleshores estava integrada com

a col·lecció dins l’editorial Aymà, publica tres mil exemplars de la tercera novel·la de Porcel, Els

escorpins. Els escorpins havia romàs dos anys estotjada dins un calaix perquè s’apartava del camí

del realisme històric suara esmentat, aleshores imperant. La novel·la havia servit a l’autor per

abocar-hi una sèrie de vivències personals. El desembre de 1963 l’autor l’havia presentada al Sant

Jordi que s’endugué Calders per L’ombra de l’atzavara; Els escorpins restà en una posició mitjana

sense atreure gens el jurat47. L’any següent, Porcel provaria de nou de presentar-s’hi, però tampoc

li concedirien un guardó que s’emportà Ramon Folch i Camarasa per La visita48. El premi més

reputat de les lletres catalanes se li resistiria encara el 1968, any que hi presentaria Els argonautes,

que tampoc s’erigí amb el guardó. Porcel l’obtindria, definitivament, amb la novel·la Les

primaveres i les tardors (d’ara endavant, només Les primaveres) l’any 1986.
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Però tornem al 1963 perquè, durant el mes de març d’aquell any, Porcel havia encetat les seves

col·laboracions a Barcelona a la revista Serra d’Or amb un seguit d’articles molt semblants als que

feia a Diario de Mallorca, i a més, col·laborava amb el Diario de Barcelona, el primer en què va

publicar en arribar a la Ciutat Comtal49. La intenció de Porcel a Serra d’Or era informar a la revista

dels fets que s’esdevenien a les Illes, però només va arribar a fer-hi deu col·laboracions50 perquè

l’equip redactor de la revista (Bastardas, Cahner, Vallverdú, etc.) volia uns articles menys

descriptius i més polítics51. És aleshores, de manera gairebé fortuïta, el 1965, quan inicià la seva

reputada llista d’entrevistes per a la publicació de Montserrat, la qual s’encetà amb un diàleg amb

Josep Pla que, ensems amb Villalonga i Cela, són els autors que més l’han influït dels qui va

conèixer en persona. Cabré explica que, des del març de l’any anterior, Porcel dirigia una col·lecció

de guies de viatges per a l’editorial Planeta i que un dels volums havia de portar una introducció

de Pla, que declinà l’oferta però va ser molt amable amb Porcel52 i acordaren de retrobar-se un altre

dia53. Se li acudí llavors d’entrevistar-lo i ho proposà a la direcció de Serra d’Or. La publicaren

durant l’estiu. A partir d’aleshores comença la primera sèrie llarga d’intervius que dóna a conèixer

Porcel. L’entrevista a Pla havia constituït un autèntic succés, i a l’andritxol, se li acudí de fer-ne

tot un seguit, els noms dels quals consensuà amb Max Cahner i Ramon Bastardas. Si fins ara les

col·laboracions de Porcel anaven col·locades a la part final del magazín, les entrevistes ocupaven

la part central, acompanyades de fotografies sovint en color i, de vegades, amb la fotografia en

portada54. La darrera va aparèixer el mes de juny de 1972 i anava dedicada a Gabriel Ferrater,

“Gabriel Ferrater, in memoriam”, al cap de dos mesos del seu traspàs.

Per Cabré, a partir de 1970 Porcel perd interès per les entrevistes. Els interlocutors més coneguts

eren els que més atreien els llegidors i com menys ho eren més se les havia d’empescar Porcel per

atreure l’atenció del públic; els més característics s’anaven esgotant i s’adonà que la revista
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semblava mancada de recanvi davant la impossibilitat de convertir-la en una publicació més oberta

i dinàmica a l’estil de L’Express francès. A més, Porcel mostra una tendència més o menys

continuada a abandonar un gènere quan veu que el domina o bé perquè se’n cansa o bé perquè té

por d’encasellar-se i, en aquella època, ja l’atreuen altres projectes com ara els reportatges de

viatges, la qual cosa explica aquest període final de vacil·lació amb Serra d’Or, entre 1970 i 1972,

abans que deixi la publicació definitivament. Havia contribuït al que va ser, al capdavall, el decenni

més esplendorós del magazín55. Tanmateix, Porcel tornarà a les entrevistes dos cops —segurament,

perquè les entrevistes li atorgaren molta volada i és un model que sap que li funciona de totes

passades—: primer amb “Los encuentros” de la revista Destino, dels quals parlarem més avall, però

també amb les entrevistes que, un cop hagi abandonat el setmanari, seran publicades a Personajes

excitantes (1978), en què prenen la paraula, entre d’altres, Manolo Escobar, Frederica Montseny

o Salvador Dalí56.

Al mes de novembre de 1965, també havia entrat a la revista Destino mercès al mateix Pla57.

L’andritxol hi va començar a col·laborar amb uns articles sobre Mallorca, i després que l’editor

Josep Vergés, descartés la proposta porcel·liana d’iniciar una secció de reportatges de ciutats

d’arreu de l’Estat, elaborà tot un seguit d’entrevistes, la primera de les quals tingué com a

protagonista el poeta J. V. Foix58.

De l’activitat jornalística de Baltasar Porcel durant els anys 60 hem de dir que abans d’entrar a La

Vanguardia, que constituiria al capdavall el seu hàbitat definitiu, Porcel realitzà un seguit de

col·laboracions en diversos rotatius barcelonins entre els 1961 i 1966, per exemple, al Diario de

Barcelona, en el qual entra mercès a Esteve Molist i Pol, que conegué en el jurat dels premis de la

Crítica i que no es prengué gaire bé que els deixés per anar-se’n a El Correo Catalán. I el mateix

va passar amb Manuel Ibáñez Escofet quan l’andritxol li digué el 1966 que fitxava per fer un article

per setmana a La Vanguardia, diari al qual l’havia incorporat el sotsdirector, Horacio Sáenz
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Guerrero, perquè li agradaven les entrevistes que publicava a Serra d’Or. Tot just arribat a La

Vanguardia, Porcel s’entrebanca amb la censura franquista arran de l’article “El retorno de Eugenio

d’Ors”59, el primer de la sèrie “Los trabajos y los días”, que suposa un autèntic escàndol a Madrid60.

El Ministre d’Informació i Turisme d’aleshores, Manuel Fraga Iribarne, el va posar a la taula del

Consell de Ministres i, tot seguit, va notificar per telèfon al comte de Godó la necessitat

d’acomiadar-lo immediatament per roig i separatista. El comte de Godó el despatxà, i a més hagué

de publicar per força tot un seguit de textos contra Porcel, però tant cas va fer de les explicacions

de Sáenz que el recuperaren al cap de dos dies61. A més, el comte de Godó el va voler conèixer i,

en fer-ho, encara se sorprengué més que un jove com aquell hagués armat un aldarull de tanta

magnitud.

En conseqüència, a partir de 1967, l’autor opta per centrar la seva tasca al rotatiu barceloní en una

sèrie d’articles de ficció que apareixerien els diumenges, molt destacats. Porcel abandonà d’aquesta

manera els temes que podien suposar qualsevol mena de nou entrebanc amb el règim franquista.

Els primers els inclourà dins Arran de mar (1967), i després seguiran, intercalats amb d’altres, els

que constitueixen Crònica d’atabalades navegacions (1971, d’ara endavant, Crònica),

Reivindicació de la vídua Txing (1979, d’ara endavant, Reivindicació), la novel·la Difunts (1970)

i uns quants episodis de Cavalls (1975)62. Molts dels seus articles al rotatiu, doncs, han estat o han

passat a ser contes, una forma que va deixant progressivament però que no bandejarà per complet

fins que comenci a dedicar-se a la columna diària que encetà a La Vanguardia el 30 de novembre

de 198263 i que mantingué fins als seus darrers dies.

Els problemes amb la censura es repetiren diversos cops més, fins i tot amb alguna intervenció del

Tribunal d’Ordre Públic del qual el salvà el mateix comte de Godó per la seva influència en unes

quantes ocasions. Porcel va haver de ser expulsat més d’un cop del diari, encara que sempre fos

readmès al cap de poc.



64
PORCEL, Baltasar. “Crítica sobre crítica”. La Vanguardia. Barcelona, 25 de febrer de 1973.

65
PORCEL, Baltasar. “Tots els llenguatges”. In MARTÍ I CASTELL, Joan; MESTRES I SERRA, Josep M. Quin[s]

Model[s] de llengua escrita per als mitjans de comunicació? (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2003). Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans, 2004, 121 p, p. 71-83, p. 80-83. Porcel s’hi havia referit ja, en aquesta qüestió, vid. “Pròleg
heraclitià”. In Les maniobres de l’amor: tots els contes, 1958-2001. Barcelona: Edicions Destino, 2001, 414 p, p. 9.

27

El 1973 s’esdevingué el darrer d’aquests problemes arran de l’article “Crítica sobre crítica”64, que

apareix dins la secció “Doble filo”. El pare José María Diéguez Alegría havia publicat un llibre

polèmic i el prestigiós historiador franquista Ricardo de la Cierva havia tret a ABC una crítica en què

jutjava Diéguez d’anarquista (i no de marxista) tot i defensar les democràcies populars. En la crítica

de la crítica, Porcel retragué el poc rigor historiogràfic del col·laborador d’ABC, el qual aprofità els

seus contactes per provocar l’acomiadament de Porcel.

L’andritxol estava molt cansat de la situació i demanà la intervenció de Manuel Aznar, que era

conseller del diari i tenia també un gran ascendent sobre Carles de Godó d’ençà que, acabada la

Guerra dels Tres Anys, esdevingué director del rotatiu amb Josep Pla a la sotsdirecció. Del 1960

i fins al 1963, novament, Aznar havia hagut de substituir en el càrrec de director Luis Martínez de

Galinsoga (imposat el mateix 1939) després que aquest hagués protagonitzat un desagradable

incident a final de la dècada dels cinquanta. Porcel demanà que Aznar intervingués en l’afer i

l’enviaren a Madrid, al seu despatx de l’agència EFE, amb un retrat oficial de Franco penjat a la

paret, per comunicar-li-ho. Aznar sabia llegir en català i hi llegia; en oferir-li Porcel un llibre seu

traduït a l’espanyol, li etzibà “Me ofende usted”, i n’hi mostrà la versió catalana. Aznar es mostrà

molt receptiu: “Mire, este problema suyo se va a acabar. Mañana usted y yo nos vamos a Barcelona,

hacemos una reunión con el director y con Don Carlos. Yo me ocupo de Madrid, del Consejo de

Ministros y del Pardo, y usted sigue escribiendo. Esto se ha acabado”. De Gaulle tenia una famosa

frase que deia “Jo tinc una certa idea de França”, i Aznar (que havia transitat del nacionalisme basc

al republicanisme i després al franquisme) li digué que ells dos també tenien una certa idea

d’Espanya, que potser no coincidia perquè tampoc pertanyien a la mateixa generació (Aznar era un

home ja gran, que sabia que moriria dins el Règim), però reconegué a Porcel en aquella reunió que

el franquisme era el pitjor que li havia pogut succeir a Espanya. Ell sabia que havia de deixar uns

quants joves amb unes certes consignes de catalanitat perquè superessin la Dictadura i perquè diaris

com La Vanguardia mantinguessin certa dignitat que la premsa oficial franquista havia perdut65.

Després de la Guerra, La Vanguardia recupera la propietat del diari, per bé que ha d’esperar fins
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al 1969 per controlar el rotatiu i, encara, de manera limitada, quan Sáenz Guerrero accedí a la

direcció i tractà d’obrir i pluralitzar els continguts del diari. El 18 de febrer de 1973, que era

diumenge (el dia que més gent compra el diari), s’hi anunciava la substitució de la secció “Los

trabajos y los días” per l’esmentada de “Doble filo” amb la qual pretenia «descubrir, al paso de los

días, el “doble filo” de las cosas. Reflejo de la actualidad en los más variados campos y búsqueda

del trasfondo de los hechos, la sección, breve e incisiva»66. “Doble filo” es manté fins al 24 de juliol

de 1973,  i des de llavors el seu article passa a la secció de Tribuna del diari. N’aparegueren fins

al diumenge 24 de novembre de 1985. Tres anys abans havia arrancat ja una columna diària

d’opinió i, per tant, tots dos textos se simultaniejaren durant aquest lapse breu de temps.

Però tornem enrere. París representava, en aquella època, una sortida per als intel·lectuals que

volien fugir de la grisor del medi franquista, i Porcel també s’hi instal·là a viure el 1970, entre

d’altres coses, per enregistrar les cintes que després formarien el llibre La revolta permanent, basat

en la vida de Joan Ferrer, un històric anarquista d’Igualada. Abans, hi havia estat en diverses

ocasions, en viatges amb tren, en un dels quals va conèixer la seva futura dona, Maria Àngels

Roque67, que estudiava a la capital francesa amb Raymond Aron i Edgar Morin. Porcel, a la capital

francesa, hi devora revistes com L’Express o Le Nouvel Observateur, aquesta darrera, fundada per

Jean Daniel i en la qual Porcel va col·laborar en més d’una ocasió.

A través de Joan Ferrer, Porcel s’acosta als cercles de resistència antifranquista que encara

sobrevivien a l’Estat veí i, concretament, als anarquistes. En efecte, Ferrer encara era un personatge

en actiu que havia col·laborat o col·laborava a revistes anarquistes com CNT, Combate sindicaliste,

Umbral i Solidaritat. Entre 1968 i 1970, Porcel llegeix, com molts joves francesos de l’època, una

lectura obligatòria, Ni dieu, ni maître-Anthologie de l’anarchisme (1965), de Daniel Guérin, i

enceta així la seva etapa d’anarquisme internacional amb una sèrie d’experiències que el duen a

voltar el món, del moviment hippy als EUA —qüestió, la del hippisme i també la de la desfeta del

capitalisme nord-americà i francès que tracta a l’estudi Desintegraciones capitalistas (1972)— fins

a la Revolució Xinesa que reflecteix amb la publicació del document China: una revolución en pie
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69
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(1974), en què aplega tot un seguit de textos apareguts anteriorment a la revista Destino en els quals

narra els resultats de la revolució de Mao-Tse-tung68. Anys a venir, un cop mort Franco, a principi

de 1976, els anarquistes intentaran reimplantar la CNT al Principat i Porcel els donarà suport del

primer moment ençà perquè pretenen fer un sindicat de professions liberals. S’hi afilià amb el

número 3 i publicà tot un seguit de reportatges a Destino sobre la qüestió anarquista, encara que,

com a sindicalista, l’experiència s’estronca el 1978 en què es dóna de baixa del sindicat69.

Planas assenyala que a principi dels anys setanta Porcel inicia estudis de jornalisme a la Universitat

Autònoma de Barcelona que deixarà córrer aviat perquè no vol tenir un carnet franquista ni res que

tingui a veure amb el Règim. Però el món de la comunicació serà el que tancarà el 1975 el seu

anarquisme llibertari. Porcel es farà càrrec de la direcció de la revista Destino70. A Porcel, ni

l’Espanya franquista, ni la societat burgesa i catòlica anquilosada ni els intel·lectuals marxistes li

feien el pes i, en aquell temps, descobrí Tarradellas (que no era independentista i volia entendre’s

amb Espanya), Pujol (que Porcel va veure clar que guanyaria les primeres eleccions catalanes) i el

rei Joan Carles (que convergia amb la idea porcel·liana d’Espanya). L’andritxol apostà per ells

tres71: a Tarradellas, per exemple, fou el primer a entrevistar-lo, i el text sortí publicat a Destino72.

A Pujol, per la seva banda, a qui havia conegut personalment el desembre de 1963 a la presentació

de La lluna a la Llibreria Signe, l’interviuà per a Serra d’Or entre 1967 i 1968, tot i que hom trobà

més oportú que, finalment, l’entrevista no aparegués publicada73, i el 1988 el rei d’Espanya li

concedí una entrevista74; sembla que fou, en bona mesura, l’amistat entre tots dos, prou intensa, el

que decidí el sobirà a acceptar-la. Atesa la importància que podia tenir entre els llegidors una

entrevista llarga a Pujol o Tarradellas, i la fama que havia adquirit Porcel com a entrevistador a

Serra d’Or i Destino, Armand Carabén encarregà a l’andritxol tres textos per a la col·lecció Diàlegs
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de l’editorial AC (el tercer el protagonitzaria el malaguanyat polític socialista Josep Pallach, que

moriria el mateix 1977 en què apareixia el llibre). Les entrevistes a Pujol i Pallach foren elaborades

específicament per a l’ocasió, mentre que la de Tarradellas la compongué bàsicament a partir de

retalls de les que prèviament s’havien publicat a Destino75.

Porcel dirigí la revista Destino, nomenat per Jordi Pujol, entre el 1975 i el 1976, al cap de pocs

mesos que el polític l’hagués comprada a l’editor Josep Vergés, encara dins l’any 1974. Vergés,

tot i que l’havia venuda, no volia perdre’n el control i no ho tenia difícil per tal com Pujol

mantingué, en qualitat de director, Nèstor Luján, de l’òrbita de Vergés (i que li explicava tot el que

s’esdevenia dins el setmanari), a banda d’altres col·laboradors que feien el mateix, com Josep Pla76

—ací es produeix un distanciament entre Porcel i Pla, que es posiciona en contra de la feina que

duu a terme l’andritxol al setmanari. Pràcticament tots els redactors que Pujol havia fet fitxar a

Luján per modernitzar la revista, que venien de nuclis de l’esquerra marxista controlada pel PSUC,

se n’havien anat de la revista després que l’empresa prohibís la publicació d’un article que

perjudicava el PSOE
77. Aleshores,  Pujol i l’advocat Salvador Casanovas, que exercia de conseller

delegat, demanen a Porcel que dirigeixi la revista. I ell, que ja devia intuir que això aniria en

detriment de la seva carrera literària, no s’hi volgué comprometre fins que no hagués enllestit

Cavalls, la novel·la en què aleshores treballava78. Efectivament, després de guanyar el premi

Prudenci Bertrana de Girona s’hi col·locà al capdavant. La tasca, a la publicació, se centra

fonamentalment en el terreny jornalístic, raó que explica que, durant aquest parèntesi, només

aparegués una novel·la seva79.

Els problemes, per a Porcel, començaren l’endemà mateix de fer-se càrrec de la publicació quan,

els mateixos que se n’havien anat o els havien obligat a anar-se’n de la revista, denunciaren que

l’escriptor no tenia carnet de premsa i que per tant no podia ocupar-ne el càrrec directiu. Com que

s’obstinà a no readmetre’ls de nou, que per a ell hauria estat el més senzill, va haver de cercar un
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equip nou que, al cap de tres dies, ja tenien una nova edició preparada. Porcel obrí temàticament

la publicació i hi inicià tota una sèrie de reportatges frívols i a publicar dones lleugeres de roba,

però el públic no entengué el canvi i les vendes no aturaven de davallar. En aquests entrebancs, s’hi

han de sumar les relacions tibants amb el Règim, per exemple, quan s’anuncià en portada i a tota

plana la primera de les entrevistes amb Tarradellas, la qual cosa li costà una sanció que pujava a

500.000 pessetes (una quantitat molt elevada per a l’època), i més endavant, unes declaracions

polèmiques de Salvador Dalí, que comportaren una nova sanció80.

Vergés, l’antic propietari, mai va deixar de pul·lular-hi, i a més, Porcel en un moment determinat

tingué la sensació que Pujol, de mica en mica, l’havia deixat de defensar com ho feia i que se

n’havia arribat a atipar, d’abonar sempre les multes. La línia anarquista també molestava Pujol,

perquè dificultava la seva pretensió de sumar el suport de socialistes i comunistes, i el tarradellisme

porcel·lià també esdevingué un problema per les conegudes desavinences entre els dos polítics.

Pujol comprà llavors el diari El Correo Catalán d’Ibáñez Escofet, i aquest darrer s’alià amb Josep

Melià per forçar Porcel a abandonar la direcció de Destino81.

Porcel escriu el seu darrer article a la publicació el 1977 i passa a convertir-se en membre del

consell de redacció fins que Porcioles la compra el 197882. Al cap de poc, desapareix perquè

aquesta mena de revistes (Destino, Triunfo, Cambio 16...), cadascuna amb la seva pròpia ideologia,

que durant el tardofranquisme significaren l’oposició al Règim per tal com la premsa estava molt

més controlada, entrarien en crisi un cop mort el Dictador83. El bagatge que, personalment, li deixa

Destino no fou gaire positiu perquè, d’aquella experiència, n’acumulà un seguit d’enemistats, fins

i tot, amb el mateix Pujol, amb qui romangué distanciat durant una partida d’anys84.



85 Vid. PORCEL, Baltasar. “Cinco duros”. La Vanguardia. Barcelona, 3 de març de 1988.
86

PORCEL, Baltasar . Op. cit. Barcelona: Edicions Proa, 1991b, 704 p, p. 69.

32

Lectures i influències

En aquest segon punt introductori, analitzarem les lectures i influències que han pogut pesar sobre

l’autor d’Andratx: les juvenils i les que vindrien després, les catalanes i les estrangeres, les

literàries, històriques, filosòfiques, etc. Pensem que els escriptors, tant els més canònics o com els

més independents —essent més Porcel d’aquest darrer grup—, no van mai per lliure del tot, i que

el nostre autor, a banda de ser un gran llegidor, va tenir, sobretot als primers anys, influxos

importants d’altres plomes que convé tenir presents a l’hora d’encarar-nos amb la seva producció

literària.

De jove, Porcel havia llegit molt. El seu pare, que llegia habitualment, tenia llibres per casa i li duia

còmics com el TBO, El Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, Hazañas Bélicas, Jorge y

Fernando, El Hombre Enmascarado... Novel·les del Coyote de Josep Mallorquí, novel·les

policíaques com les de la col·lecció Biblioteca Oro de l’Editorial Molino, que rellegia una vegada

i una altra, etc. També al quiosc, hi va poder adquirir clàssics de Tirso de Molina, Dostoievski,

Verne, Fernán Caballero o Baroja, que es publicaven a la sèrie madrilenya Novelas y cuentos,

impresos en forma de revista i que costaven una, dues o tres pessetes a l’època85. Porcel, de tota

manera, reconeix haver tingut “una formació literària molt anàrquica i internacionalista —no havia

llegit pràcticament res mallorquí ni molt menys català, i coneixia tant els francesos o anglosaxons

com els castellans”86.

Tanmateix, l’autor ha parlat sovint de les lectures i influències d’aquells anys tot referint-se a les

obres dels primers autors illencs en català que va poder llegir, com Flor de card de Salvador

Galmés, L’hostal de la Bolla de Miquel dels Sants Oliver i Tres viatges en calma per l’illa de la

calma de Gafim, que li va dur un dia, en l’adolescència, l’ecònom Gabriel Rabassa. Hi hauríem

d’afegir els noms de Josep Pla i Llorenç Villalonga, també Pedrolo li agradà durant un cert temps,

va llegir Incerta glòria de Joan Sales i també la traducció de l’Odissea d’Homer en els versos de
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Carles Riba87, que esdevingué per a ell un autèntic llibre de capçalera i que conegué durant els

mesos que vivia a can Joan Triadú. En canvi, la poesia pròpia de Riba, Rosselló-Pòrcel o J. V. Foix

no li interessaven gaire; es delia, això sí, profundament, per la de Joan Alcover, i també per la de

Josep Sebastià Pons, i en qualsevol cas, manifestava un deute molt gran amb autors de la literatura

catalana de tots els temps que no va llegir mai o que va llegir molt tard.

Quant als clàssics grecs, a part de l’Odissea i la Ilíada, li interessaren també Safo i Hesíode, i

d’Orient, Les mil i una nits. L’autor d’Andratx va llegir clàssics de la literatura espanyola com

Pedro Antonio de Alarcón, el pare Luis Coloma o Armando Palacio Valdés, que eren lectures que

circulaven en temps de la postguerra, així com Valle-Inclán, Azorín i, sobretot, Pío Baroja, a qui

considera el millor novel·lista de la literatura espanyola, encara que no sigui l’autor de les millors

novel·les d’aquestes lletres, i de qui se sentia interessat per la vintena de volums històrics de les

Memorias de un hombre de acción i llibres sobre la mar com ara Los pilotos de altura88.

Convé destacar també la petja importantíssima de Camilo José Cela que, com hem assenyalat més

amunt, s’havia instal·lat a viure a Mallorca. Com ell mateix confessa en una entrevista a Pons, Cela

era l’únic escriptor de veritat que vivia a Mallorca89, i aquesta part d’ell l’atreia molt més que no

pas la seva obra. També cal considerar el seu interès pels autors espanyols coetanis com Jesús

Fernández Santos (l’autor de la novel·la Los bravos90), Ignacio Aldecoa, al Gran Sol del qual el

d’Andratx dedicà una ressenya91, la producció de Juan Goytisolo i, en poesia, autors de tots els
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temps com Jorge Manrique, sant Joan de la Creu o Antonio Machado.

Havent llegit un bon nombre de títols pertanyents als segles XIX i XX, cap a final del 1965, arran

de la seva entrada a Destino, Cabré indica que, segons li revelà Porcel mateix, “es va convertir en

un gran lector de narrativa sud-americana”92, la petja de la qual és marcadament perceptible d’Els

argonautes ençà. D’entrada, d’Amèrica, l’atreuen els cronistes espanyols del segle XVI, com Álvar

Núñez Cabeza de Vaca93, però a més Cabré parla d’escriptors com Gabriel García Márquez, Julio

Cortázar, Mario Vargas Llosa, Pablo Neruda i, sobretot, la producció de Jorge Luis Borges (“En

passar el temps, segurament és l’autor hispanoamericà que més roman en les meves preferències”94)

i la d’Alejo Carpentier, puix les novel·les d’aquest darrer semblen a Porcel “el monument literari

més important en llengua espanyola després de Valle-Inclán”95. En entrevistar-lo Barberà, cita

algunes de les novel·les de Carpentier que impactaren Porcel com ara El reino de este mundo

(1949), Los pasos perdidos (1953) o El siglo de las luces (1962); també El llano en llamas (1953)

de Juan Rulfo, i els contes de Cortázar. En canvi, detesta productes consagrats com part de la millor

literatura universal del segle XX com ara Pedro Páramo (1955) de Rulfo, Rayuela (1963) de

Cortázar o Cien años de soledad (1967) de García Márquez que encara que, d’antuvi, l’atragué, al

cap de pocs dies, l’abandonava per manca d’interès personal96.

Deixant de banda el capítol hispanoamericà, cronològicament posterior, després dels espanyols, els

qui més el marquen són els italians. El d’Andratx coneix bé l’obra de neorealistes com Carlo Levi

i el seu Cristo si è fermato a Eboli97, les novel·les d’Alberto Moravia, Elio Vittorini, Italo Calvino

i, molt especialment, tota la producció de Cesare Pavese —anys a venir, Porcel redactaria el pròleg

de La bella estate, en què faria constar la influència que va exercir en ell, de ben jove, l’autor
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italià98—, i pel que fa a altres gèneres, la poesia de Leopardi i el teatre catòlic d’Ugo Betti, amb

peces com Corruzione al palazzo di giustizia.

De França, destaquem la novel·lística dels existencialistes francesos com L’étranger d’Albert

Camus99 o La nausée de Jean Paul Sartre, la producció d’André Malraux i les obres d’autors

catòlics com Georges Bernanos, François Mauriac, Vintilâ Horia o Maxence Van de Meersch100.

Arribà també, tal volta per mitjà de Villalonga, a Proust, amb una citació del qual enceta Difunts

(títol que Villalonga considerava conscientment proustià101), baldament a l’autor, amb el temps,

Proust l’arribaria a cansar. En teatre, hauríem d’esmentar les figures de Jean Anouilh, Arthur

Adamov, Jean Genet i Eugène Ionesco, i d’escriptors de més enrere, de tots els gèneres, Pierre de

Ronsard, François René de Chateaubriand, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Jules Verne...

D’Anglaterra i els EUA, Daniel Defoe, Henry Fielding, The posthumous papers of the Pickwick club

i la resta de llibres de Charles Dickens, el Moby dick de Herman Melville, Henry James, l’extensa

producció de Joseph Conrad, Point Counter Point d’Aldous Huxley —que li va deixar el dramaturg

mallorquí Martí Mayol—, Edgar Allan Poe i contes com “The Fall of the House of Usher” o la

novel·la The narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, que degué tenir present quan novel·la

la tragèdia del Mignonette a Cavalls, The shadow over Innsmouth i altres obres de Howard Phillips

Lovecraft, els novel·listes nord-americans de la Generació Perduda (en especial, William Faulkner

i Ernest Hemingway) i Carson McCullers. Fins i tot les novel·les de Graham Greene i John Le

Carré. En canvi, Porcel no va connectar fins al final amb l’Ulysses de Joyce, però sí que li plaïen
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altres novel·les de l’irlandès com ara Dubliners o A Portrait of the Artist as a Young Man. En

poesia, els versos del gal·lès en llengua anglesa Dylan Thomas i els nord-americans Walt Whitman

i Emily Dickinson. Quant al teatre, William Shakespeare, Tennessee Williams, Arthur Miller,

Eugene O’Neill i John Boynton Priestley.

En llengua alemanya, Franz Kafka, Thomas Mann, Friedrich Dürrenmatt i Ernst Jünger. I de

Dinamarca, molt especialment, l’obra contística de l’escriptora danesa Karen Blixen, més coneguda

pel pseudònim d’Isak Dinesen. Dels grecs moderns, Niko Kazantzaki. De Polònia, Henry

Sienkiewicz i d’autors russos, la novel·la Mertvye dushi (‘Les ànimes mortes’) i la comèdia Revizor

(‘L’Inspector’) de Nikolai V. Gógol, l’obra de Lev Tolstoi, Alexandr S. Puixkin, Fiòdor

Dostoievski, Vladimir Nabòkov i Mikhaïl Xólokhov, i de la Xina, els poetes de la dinastia Tang

com Li Po.

Pel que fa a historiadors, hem de destacar, cronològicament i en primer lloc,els llatins, com Sal·lusti

o Tàcit. Del segle XVIII, el britànnic Edward Gibbon, del XIX, el Nobel alemany Theodor Mommsen

i, de més contemporanis, l’anglès Arnold Joseph Toynbee, el jornalista francès Jean Daniel i,

sobretot, la petja de l’italià Indro Montanelli i la llarga sèrie de llibres sobre història que va escriure.

Quant a filòsofs, a Heràclit i Empèdocles, hi haurem de sumar Arthur Schopenhauer, Friedrich

Nietzsche (en especial, Der Antichrist, que li manllevà a Villalonga), Martin Heidegger, Alexis de

Tocqueville i Bertrand Russell; en un moment determinat també Colin Wilson, José Luis

Aranguren i Josep Ferrater Móra, i quant a científics, tinguem en compte molt especialment l’obra

de Charles Darwin.

De tot plegat, en resulta una biblioteca prou mancada de referents catalans. El pes dels castellans,

com a beneficiaris principals d’aquesta mancança de models nostrats, tanmateix, és menor que en

altres autors de la nostra mateixa literatura a favor d’uns italians que influiran, especialment, en

la manera que té Porcel de conrear el realisme social a la primera etapa —que serà més aviat

neorealisme de contingut mític en ell, d’acord amb el que feien els mateixos italians i seguint la

tesi de Simbor, que exposarem més avall. En canvi, entre la Segona Guerra Mundial i el Maig del

68, París (encara) marcava la pauta i les influències evidents de Sartre, Camus, Bernanos o Mauriac

cal considerar-les més aviat d’època.
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En un segon moment, a partir de 1968, en canvi, és prou palpable que el descobriment de la

literatura hispanoamericana produirà certes modificacions en la manera de narrar de Porcel i en la

de molts altres escriptors catalans. A banda del novel·lista, també hauríem de tenir en compte la

influència de certs contistes (Poe, Dinesen, Rulfo, Borges, Cortázar...) sobre la seva narrativa breu,

dels dramaturgs (Sartre, Camus, Ionesco...) sobre el seu teatre, i d’alguns poetes (Joan Alcover o

Josep Sebastià Pons) sobre el conjunt la seva obra de creació.
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La producció novel·lística de Baltasar Porcel

Joan Triadú ja parlava de les dues primeres novel·les que publicà Porcel, Solnegre i La lluna,

gairebé com de dues nouvelles. Porcel s’adona, doncs, que tot i que la primera novel·la que va

escriure va ser Els escorpins, “la primera novel·la llarga, la primera novel·la important”102 va ser

Els argonautes. Ell mateix jutja que “Els escorpins tingué mala sort”103 i que fou mal entesa i mal

rebuda per la crítica i el públic, malgrat que amb el temps s’arribaria a vendre tant o més que La

lluna104. I a partir d’una i altra novel·la, la de 1963 i 1965, apareixia Els argonautes, que “va ser

gairebé un boom i va permetre la meva consolidació entre 1965 i 1968”105. Arran de la seva

publicació, per primer cop, Porcel aconseguiria un premi a posteriori d’una novel·la seva, el de la

Crítica de 1969.

D’abans de la seva primera novel·la, tanmateix, hi ha dos relats importants a tenir en compte: “Els

penjats” (1958) i “La lluna feliç” (1958). De la mateixa manera devia veure-ho Simbor, el qual els

dedica un tractament més exhaustiu que a cap altra narració breu de Porcel106. El primer va

aparèixer publicat dins la col·lecció Raixa de can Moll a Cap d’any 1959, i fou recollit després a

Arran de mar i Crònica, d’on passà a Tots els contes. “La lluna feliç”, en canvi, aparegué dins Cap

d’any 1962 i fou reproduït, novament, als mateixos llibres que el relat anterior. “Els penjats” i “La

lluna feliç” podríem dir que contenen, in nuce, tot el primer Porcel, amb elements que després

reproduirà, sobretot, a Solnegre i La lluna, però fins i tot amb algun de coincident amb Els

escorpins, com puguin ser el contrabandisme, el gust per la truculència, l’existencialisme,

l’engatjament, la denúncia social, el tema de la Guerra, etc., i fins i tot els mateixos personatges

com ara don Benet, el banquer del poble.
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Els escorpins ha estat considerada per Porcel, en diverses ocasions, com una novel·la escrita per

reflectir unes determinades vivències personals107, però en el cas de La lluna i sobretot amb Els

argonautes el punt de partida era molt diferent, encara que, igualment, biogràfic. Porcel prové d’un

poble costaner, on tots els seus paisans, quan ell era al·lot, anaven engrescats en negocis de

contraban, i el seu padrí jove fins i tot tenia una flota de llanxes que s’hi dedicaven. En això hi hem

de sumar la lectura de tota una sèrie d’obres d’escenari marítim com l’Odissea d’Homer, Vingt

mille lieues sous les mers de Jules Verne, Moby dick de Melville, The man and the sea de

Hemingway o el Typhoon de Joseph Conrad, que degueren motivar que Porcel també volgués

escriure no una, sinó dues novel·les sobre la mar. L’experiència, concretament, contrabandística

del seu padrí jove és en la base d’Els argonautes més que no pas de La lluna. Sobre tot plegat, s’hi

superposa el mite dels argonautes, “els valents navegants que, a bord de la nau Argos, comandada

per Jàson, van a la conquesta del fabulós velló d’or”108, mite que el nostre autor aprofita ací “com

a incitació comercial, com a estímul a la pirateria”109.

A l’entremig de tot això, per Campillo, «Porcel s’ha aplicat en Els argonautes a fer bones algunes

de les observacions de Molas [...]: a ampliar el caràcter testimonial en una direcció determinada

i a controlar, en el possible, els elements de “gratuïtat”. Fins al punt d’eliminar poètics influxos

de lluna»110. El mateix Porcel ha manifestat que deu a Molas les primeres orientacions vàlides que

rebé per encarrilar la seva obra literària111.

Un any després, Porcel coneix Josep Pla, que també l’influiria moltíssim. A Pla, de viatge a

Andratx, li havien regalat la Historia de Andratx del capellà Joanillo112, i Pla en recomanaria la

lectura vivament a Porcel, de manera que alguns episodis de Cavalls, com ara el de Jaume Vadell
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o el del monestir de la Trapa d’Andratx s’inspiraran en l’obra del capellà Joanillo. En altres casos,

en canvi, l’obra d’Ensenyat i Pujol li serveix per atorgar veracitat als fets que conta —una de les

grans obsessions del Porcel novel· lista. Així, baldament asseguri que recull el que el capellà

Joanillo diu a la Historia de Andratx de Llàtzer de Vadell, personatge de Cavalls, aquest, com tota

la seva família, són personatges inventats, i no figuren per tant a l’apèndix sobre Personalitats

notables d’Andratx que, certament, sí que és veritat que inclou Joanillo al final del segon volum

del seu manual d’història andritxola.

El segon període de l’obra novel·lística de Baltasar Porcel que estudiarem en aquesta tesi és

constituït per les segones meitats dels capítols d’Els argonautes, entesa com a obra de transició i,

plenament, a Difunts, amb la nova concepció del temps, del viatge, el tractament de les històries

fantasioses, la plasticitat i el coloreig de les imatges, el pes que adquireix la història en relació amb

el període anterior, la importància dels cinc sentits corporals, etc. Tot plegat, es relaciona amb una

sèrie de fets conjunturals de tota mena que ja hem indicat anteriorment: el “boom” de la literatura

hispanoamericana, l’esclat de la novel·la de gènere, la nova Llei de Premsa i Impremta, els viatges

de Porcel arreu del món, el Maig del 68, l’anarquisme, el hippisme, la Revolució Cultural a la

Xina, el racisme als EUA, etc.

Es percep ja d’Els argonautes ençà un afany detallístic que no era visible —o, en qualsevol cas, no

era comparable— a cap dels tres llibres anteriors i que, per mi, és altament relacionable amb

l’existencialisme, la novel·la-testimoni de què parla Marfany113, i en definitiva, amb el realisme

històric, perquè, en efecte, la novel·la de 1968 constitueix la màxima aportació de l’escriptor

d’Andratx al moviment del realisme històric que encunyaren Molas i Castellet. I és, en aquest

sentit, que Els argonautes, en certa manera, una represa novel·lística de La lluna, és molt superior

a la primera novel·la sobre la mar. Ho és en aspectes com ara la tècnica, l’argument o el treball

lingüístic. Molas, en analitzar-la, inevitablement, s’havia de deixar seduir molt més per la primera

part —la de l’“ara” i “ací” més engatjat—, per on fluctua el fil argumental, que no pas per la

segona, que sembla més aviat la suma de tota una sèrie de narracions breus, empeltades d’una

manera suficientment coherent entre elles i que mantenen lligams molt estrets amb els contes de

Porcel, els episodis de Solnegre i les històries de La lluna.
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Per aquestes segones meitats —i per la visió elegíaca d’un món en procés de desaparició,

igualment present a Solnegre i La lluna—, es preveu la propera obertura d’un nou període narratiu.

A més, paral·lelament, el camí del realisme històric, d’aplicació de les tesis marxistes a la literatura

catalana, s’esgota. Damià Pons constata en el pròleg d’un llibre d’assajos de Molas que el Mestre,

com bona part dels intel·lectuals d’aquella època, es desencantaren d’aquell mètode pel qual

havien optat arran de la repressió soviètica a Txecoslovàquia i el Maig francès de 1968, i que se’n

distanciaren114. Porcel no necessitava, evidentment, permís de ningú per tenir via lliure, però

aquella decepció marxista dels estudiosos, encara li ho posava més fàcil per deixar enrere el

moviment del realisme social.

Dèiem, doncs, que les primers parts dels capítols d’Els argonautes constituïen la meitat més

compromesa de l’autor andritxol, i per tant, amb la potenciació de les segones registrarem, a partir

de la novel·la del 1970, un relaxament respecte d’aquest engatjament amb la consegüent

desaparició d’alguns aspectes intrínsecs d’aquest com ara el del miserabilisme detectat als primers

llibres.

Entre una i altra etapa es percep, així mateix, els contactes amb la narrativa catalana i, en concret,

mallorquina dels anys setanta en punts com ara el de la repercussió del fenomen turístic a

l’Arxipèlag. Hem de tenir en compte que, després de Villalonga i les distintes i desiguals

incursions en la narrativa d’alguns dels anomenats poetes insulars de postguerra (Blai Bonet,

Jaume Vidal Alcover, Llorenç Moyà...), aparegué la generació illenca dels anys setanta (la de

Guillem Frontera, Antònia Vicens, Maria Antònia Oliver, Gabriel Janer Manila...), enmig de les

quals únicament trobaríem, com un illot, Baltasar Porcel, la gran novetat del panorama narratiu

illenc dels seixanta. Aquests dos darrers grups, el dels setanta i Porcel, com a autor pont115,

curiosament, reivindiquen el mestratge d’un precedent mallorquí més o menys llunyà com és el



116 “Entre els narradors mallorquins dels anys 70 i Mossèn Galmés hi havia moltes afinitats, per la qual cosa
es convertí en un dels pocs precedents —juntament amb Llorenç Villalonga— que aquests escriptors varen trobar en
les lletres mallorquines [...]. Una obra moderna [...] que va permetre que el reivindicassin les generacions de narradors
dels anys 60 i 70, influïdes pel corrent del realisme històric”. Ap. ROSSELLÓ BOVER, Pere. La narrativa i la prosa a
Mallorca a l’inici del segle XX. Palma / Barcelona: Universitat de les Illes Balears / Publicacions de l’Abadia de
Montserrat (Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 26), 2006, 321 p, p. 165 i 182.

117
ROSSELLÓ, Pere. “La narrativa i el realisme històric a les Balears (1956-1968)”. In BERNAL,

Assumpció; GREGORI, Carme (curadores). Op. cit. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, p.
295-326, p. 323.

118 Publishers weekly, 6 de novembre de 1995. Ap. BARBERÀ, Frederic. Op. cit., Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d’Or, 383), 2007, 224 p, p. 18.

43

narrador Salvador Galmés116. Porcel i els autors que eclosionen durant la dècada posterior

manifesten diversos punts de contacte entre ells com ara el tema del turisme, el compromís social,

l’arribada d’una allau immigratòria castellanoandalusa i la reproducció d’uns determinats usos

lingüístics, la crítica religiosa, la qüestió dels xuetes, la influència, molt important, de la literatura

hispanoamericana, els canvis i conflictes intergeneracionals, etc., tal volta perquè, com manifesta

Rosselló Bover, són hereus del realisme històric, o tal volta perquè en el context franquista no

podien defugir el compromís per tal de revocar la situació117.

Aquestes històries independents desembocarien en llibres de contes com ara Crònica i en la

novel·la Difunts. En aquesta darrera, el tractament de la llengua és més abarrocat i el plasticisme

i pictoricisme en l’estil i les descripcions és major. Les diferents històries que forgen la novel·la

parteixen d’una sèrie d’articles jornalístics de creació que Porcel havia anat publicant prèviament

al diari La Vanguardia de 1967 ençà; encara que aquests textos són variadíssims, alguns

coincideixen en una truculència i una negror que —baldament no sigui inèdita del Porcel dels anys

70— em fan pensar que potser hi hauria influït la publicació d’una novel·la com In Cold Blood

(1966) de Truman Capote, sense oblidar tampoc l’esclat de la novel·la de gènere (en concret, la

de terror i la negra) al llarg d’aquella mateixa dècada. A més a més, i en relació amb tot això, hi

detectem alguna pinzellada de goticisme (l’escena de la mort de Terrassa envoltat de ratapinyades,

la porta grinyolant de can Bernardí Coves i la seva dona, una bubota tacada de sang) que es

confirma a Cavalls, que en ser traduïda a l’anglès, fou enquadrada dins el gènere gothic118 amb

episodis com el del dissabte de Tots Sants a Son Vadell amb les ànimes que s’acosten a la

possessió arrossegant els peus pels còdols de la clastra, les ratapinyades que sortien de l’heura o

l’avanç del Duc amb l’armadura i l’espasa rovellades i les conques de la calavera rere l’elm que

havia dut al cap.
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A part de la novel·la gòtica, hauríem de tenir en compte, ha estat repetit mantes voltes, l’influx del

realisme màgic de la literatura hispanoamericana que, durant aquells anys, es percebria de manera

més o menys clara en diversos autors de la literatura catalana. En Porcel, en qualsevol cas, s’hi

escau a la perfecció aquesta etiqueta de realisme màgic perquè, si bé l’adjectiu s’adequa al

transcurs de la trama de les narracions porcel·lianes, el narrador en ell mateix mai no s’allunya del

substantiu en qüestió, cosa que es fa extensible a totes les històries. Dit d’una altra manera, Porcel

mai permet que els seus narradors deixin de tocar amb els peus en terra, baldament l’escena que

es narri pugui haver donat entrada a l’element sobrenatural; mai un personatge de Porcel dirà,  per

exemple, que veu els morts com s’atraquen, si no és un infant que s’ho imagina, un vident, un boig

o mitjançant frases explicatòries com ara “no els veia, però els endevinava apropant-se”119, cosa

que trobem, particularment, a novel·les com Difunts o Cavalls, influïdes ja per aquest realisme

màgic sud-americà.

De fet, al darrere de tota la crònica d’una estirp familiar com la que es presenta a Cavalls, que

s’allargassa durant quatre segles, sembla haver-hi una mostra de l’influx que exercí en les nostres

lletres la publicació d’una obra com Cien años de soledad (1967) de Gabriel García Márquez. Per

Broch, novel·les com Cavalls, Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà (1972) de

Maria Antònia Oliver, Un regne per a mi (1976) de Pau Faner, Bubotes (1978) d’Antoni Mus,

Ventada de morts (1978) de Josep Albanell i Ramona, adéu (1972) de Montserrat Roig palesarien

aquesta influència120. I el mateix Baltasar Porcel declara l’influx del realisme màgic

hispanoamericà en posar-se a escriure la novel·la:

“I el començament del meu treball, d’altra banda, va coincidir amb el canvi de sensibilitat o de moda —que

ja s’ha esfumat...—, de la fantasia, dels sud-americans, dels neorealistes, de la bíblia en vers. Això em va

desorientar un temps. Vaig fer i refer molt, fins que ha estat la meva pròpia evolució la que se m’ha anat

imposant”121.

Poc abans que finalitzi els Difunts, al capítol XXVIII d’aquesta novel·la, ens trobem amb un

personatge que ha sortit ocasionalment de Mallorca: és a Ginebra, en concret. No és casual ni que

sigui fora de Mallorca ni que aquesta narració se situï al final, perquè com manifesta Arnau “ens
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dóna, com s’acostuma a fer a les novel·les, la clau de l’obra, una mena de desenllaç o conclusió

[...] és lògic que la fugida sigui l’opció que triarà el narrador  a la propera novel·la”122. El

personatge observava els aparadors de les botigues i es deixà seduir pel cartell d’un antiquari que

anuncia una exposició de maquetes de naus famoses desaparegudes en catàstrofes marineres com

el Birkenhead o el Titanic (on Gamallo, personatge dels mateixos Difunts, havia servit de fogoner).

I que és un aspecte, aquest de les naus, que el deleix d’abans que escrivís novel·les com La lluna

o Els argonautes.

Per Arnau, el capítol XXIX enclou el sentit de l’obra: “Una mort extensa. Difunts sota els ametllers

en flor, tots. Tots ells. Tots els morts i tots els que encara existien fets un inabastable camp de

difunts. Un bregar cap a la mort...”123. És de constatar la dosi d’optimisme nietzscheà (la voluntat

de poder) que el personatge imprimeix a la novel·la quan diu que ell sí que trencarà amb tot aquest

món de difunts que és la Mallorca de final dels seixanta, la dels hotels, la de la pròpia família del

personatge de Valentí, els morts del poble, els qui es preparen per morir... Ell, per contra, no es

prepara per morir ni s’emmiralla en ells, sinó que retroba la força per reeixir en aquesta natura, i

com l’ametller, que mor però del qual tornen a renéixer les flors, pres com el seu correlat objectiu,

puja a la bicicleta i se’n va. Però a casa, s’adona del cercle viciós en el qual és immers i, mancat

de la valentia que li cal per rebel·lar-s’hi, es mostra diferent de la resta de personatges de la

novel·la per tal com ja sap conscientment que és un mort en vida, i això permet la seva inclusió

com un personatge més de Difunts, com un altre difunt. Potser se li podrien aplicar les paraules que

deia Porcel a propòsit de Solnegre perquè “[a Valentí també] le falta valor o decisión para

enfrentarse con las circunstancias  y éstas le vencen”124, si bé en la lliçó final Valentí i el Marc

solnegrenc es distancien perquè aquest darrer sí que trobarà la força necessària en la terra per

reeixir de l’abandó a què s’ha sotmès.

I efectivament, a la novel·la següent, Cavalls, ens trobem el protagonista que, després de Difunts,

ha hagut de deixar enrere aquesta Mallorca per no morir-hi ell també, una mica a l’estil del Juan

Goytisolo de Señas de identidad (1966). El trobem situat a París. Allà, de fet, ja hi havia anat a

raure, temps enrere, durant la Segona Guerra Mundial, el protagonista del conte “El retorn” (1967),
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un altre, doncs, d’aquests personatges porcel·lians mallorquins que deixen enrere la terra, en aquest

cas, per no tornar-hi fins al cap de vint anys de viure a l’estranger.

A Difunts n’ha fugit, d’aquest espai andritxol, i n’escriu una mena de cant de cigne a Cavalls, tot

transformant l’horitzontalitat temporal de la primera en verticalitat històrica125, i quan el narrador

s’aixeca, dins l’apartament parisenc, perquè renuncia a continuar investigant sobre el tema que l’ha

obcecat, és com si s’aixequés de la tomba a la qual també l’hauria condemnat aquella recerca, de

manera que no tot es reduïa a l’espai andritxol. No n’hi havia prou amb fugir del lloc, sinó que

també calia decantar tots aquells fets, fins i tot la pròpia família, de la qual ja no resta ningú viu.

I llavors el personatge, que s’ha allunyat de la paperassa, es recorda d’una necessitat com és la de

menjar, però si no se n’hagués apartat, no hi hagués pensat i, de mica en mica, s’hagués anat

consumint com les seves pròpies germanes o qualsevol altre individu de l’entorn andritxol. De fet,

el seu aspecte ja hi apuntava: la barba, les conques dels ulls negroses... I en recordar-se’n de la

necessitat que té de menjar, se’n recorda del plaer de sopar amb algú i li ve al cap que aquella nit

ha convidat a sopar una al·lota, Zaida, que no havia aparegut encara. És la noia que ha coneguda

al matí a la Llibreria Shakespeare & Co. Després d’haver comprat el llibre del frare Santaló, que

dóna inici a la trama de la novel·la, en sortir frisós de la llibreria, havia topat violentament amb una

noia tunisiana amb qui, tanmateix, després havia entaulat conversa. Com que ella investiga en la

seva tesi de llicenciatura la pirateria a la inversa del personatge (això és, els captius musulmans que

anaren a raure a terres catalanes en comptes dels cristians que anaren a parar a les sarraïnes, que són

els qui l’interessen a ell), per afinitat, el personatge la convida a sopar aquella mateixa nit.

Menjar no constitueix pròpiament la vida, però sí que la gana l’aparta d’aquella mort que l’envolta

en forma de papers i el mena cap a la vida que li fa recordar Zaida, que Cabré ens revela que

emmascara la seva pròpia dona, Maria Àngels Roque126. El personatge i Zaida s’han de trobar al

cap de mitja hora per sopar, i aquesta frisor imprimeix una necessitat que representa la vida en

comptes de la calma al qual el sumia la mort del passat andritxol.
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Reforça aquesta idea encara més el fet que en un dels seus relats, “Erika amb Delacroix”,

igualment, de 1975, es produeix una escena força calcada a la que té lloc a Cavalls, i considero

oportú d’acarar-les. A la novel·la, havent trobat el cronicó de Santaló, quan pretenia sortir de la

llibreria, xoca violentament amb una al·lota, Zaida, que cau d’esquena damunt un taulell i cauen

en terra també els llibres; al relat, en canvi, el xoc entre l’home, que anava a sortir, i la dona, que

entra, no arriba a produir-se. Es freguen. En conseqüència, en el primer cas, es disculpa ell, i en el

segon, tots dos. És més de creure que, en realitat —si és que es va arribar a produir l’ensopegada

entre Maria Àngels Roque i ell— la cosa degué anar més com en el conte que no pas com a la

novel·la. A “Erika amb Delacroix” ella duu el cabell llarg i ros (Roque és més aviat pèl-roja). En

qualsevol cas, el que sí que es detecta, en ambdós casos, és una forta atracció entre ells, que sembla

més aviat això en la narració breu, i bona sintonia en el cas de Cavalls. Cabré descarta però que el

conte127 hagi estat incrustat dins la novel·la, com passa en altres casos tant d’aquest llibre com

d’altres novel·les de Porcel.

Tot això empeny el protagonista de Cavalls a sortir de casa i és a les mateixes escales de l’edifici

que el personatge s’adona que ha de deixar morir un passat que ja és mort per tal que no l’engoleixi

també a ell. Com el personatge de Valentí de Difunts, que esmentava més amunt, en el caràcter

principal de Cavalls també hi ha una important dosi de voluntat de poder nietzscheana perquè,

incert de si la podridura d’Andratx és intrínseca a ell mateix, sap que només al costat de Zaida, de

la mateixa manera que Marc tenia Maria a Solnegre128, i amb voluntat de poder podrà deslligar-se’n.

Per això mateix, a cal notari, esqueixa el sobre d’una herència oculta que l’oncle Dionís li llegà,

per tal com volia desentendre’s de tot allò.

Aquest oncle Dionís de Cavalls (el vicari Dionís Coscolluela de Difunts), germà de l’avi del
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narrador, ocupa les funcions que exercia l’oncle Ques a Difunts. Encara que és diferent de Ques,

l’oncle Dionís exerceix de vicari al poble. Mossèn Dionís viu a la rectoria d’Andratx, al costat del

cementeri. És un religiós calb envoltat de llibres i restes arqueològiques, tot lo dia abocat sobre els

seus papers, i que havia fet classes al narrador quan era infant. Obsessiu com tots els de la família,

s’havia dedicat a investigar la història del papa Luna, entorn del qual havia anat aplegant al llarg

de la seva vida tot el que havia anat trobant.

No és l’únic personatge ni element que resulta relacionable amb Difunts —de fet, algun episodi de

Cavalls, com el del protagonista que recorda, com a narrador-testimoni, d’haver acompanyat

mossèn Dionís arreu del poble, podria haver esdevingut perfectament una de les històries de

Difunts. Semblantment, hi ha la presència a la novel·la d’aquesta padrina vella, l’àvia Brígida,

personatge basat en l’àvia de Porcel, que també consta com a personatge en altres novel·les seves

i que havia aparegut, en concret, al capítol XIX de Difunts, aparegut en premsa com “El hundimiento

de la casa Ribot”. L’àvia Brígida sembla una morta en vida, com els personatges del llibre de 1970,

i  reviu per Tots Sants com se suposa que fan els difunts. I finalment connecten totes dues novel·les

la presència de tres germanes mortes, Cristina, Joana i Marteta, aquesta darrera un any més jove que

ell, enllaçables amb la cosina Carme del primer capítol de Difunts en una escena que, per cert,

també s’esdevenia entre Tots Sants i el Dia dels Morts.

Tanmateix, hem de dir que el 1972, quan Porcel enllesteix el conte “Els blancs prodigis de

l’ametller florit”, ja té configurats aquests personatges de Cristina, Joana i Marteta. Al relat, les

anomena les germanes Sansó, que moriren igualment tísiques. Com acostuma a fer sovint, incrusta

el conte dins Cavalls i n’adapta els serrells que convé: per exemple, com que a la narració breu, a

diferència del que passa a la novel·la, no hi havia lligams familiars amb elles, el narrador s’hi

travessava perquè anava a cercar llimones per a l’àvia, mentre que a la novel·la, són unes altres les

dones que van a comprar llimones. I si Cristina li deia, a Rafael, que es posaria bona a través de les

lletres que li enviava a l’exili, a la novel·la, li diu en persona perquè Rafael no es mou d’Andratx.

Porcel altera a bastament el nucli central de la relació entre Cristina i Rafael, més fantasmagòrica

a Cavalls i més tradicional al relat, mentre que la part final del conte i l’episodi de Cavalls no tenen

res a veure i el primer empelta més aviat amb històries de Difunts com la de Florència Callicó,

fadrina i avantpassada del personatge a Difunts però casada a “Els blancs prodigis de l’ametller

florit”, la qual cosa reforça els lligams establerts entre dues novel·les com Difunts i Cavalls i el fet
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que els contes que apareixen en aquesta darrera o que no formen part de cap altra novel·la però que

foren escrits durant aquest lapse podien perfectament haver passat a engruixir les planes de Difunts.

En canvi, pel que fa a les semblances entre “Els blancs prodigis de l’ametller florit” i l’episodi de

Cavalls, en tots dos casos, les descripcions que fa de Joana i Marteta coincideixen, per bé que en

canviï detalls lingüístics i estilístics, com ara el fet de transformar el personatge de Rafael Claret

del conte en Rafael Bardají a la novel·la.

És així com arribem als epígrafs que encapçalen Cavalls. Es tracta de fragments de cinc autors (tres

novel·listes i dos poetes) assenyalats pel mateix Porcel com a importants en la seva trajectòria: és

el cas de William F[aulkner], Jules Verne i Joan Alcover —més quan hi inclou els quatre versos

primers de “La Relíquia”, que és el poema d’Alcover que més l’atreia—, però també el de Pablo

Neruda i James Joyce.

D’entrada, l’epígraf de Faulkner (com “si la frase iluminara espectralmente mi libro”, comentà a

Destino arran de l’aparició de la novel·la129) anticipa l’obsessió del personatge-protagonista de

Cavalls, reclòs en l’apartament de París, en la línia d’altres protagonistes porcel·lians, igualment

obsessius com és el cas, sobretot, del Marc de Solnegre. Els noms sonors i derrotats que ressonen

dins la sala buida (l’apartament) de què parla Faulkner serien els morts de la pròpia nissaga

familiar, la raça que esmenta Joyce130 en la citació de més avall, i que és la raça del protagonista

però també la del mateix Porcel, establerta des de la conquesta de Mallorca en un poble pobre com

és Andratx, que, abocat a la mar, havia tingut tradicionalment en la pesca la principal font de

subsistència, però aquesta sovint li ha ocasionat fam i mort. Una raça prossegueix en la seva sang,

filla d’una pàtria que no és altra que la mar, la Mediterrània, un univers que, sobretot des de 1968,

Porcel ha descobert molt vast.

Faulkner constitueix un dels autors nord-americans que més han marcat Porcel i una de les
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influències més clares que hom ha assenyalat, ensems amb el “boom” de la literatura

hispanoamericana, molt particularment sobre Cavalls. De Faulkner, en concret, Porcel en degué

treure un calidoscopisme que dóna com a resposta l’amalgamatge de tota una sèrie d’escenes

superposades en bigarrat desordre perquè siguem els llegidors els que en reconstruïm el fil temporal

i argumental.

Buidor, derrota... són substantius que Faulkner empra a l’epígraf aplicables a la persona, i per tant,

a la família, enllaçables amb la darrera citació, la del poeta Joan Alcover, i completables amb

adjectius com ara “podrida”, “esbucat”, “mutilat”, “eixut”, “desolat” que són els que apareixen a

“La relíquia”, que apunten en aquesta idea de defunció que empelta amb els Difunts. La posició de

Porcel davant l’espai és semblant a la de Joan Alcover. La quadra de l’avi Jacint encara hi és, com

“despulla podrida d’un món esbucat”, un espai impracticable, que encara es pot mirar però que ja

no és pot tocar perquè, com que no és res, tot d’una que hi poses una mà al damunt, s’esmicola

podrit. Un narrador, en conseqüència, que igual que el de Difunts constatava la desaparició d’un

món encara existent, aquest, des de l’exili parisenc, retrata un món que ja només es pot contemplar

de lluny perquè si no s’esbuca.

“La relíquia” de Joan Alcover sembla molt al darrere, igualment, d’escenes concretes de la novel·la,

com ara l’estampa bucòlica amb el narrador-testimoni dalt de la parra i les seves germanes al costat

de l’abeurador dels peixos. La composició de Joan Alcover incideix en el tema del pas del temps,

cosa que, sens dubte, degué atreure Porcel, però al mateix temps, presenta una imatge romàntica

del “jo” poètic trenta anys abans, talment Son Vadell en aquell moment, entès com el jardí

alcoverià.

El títol s’explica per tal com els cavalls són l’animal amb què s’identifica la família dels Capovara

primer, i després la dels Vadell, que els suplantarà però no canviarà el penó familiar dels anteriors,

sinó que se l’apropiarà. Per als Vadell, el penó és tan important que, tot d’una que compra l’hort

de Son Vadell al seu germà, Daniel de Vadell n’instal·la un a Son Farriol. De la mateixa manera,

el narrador, quan troba un llibre sobre Felip de Vadell, observa a la portada l’escut familiar dels

cavalls. Tres cavalls (animals, d’altra banda, que han plagut notablement a alguns Vadell com ara

Jacint) sobre una fosca, d’altra banda, apunta vers el dubte i la incertesa d’aquest passat remot,

ignot, mal de lligar i impossible de tancar del tot perquè, com manifesta Calderer, “per més que el
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protagonista arribi a furgar en documents i testimonis, més tard o més d’hora, sempre restarà abocat

al misteri insondable de cada cosa”131.

Per l’oncle Dionís, aquests Cavalls prendrien sentit en l’episodi en què Daniel de Vadell ha fet la

vida impossible al seu germà Jacint fins a menar-lo a la mort. El capellà pensa que és com si els

cavalls haguessin sortit de l’oriflama, haguessin destruït tot el que trobaven al seu pas i trotessin,

encara vius, en desbandada i sense genet, cap a la fosca, el passat desconegut. Així i tot, és clar que

aquests cavalls els podem identificar amb els mateixos Vadell (de Vadell, vedell, i de vedell, cavall,

com de porcell, Porcel), i Daniel identificat en el correlat objectiu del cavall perquè és ell qui ho

ha pretès destruir tot al seu pas i que ara trota pel passat desconegut perquè, pocs anys després de

morir el seu germà, no se’n va saber res pus, d’ell.

Hi ha, no obstant això, un final, el d’“Els blancs prodigis de l’ametller florit”, que sembla prefigurar

aquest personatge de Daniel. El personatge del relat, també oncle-avi del narrador, és el capità

Burballa, el qual, durant la Revolució de Setembre de 1868 (en canvi, la lectura del testament del

pare dels dos germans a Cavalls s’avança fins al 1894), manifestava unes idees liberals més

convençut que les de Daniel de Vadell, i fugí a tot galop, amb un cavall desbocat, després d’haver

assaltat la presó, mentre el personatge de la novel·la, per un motiu completament distint, partia del

poble amb una diligència. Tots dos anaven a Ciutat, on s’embarcaren cap a les Antilles.

Aquesta figuració del cavall desbocat s’assembla bastant a la primera idea que el mateix Porcel

confessa que va tenir del que havia de ser la novel·la:

“Pensé mientras caminaba por aquel angustioso sendero de altos helechos, en escribir una novela que se

llamaría Cavalls cap a la fosca —caballos hacia la oscuridad, hacia la noche—. La imagen vibraba en mi

cabeza: una tropa de caballos galopaba enloquecida, huyendo de un incendio nocturno, de los enhiestos e

hirvientes ramalazos, dirigiéndose ciega en dirección al borde del precipicio.

Sin embargo, resultaba imposible escribir el libro: no poseía ni un personaje, ni el menor atisbo argumental;

únicamente contaba con la nítida, la solitaria y violenta escena de los caballos desbocados. La cual, concluida
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hoy la novela [...], no figura entre sus páginas132.

Després de la publicació de Difunts i Cavalls, sí que es produeixen certs canvis a la següent

novel·la, Les pomes133, per bé que, a pesar de tot, la narrativa porcel·liana sempre acabi pivotant

sobre els mateixos punts. Si en l’esclat de Cavalls, hi havíem vist la influència del realisme màgic,

la novel·la decadentista i un punt de goticisme, a Les pomes i Els dies immortals134 (des d’ara, Els

dies) s’hi reflectirà la presència de la novel·la d’aventures i també de la novel·la de viatges, ben

present en ell de 1968 ençà. Com manifesta Cabré, la crítica no deixà de mostrar un cert desconcert

davant la publicació de totes dues obres135.

Aquestes, juntament amb la que ve després, Les primaveres136, havien de passar a formar part d’un

inexistent volum vuitè d’obres completes que Porcel havia intitulat Les fugides i els retorns137, per

tal com aquesta darrera, molt ben valorada dins la producció porcel·liana, és una novel·la polifònica

novament situada a l’entorn andritxol —encara que és tota una altra cosa respecte de l’Andratx de

Difunts i Cavalls—, i són, per Cabré, les tres que mostren “una més nítida i precisa influència del

poema homèric”138.

El divorci de Berta Barca (d’ara endavant, El divorci) és un llibre menor, un divertimento que la

crítica139 no sol tenir gaire en compte. Novel·la de gènere, va ser encarregada pel director del diari



140 Vid. per a més informació GUILLAMON, Julià. “La sordidez del fracaso”. In CABRÉ, Rosa (ed.). Op. cit.
Palma: Govern Balear, 1994, 272 p, p. 257-259 i OLLÉ, Manel. “Un discurs potent i incisiu ple de referències
contemporànies”. Ibid, p. 260-261.

141 Vid. l’anàlisi que en fa ARNAU, Carme. “Ulisses a alta mar, de Baltasar Porcel”. Lluc. Palma, 856, març-
abril de 2007, p. 28-29.

142 Vid., per exemple, la ressenya de VIDAL, Pau. Baltasar Porcel, El cor del senglar, Barcelona, Edicions 62,
2000. 330 ps. Els Marges. Barcelona, 66, 2000, p. 122-123.

143
ROSSELLÓ BOVER, Pere. “Baltasar Porcel: L’Emperador o L’ull del vent”. El Mirall. Palma, 128, 2001, p.

54-55.
144 Vid. SUSANNA, Àlex. “Baltasar Porcel, un gran reserva”. Avui. Barcelona, 6 de maig de 2004, ROURERA

PERET, Jordi. “Baltasar Porcel, Olympia a mitjanit”. Els Marges. Barcelona, 75, 2005, p. 112 i PONS I PONS, Damià.
“Olympia a mitjanit, de Baltasar Porcel. De l’etnocentrisme al desgavell”. In Lectures i reflexions. Palma: Lleonard
Muntaner, Editor (TempsObert, 6), 2006, 216 p, p. 88-95.
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La Vanguardia d’aleshores, Joan Tàpia, i  representa un cas a part —però tampoc tan diferent, en

el sentit que és inevitable pensar en la manera que nasqueren, per exemple, les diferents històries

de Difunts— dins la seva obra de creació. Va aparèixer per capítols al llarg de l’estiu de 1989 (cada

dia durant tot un mes) d’aquell any a les planes de La Vanguardia a l’estil de la novel·la de fulletó

que estava tan en voga durant el segle XIX i les primeres dècades del XX. Com que la novel·la

s’emmarca a Barcelona, la podríem considerar integrant d’una quarta etapa barcelonina en què

s’inclouran les seves dues novel·les posteriors: Lola i els peixos morts (Lola, d’ara endavant), de

1994140, i Ulisses, de 1997141. Aquestes dues, i El divorci també, són novel·les actuals d’aquell

moment: Lola, més cínica i satírica; Ulisses, més pausada i mediterrània. Totes dues comparteixen

el fet que no foren ben enteses per la crítica —com ja havia succeït amb les dues novel·les

d’Àfrica—, que preferien el Porcel que se centrava en Mallorca, a la qual retorna en el cinquè

període.

El cor del senglar, apareguda l’any 2000, guardonada amb diversos premis literaris i ben rebuda

per part de la crítica i el públic com una de les seves millors novel·les, tornava a ser un llibre

ambientat a Mallorca142. I la mateixa unanimitat s’establiria l’any següent arran de l’aparició de

L’Emperador o L’ull del vent (d’ara endavant, L’Emperador), que no podem considerar pròpiament

com una “novel·la històrica” tot i que parteixi de l’esdeveniment històric de la reclusió a l’illa de

Cabrera dels presoners napoleònics capturats a la batalla de Bailèn143. Encara que prou diferent,

Olympia a mitjanit (Olympia des d’ara), va aparèixer el 2004 i geogràficament encara s’enquadra

a l’illa de Mallorca. El llibre constitueix un fresc satíric de la Mallorca dels darrers seixanta anys

a partir dels canvis que el fenomen turístic hi ha introduït144.



145
CABRERA, Carles. “Una espipellada porcel·liana”. Diario de Mallorca. Palma, 4 de març de 2010.

146
CABRERA, Carles. “Porcel trenca el malefici”. Diario de Mallorca. Palma, 30 d’octubre de 2008.
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Encara que ens llegà el primer capítol de la novel·la inconclusa Els gegants145 (2009), que aparegué

aplegada en el volum antològic El cel i la terra segons Baltasar Porcel, la darrera novel·la de

l’escriptor que veié la llum duia per títol Cada castell i se situava, novament, a Barcelona i, tot i

el canvi d’escenari, mostra una certa continuïtat amb la novel·la anterior, prou diferent, al seu torn,

d’El cor i L’Emperador, i un cert deix de la quarta etapa barcelonina de Porcel146.



147Vid. SHLOMITH, Rimmon. “Teoria general de la narració”. In SULLÀ, Enric (ed.). Poètica de la narració.
Barcelona: Editorial Empúries (Les Naus d’Empúries, Brúixola, 2), 1985, 190 p, p. 149-190.
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Síntesis argumentals

«Récit és la matèria bàsica del relat, l’univers narrat, regit per un ordre lògic i cronològic propi,

semblant al de la “vida real” i independent de la seva configuració artística i, per tant, lliure de medi

i transferible d’un medi a un altre; mentre que el discours és la construcció artística a què

s’emmotlla el récit amb l’ajut de tals mecanismes com la manipulació de punts de vista,

deformacions temporals, digressions o analogies»147. Tenint en compte això, serà una tasca

interessant ordenar els discours segons els récits de les diferents novel·les de Porcel.

El protagonista de Solnegre és Marc, que ens explica la seva vida des de la infància. També els anys

de l’adolescència. Després del servei militar, Marc retorna a Solnegre, el seu poble, i entaula relació

amb els pedrers que van pel cafè Casa Solano. En tornar del tavernó, a les nits, es troba el seu pare

de tertúlia amb don Benet, el director de banc, casat amb Maria, i don Sebastià, per a qui treballen

els pedrers. La dona de don Benet també visita casa seva per parlar amb la seva germana. Marc i

Maria es fan amics; ella li confessa que el seu matrimoni és de conveniència. Una nit, Marc surt

de Casa Solano i se’n va a casa de Maria. Des d’aleshores, s’entenen d’amagat. Entretant, a la

pedrera, la majoria dels treballadors no estan assegurats i, en aquestes circumstàncies, es produeix

l’accident laboral que costa la vida a Tem Panxeta. Don Benet, per la seva banda, acaba aplegant

els amants, però Marc surt corrent i acaba a Casa Solano, on els pedrers, embriacs, comenten el fet

que don Sebastià hagi ofert diners a la família de Panxeta perquè no cerqui raons a l’afer. Un dels

pedrers proposa d’anar a ca don Sebastià. El duen a la pedrera i la hi fan pujar, tot maltractant-lo.

Acaben negant-lo dins una bassa. Marc és condemnat a quinze anys de presidi, però a la presó, de

mica en mica, ho va oblidant tot. Al cap de quinze anys, torna a Solnegre. En comptes d’anar al

poble, se suposava que hauria d’haver partit amb Maria, que encara ara és la seva parella. No ho

farà, però, fins que s’adoni que estima Maria i que vol començar una nova vida amb ella.

Si ordenem cronològicament els fets a Els escorpins, situada al període d’entreguerres, veurem

que aquesta ens presenta com a protagonista un infant que viu amb els seus pares i el seu germà
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a Holanda. A la dona, pare i fills l’adoren, però no sembla que llur matrimoni rutlli. Un dia es

troben que la mare els ha abandonat. Aleshores, el pare interna el protagonista en un col·legi

religiós. El noi va creixent i un estiu viatja amb un amic a Mallorca. Un vespre van fins a Andratx

i hi coneix Krista. Acabat l’estiu, tornen a l’internat. Aquell hivern mor el seu pare, i aleshores és

quan pren la decisió de fer-se pastor. Durant el darrer curs, determina, tanmateix, que li serà

impossible viure a Amsterdam i s’apunta per a missioner, però li ofereixen anar a Mallorca i ho

accepta. En arribar, es troba que la filla del pastor a qui ha d’ajudar és Krista. És l’any 1936. Krista

és la promesa d’un tinent que és ferit pels republicans a Manacor, i com que no els atorguen

permís per anar fins a Portocristo, ella i el protagonista parteixen sense autorització; de camí, la

moto se’ls espatlla, i ella decideix d’anar a peu fins al poble. Quan senten renou de militars,

s’amaguen dins una cabana, on acaben mantenint relacions sexuals. L’endemà, ella el menysprea.

Se separen. Ell s’assabenta que el tinent només ha sofert un tir al genoll. El protagonista

emmalalteix i es passa vuit dies al llit, durant els quals el militar torna a casa. El pastor decideix

esperar-lo en un penya-segat i li confessa què passà dins la caseta entre Krista i ell, i després, se’n

va. Miquel és trobat mort l’endemà. Al funeral, el clergue besa Krista, que li pega i el deixa estès

en terra.

A diferència, però, de les dues novel·les anteriors, que són de les poques, dins l’obra de Porcel,

que presenten un fil argumental únic, en el seu moment ja Marfany va qualificar La lluna de

novel·la “pràcticament sense argument”148. D’això, se n’adona el mateix Porcel que, quan només

n’havia escrit deu fulls, en una carta a Villalonga del 19 de gener de 1961, reconeixia que “El

dragonera o El camagüey [serà La lluna] es una novela, mejor dicho, un conjunto de episodios

sobre un barco”149. I encara hi insisteix a final d’aquell mateix any: “[La lluna] en rigor no es una

novela propiamente dicha, sino una serie de narraciones enlazadas por los mismos personajes y

el mismo barco”150. En aparèixer la novel·la, crítics com ara Conte manifestaran, semblantment,

que “La luna y el velero es una novela descriptiva, apenas sin argumento global”151.
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 TRIADÚ, Joan. “Comentari mensual”. Serra d’Or. Barcelona, 2-3, febrer- març de 1964, p. 75 i id. La

novel·la catalana de postguerra. Barcelona: Edicions 62, 1982, p. 217.
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Això és, igualment, aplicable a una novel·la com Els argonautes, baldament l’autor hagi enriquit

en aquesta, mínimament, un fil argumental. De fet, els arguments de totes dues només són una

excusa narrativa per donar a l’obra la forma d’una novel·la, perquè el que, al capdavall, les

basteixen són els records, pensaments, somnis i previsions dels treballadors de totes dues

embarcacions, que algun crític ha associat amb el cor d’una tragèdia grega152 amb la represa, de

tant de tant, d’un argument que, comptat i debatut, en el primer cas, no és altra cosa que el

transport amb vaixell d’un carregament de Palma cap a Barcelona i València, i en el segon, el

transport d’un carregament il·legal de Gibraltar a Mallorca amb la malaltia de Vicenç Barral pel

mig.

El desembarcament del carregament, en aquesta darrera, es demora perquè coincideix amb la

realització d’unes maniobres militars que es realitzen entre Mallorca i Eivissa, zona cap a la qual

viatgen inicialment els contrabandistes, que s’han de recloure mentrestant al caló dels Morts, a les

Pitiüses, on la tensió creix, l’estat de salut de Barral no millora, el patró i Torroella es barallen i

Marcó fuig. Però se’n surten i tornen cap a Andratx sense ell.

La lluna s’inicia amb l’arribada del veler Cala Llamp al moll de Palma i s’acaba quan el vaixell

arriba a Barcelona, on se’ns relata la mort instantània del patró Salla per culpa del trencament d’un

ganxo, i el retorn, l’endemà, de l’embarcació cap a Mallorca. A l’entremig s’esdevenen un bon

nombre de motius estàtics, independents del procés de la trama, units per un tènue fil argumental

que no passa de la categoria d’excusa, com passa a Difunts. Novel·les com La lluna, doncs, ben

bé podrien haver donat lloc a un llibre de contes o bé haver aparegut independentment en premsa,

com passarà amb històries que després conformaran altres novel·les de l’escriptor d’Andratx.

En parlar d’estructura, veurem que els capítols d’Els argonautes se subdivideixen en dues meitats:

per la primera, avança la trama pròpiament dita (referida al present), mentre que les segones parts

dels capítols són analepsis protagonitzades per algun dels personatges que conformen la novel·la

i que ens serveixen per explicar com han anat a parar a la situació actual.

És possible, semblantment a Solnegre i Els escorpins, ordenar el material narratiu de Difunts
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cronològicament, tot i saber que l’ordre amb què surten a la novel·la no coincideix amb l’ordre

en què aquests articles aparegueren prèviament a la premsa escrita i, fins i tot, hi ha alguna història

que no passà mai per la premsa.

D’una banda, el teló de fons històric, merament circumstancial, ens permet ordenar

cronològicament les històries més antigues. L’any 1868, el vell de can Pandero cantava procacitats

contra Isabel II.Cap a 1880, Miserol navegava per l’Àfrica Meridional. El 1898, els fills ingressen

Pandero a la Misericòrdia i se’n embarquen cap a Amèrica. A Galícia, el jove Gamallo decideix

assistir, a canvi de cobrar-ne l’herència, el jai Gallinato. En temps de la Gran Guerra, s’esdevenen

alguns aldarulls a Andratx entre aliadòfils i germanòfils. L’any en què finalitza el conflicte, Simó

Vidal és elegit diputat; en temps de la dictadura de Primo, el nomenen batlle, i encara fa discursos

durant la República amb motiu de la medalla que lliuren a Esteve Gotleu. En temps de la Segona

Guerra Mundial, es coneixen a Sant Elm Sebastià, el germà del narrador i la baronessa de

Château-Mithrí. L’any 1956, és el que es produeix tot l’afer del llauner Perelló, el rei Gaspar;

Jeroni Prim, que fa de Melcior, ja ha sortit de la presó de Cadis on havia ingressat durant la

postguerra. La història amb la baronessa de Château-Mithrí s’acaba i Sebastià es casarà amb la

néta del gallec Gamallo.

De l’altra, hi ha episodis de temps més incert però en què la presència del narrador-testimoni ens

ajuda a classificar-los. D’al·lot, aquest fugia de casa seva i es veia amb Diumenge Martorell, i

també amb el fosser Gual. De més gran, va començar a fer feina a la impremta L’Iris, d’on

coneixia Bonaventura Ensenyat i que Gabriel Singala freqüentava fins que va desaparèixer.

Gamallo ja vivia al poble i Gostí Cornet exercia de batlle, quan, una nit, trobaren mort Bernardí

Coves. Paral·lelament, es degué produir la mort del filòsof Ensenyat; l’oncle Ques, que coneixia

personalment el monarca Tomeu Miserol, redactava el seu tractat sobre la pena de mort, i

Apol·lònia Ribot ja exercia d’endevinaire. Al mateix temps, es degueren esdevenir l’afer de Lau

Tortella, la història de cals Morro i l’assassinat i segrest de la família Brotat, que es produeix

abans que se suïcidi Morro. Quim participa en un film rodat a Andratx. Jordi, el fill del caixista,

treballa en un hotel quan un xinès entra a casa seva amb la intenció de matar la seva germana. El

fill del taxista Sallent, per altra part, manté relacions sexuals amb la filla del sabater Garí, el qual

trava amistat amb un xinès que no té descendència, amic de mistress Helen, una estrangera que



153 No hi ha constància que mistress Helen mori. Ara bé, hem de tenir en compte que tots els personatges
de Difunts comparteixen precisament la característica de ser éssers traspassats.

154
PORCEL, Baltasar. Op. cit, Barcelona: Edicions Proa, 1993, 629 p, p. 335.

59

viu en un iot que, un cop morta ella153, Gamallo crema. Terrassa, per la seva banda, mor penjat,

Paco Sallent, mor a casa, mentre que Botines passa a regentar el negoci dels animals sol i els pares

de Tolo Ribot ingressen a la Misericòrdia.

El protagonista de Cavalls viu instal·lat a París, però s’ha proposat de reconstruir, de fa un parell

d’anys ençà, el seu propi passat familiar a partir dels registres, denúncies, dietaris, testaments,

cròniques, retrats, romanços, etc. És el pare, o la desconeixença d’aquest, qüestió que l’amoïnava

d’ençà que era menut, el que motiva principalment aquesta recerca obsessiva, de manera que

diversos avantpassats, per associació d’idees, li recordaran que comparteixen la mateixa fesomia

que el seu pare (com és el cas de Daniel de Vadell), o bé la imaginada partida del Duc a cavall per

tal de combatre els infidels, el duu a rememorar l’horabaixa en què el seu pare se n’anà. Amb

algun precedent sí que compta: el pare de la cosina Cèlia ja havia trescat arreu a començament del

segle XX la Catalunya del Nord amb la pretensió de trobar una sèrie de papers, i també l’oncle

Dionís, que l’havia precedit en la recerca d’informació sobre els avantpassats familiars, va morir

sense haver-ne pogut aclarir l’entrellat.

Va ser en arribar a  Sant Joan d’Acre, on s’hostatjà uns quants anys enrere del moment ulterior en

què el protagonista escriu la història, a l’hotel, que un conserge li lliurà un paquet que contenia

un ramell de tres taronges que no podia sinó fer al·lusió a aquella rondalla de “L’amor de les Tres

Taronges” que, durant la Guerra, el seu pare li havia començat a explicar amb la promesa que

algun dia l’acabaria. Aquell paquet només li podia haver deixat el seu pare. El retrat de l’home que

descriu el conserge del torn anterior, el que havia rebut el paquet, és la més recent que ens trobem

del pare del narrador, Antoni de Vadell: «un mariner [...] un home amb una gorra que posava

“Spátha”»154, el nom del buc grec en què viatjava i que era amarrat al port de Haifa. Però quan el

personatge arriba amb taxi al port de Haifa el vaixell ja està partint.

No és casual que triï precisament aquest lloc del món com a indret on s’hagués pogut efectuar un

retrobament entre pare i fill que finalment no arriben a trobar-se. No és difícil veure que, com fa

en altres ocasions, tota aquesta part de descripció de Sant Joan d’Acre Porcel la manlleva de la
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seva obra assagística, que també li degué proporcionar bona part dels coneixements sobre Sant

Joan d’Acre. Cabré, en concret, assenyala que Porcel hi viatjà el 1967 en plena Guerra dels Sis

Dies, ho publicà a Destino i després a El conflicto árabe-israelí i en parlà després en una

conferència:

«Llavors, alhora, el pare del protagonista ha fugit i aquell el localitza a la ciutat de Sant Joan d’Acre, que

és una ciutat de la costa palestina, del que ara és Palestina, i és una ciutat que jo, la primera vegada que la

vaig veure em va produir un efecte tremend. Jo me n’anava a la guerra, bé, me n’anava, estava a la Guerra

dels Sis Dies, entre els àrabs i els israelians, i un matí me n’anava amb uns fusells i uns binocles a les cinc

del matí [...] i de cop i volta veig sobre la mar, lluny, un miratge, una ciutat emmurallada celestial i dic:

“però, què és allò?”, i em diuen: “Sant Joan d’Acre”, i dic, anem cap allà»155.

L’àvia Brígida és un dels personatges principals de Cavalls. Ja havia aparegut abans com a

personatge de Solnegre i Difunts i tornarà a sortir a Les primaveres i en algun conte de Porcel.

Obsessiva, com són sovint els personatges porcel·lians, com ho és l’oncle Dionís o també el seu

propi nét, a la padrina vella, l’obsessionava en gran manera la seva neboda Amàlia i, en menor

mesura, el seu fill i la seva nora. En definitiva, el que l’amoïnaven eren els membres d’un triangle

amorós de què més avall parlarem i tots els morts en general, com el seu propi germà difunt,

Salvador, pel qual demana informació a l’endevina Ribot a Difunts. Però l’àvia Brígida també

amaga un secret. Va sobreviure molts anys al seu difunt marit Jacint i, durant la vigília de Tots

Sants, ambiguament, rememorava un primer amor amb un home que sembla no ser el seu —és

l’ambigüitat que Porcel projecta sovint sobre els seus personatges. Amb aquest home, la dona hi

havia mantingut una conversa, en el fons de la qual s’endevina un clar contingut sexual, i revivia

aquella estona any rere any.

La família del seu home, representada ara només per l’àvia Brígida, feia molts anys que s’havia

barallat amb la branca del germà d’ell, Daniel, i llurs fills, Antoni i Amàlia respectivament, tenien

prohibit de parlar-se. A missa, sempre s’encreuaven amb Amàlia, però el protagonista no la coneix

de ver fins un dia a Son Farriol, a casa d’ella, essent adolescent. Fou quan Amàlia el trobà nedant

al safareig de casa seva (reconeix el protagonista), que se li despertà el desig de saber del seu pare.

D’un cabdell va estirar-ne un altre, però Amàlia no l’hi conduiria fins un quart de segle més tard.
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Ella va romandre molts anys a Son Farriol, esperant un home que mai tornaria, Antoni, maridada

amb un altre home per ordre del seu mateix cosí, amb qui, no obstant les interdiccions familiars,

d’adolescents, havien mantingut relacions sexuals.

La família de Jacint mai es recuperaria econòmicament del cop de Daniel, perquè per donar-nos la

imatge decadent del present que vol necessita gairebé arruïnar-la. Per acabar-ho de rematar, al cap

de no gaires anys, els sobrevindria la Guerra dels Tres Anys i, entre això i el pagament de metges

i medecines per tractar de guarir la malaltia de les tres germanes tuberculoses del protagonista, la

família acabaria de perdre els pocs objectes de valor que li restaven. Anys a venir, quan enterrarien

l’àvia Brígida, el taüt el col·locarien en un nínxol de cementeri en un corredor de tombes com a

prova d’aquesta decadència.

Quan les tres germanes tuberculoses s’estaven morint, l’àvia i el menut es traslladarien a viure a

la casa del Port per evitar el contagi, sobretot a l’infant, fins que va morir la darrera de les tres

germanes. Llavors, la mare els havia d’anar a cercar per tornar a Son Vadell, però a mig camí es

trobà malament i se’n tornà cap enrere. Embogí definitivament en presenciar a Son Vadell l’escena

de sexe i violència que el seu home estava protagonitzant amb Amàlia. I al cap de poc, Antoni va

partir perquè s’havia allistat a la Guerra. Amàlia donà per mort el seu amant, i també ho féu l’àvia

Brígida. Antoni estudià per capità de vaixell, es llicencià, i per ventura degué morir negat a la mar.

A Antoni, doncs, l’hem de considerar un llop de mar paral·lelament als del Cala Llamp, la Botafoc

i algun altre personatge mariner de Difunts i d’alguns contes de Porcel. Si tenim en compte que,

com més amunt hem assenyalat, hi ha una certa semblança física i moral amb el seu oncle Daniel,

tal volta li pot correspondre la prosopografia que tenim d’aquest darrer: tots dos són alts i més aviat

magres. Sabem també que duia una mica de barbeta color de mel. Pel que fa a la seva etopeia, seria

un home solitari i rancorós, de fermes decisions, un punt irracional, alegre, irònic, afectuós i

ambigu.
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Estructura

Estructuralment, els llibres de la primera etapa de Porcel presenten una major complexitat: tant

Solnegre com Els escorpins són llibres tripartits que s’inicien, a més, in medias res, com també

veiem que s’esdevé sovint en la seva obra contística156 a l’obertura de relats com ara el d’“Els

penjats” i en algun capítol de La lluna i Els argonautes. Tanmateix, i això també serà aplicable a

l’apartat de tècnica narrativa, com observarem més avall, és possible detectar una simplificació de

les novel·les posteriors respecte de l’estructura de Solnegre . Per Simbor, que en parla en el cas de

Solnegre, però que ho fa a tot el primer període, és com si Porcel necessités exhibir-se, mostrar-nos

què és capaç de fer i fins on pot arribar157. No obstant això, el lluïment s’atura arran de l’aparició

d’Els argonautes, en què l’ús de les analepsis clarificarà molt la qüestió i l’estructura que

s’imposarà, si cosim les primeres parts dels diferents capítols, és circular. És com si ara tractés de

desembullar tot el que abans havia enredat. Aquesta estructura circular es repeteix a Difunts i, en

part, a Cavalls (que, de fet, parteix d’un conte primigeni, “El gran galiot”), novel·les amb les quals

empelten les analepsis de les segones meitats de cada capítol d’Els argonautes. Parlem, en tots tres

casos, de capítols més o menys autònoms pel que fa a la resta, sobretot en el cas de Difunts, en què

funcionen gairebé de manera independent.

Molas considerà Solnegre una novel·la separable en tres nuclis: el de la mitificació d’Andratx, el

passat de Marc a Solnegre i el retorn al poble després dels anys de presó158. Potser partia del mateix

Porcel, que defensava haver emprat tres veus narratives (la primera persona, la tercera i un

epistolari) que menen a tres arguments: la ficció passada i present del personatge a Solnegre, el

paisatge i una història d’amor159. Si bé no del tot coincident, Torres havia considerat que la novel·la

perfectament hauria pogut donar lloc en unes altres mans a tres llibres distints: el de Marc, el del
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triangle format per Maria, Marc i don Benet, i el de don Sebastià160.

Pel que fa a l’obertura, el mateix Molas ja n’assenyalava aquest inici in medias res161: Marc torna

a Solnegre després d’haver romàs empresonat quinze anys, i en el moment present, ens dóna

compte de quin és el seu estat anímic bàsicament a través de les lletres reportades a Maria

—artefacte narratiu per poder tenir accés a un personatge tan retret i entotsolat—, i a través d’una

sèrie d’analepsis, ens va explicant la seva vida fins arribar a les raons que l’induïren a la

participació de l’assassinat col·lectiu de don Sebastià. Aquest inici in medias res Porcel ja l’havia

utilitzat almenys a “Els penjats”, en què ens trobem a les nou de la nit del segon dia amb el

protagonista assegut dins un bar. L’home ens explicarà tot el que va passar durant la nit anterior i

aquell mateix dia i continuarà endavant una història que es deté, definitivament, cap a mitjanit, al

dipòsit de cadàvers.

Els escorpins, estructuralment, es divideix en tres parts, amb títol propi cadascuna (“El sol”, “Les

arrels” i “El domini del vent”), tot i que la tercera, argumentalment, es reprèn al punt on s’havia

detingut la primera. Aquesta novel·la s’inicia novament in medias res, i ens posa al davant d’un

pastor protestant i una noia a Andratx en temps de la Guerra del 36; “Les arrels”, la més extensa

de totes tres, se’ns presenta com una llarga analepsi que es remunta a la infància i adolescència del

personatge protagonista als Països Baixos, fins que ens conta per què va decidir seguir la carrera

eclesiàstica i de quina manera va conèixer Krista, mentre que en “El domini del vent” el

protagonista es desperta després de dies de malaltia per cloure la novel·la amb la mort de Miquel,

el militar promès amb Krista.

Dèiem que la complexitat la registrarem sobretot a la primera novel·la, en què de vegades, les tres

línies es difuminen i s’encavalquen: hi ha alguns capítols, per exemple, que barregen passat i

present (com ara el V, el de la visita present al Comellar de la Mel, que desperta al protagonista els

records d’infantesa), d’altres en què el present es confon amb les cartes (de fet, Marc va donant

compte, en bona mesura, del que fa en el present a través de les lletres que escriu a Maria), hi ha
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cartes en les quals s’immisceix el passat (al capítol XX, Marc recorda a Maria el primer cop que es

petonejaren anys enrere), etc. Endemés, com adverteix Simbor, hauríem de considerar la presència

d’alguns capítols, , com ara el I (el de la processó) o el VI (el de Cuba), que semblen episodis a part,

externs a la història de Marc i que “acompleixen un paper equivalent a les acotacions en l’obra

teatral”162.

La lluna, per la seva banda, reuneix un total de divuit capítols, tots ells, tret del primer i el darrer

(que no tenen una adscripció clara), dedicats a personatges que són, a més, homes d’equipatge del

vaixell o que hi tenen íntima relació. Així, per exemple, el segon és el capítol del sen Rebolls, el

tercer, el de Toni Croc, el quart, el de Rafael Dameto... Certament, tots els capítols pertanyen als

vuit homes d’equipatge del Cala Llamp —Tomeu Melsion entra en substitució de Toni Croc a

mitjan llibre—, i els que no s’hi dediquen, tracten, en qualsevol cas, de personatges directament

relacionats amb individus del Cala Llamp: en el capítol XII, apareix el cosí de Dameto, o al XIII, la

festa de la Marianito de Santiago Tavernera, a la qual conviden Tià Salla o la dona del mateix

Dameto.

En Els argonautes, Porcel canvia mínimament la forma. Els capítols, que en cap de les tres

novel·les anteriors havien dut títol, ara en porten, i a més, els divideix en dues meitats: a la primera,

Porcel ens explica l’“ara” i “ací” del personatge en qüestió (Lleonard Juvera, al primer capítol, el

nostramo Cabré, en el segon... fins que arriba a tractar tots els treballadors de l’embarcació), mentre

que, a la segona part, ens introdueix una analepsi a través de la qual ens explica com van a raure

a la situació actual. Molas anomena aquesta segona part la «“fitxa policíaca” dels diversos

personatges que intervenen en l’acció i justifiquen el seu comportament. O que l’expliquen»163, però

la “fitxa” no la completa Porcel en un sol capítol sinó que la reconstrueix amb el·lipsis a les

segones parts de diversos capítols, per exemple, la segona part del capítol I situa el patró Lleonard

Juvera durant la Guerra dels Tres Anys i, després de narrar-nos-en un episodi bèl· lic concret, el

veurem al capítol V, amb l’autobús que el retorna al seu Andratx natal durant la immediata

postguerra: ara se’ns explicarà per mitjà d’una analepsi externa com foren els moments de Juvera

anteriors a 1936. El major o menor protagonisme de cada personatge el marca el nombre de
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focalitzacions que se li dediquen a la novel·la: d’una a tres164.

En aquestes segones parts, analepsis sempre externes, és a dir, que es desenvolupen abans de l’inici

de la trama pròpiament dita d’Els argonautes (la de les primeres meitats), de vegades ens remunten

a llurs progenitors, perquè potser no es pot entendre la vida del fills sense la de llurs pares. Amb

aquesta excusa, reporta moments anteriors de la història com ara el de l’emigració a Cuba —hi van

els pares d’homes d’equipatge com Juvera, Cabré i Barral—,  les guerres carlines, en el cas del pare

del cuiner gallec Freire Pena, o el contraban, episodi més recent, en el cas del mallorquí Marcó.

Aquestes segones parts serveixen per explicar els traumes o les pors dels homes d’equipatge de la

Botafoc i alhora es refereixen sempre al seu passat, amb el que aporta tot això de visió elegíaca que

es prolongarà a Difunts i Cavalls, a diferència del que succeïa a La lluna, en la qual aquestes

històries pretèrites es barrejaven amb la mateixa trama principal sense la claredat a què es dóna lloc

a la novel·la de 1968.

La dualitat165 d’Els argonautes ja es preveia d’ençà de les dues citacions inicials: una de clàssica,

de l’Odissea d’Homer, i l’altra, de coetània, de Jean-Paul Sartre. Per Campillo, el viatge homèric

de Jàson i els Argonautes a la recerca del Toisó d’Or enllaçaria amb el viatge lineal dels

personatges porcel·lians en el que anomena primer “pla d’acció”, mentre que l’afirmació sartriana,

“L’home no és, sinó que es fa” (el sotslineat pertany a Porcel) correspondria al segon pla166, el fet

de veure de quina manera aquests homes d’equipatge que naveguen amb la Botafoc no han sortit

del no-res. Podem parlar d’estructura circular. Al final del llibre, el nostramo Cabré vol sol·licitar

dos motoristes i un mariner per a la Botafoc per tornar-se’n a Gibraltar un cop efectuat el

carregament, com si la llanxa d’Els argonautes reproduís l’etern retorn de Nietzsche, que tant havia

plagut Porcel en els seus anys de joventut. Efectivament, els els enviaran i la Botafoc podrà

complir, eternament, el seu recorregut circular.

Les aventures de la mar, en certa manera, acabaran després d’aquestes dues novel·les, baldament

la mar hagi calat molt endins en Porcel. Tanmateix, per l’estructura calidoscòpica que tenen les
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seves novel·les, l’autor hi podrà tornar en alguns episodis de Difunts i Cavalls. En aquesta darrera,

ja al principi, el protagonista es refereix a maquetes —com la que l’autor va exhibir durant molts

temps a Vallvidrera, a la taula del despatx on treballava— de vaixells enfonsats com el Medusa167,

el Birkenhead168 o el Titanic169. Entre Difunts i Cavalls, Porcel trauria en premsa la història de «Los

náufragos del “Mignonnette”»170, que després passaria a formar part de Cavalls com un episodi

més, així com la declaració del nàufrag supervivent d’una altra tragèdia, Giambatista Carneri, i les

declaracions de Quim Bibiloni i el seu fill Naçari que el 1741 albiraren des de la costa el vaixell

que després naufragà i on anava enrolat Carneri. Els Bibiloni eren veïns dels Vadell, als quals

acusen del naufragi. I més avall, el protagonista, confessa haver vist, de ben menut, l’escena d’un

home amb salvavides dins la mar un dia de temporal que no sap si es degué arribar a salvar però

que el colpí profundament.

Els textos que prenyen Difunts i alguns com aquest que inclou a Cavalls, tanmateix, Porcel no els

ha escrit per a l’ocasió, sinó que provenen dels relats de la secció “Los trabajos y los días” que

l’escriptor havia iniciat abans que sortís publicat Els argonautes. Aquests articles, que es donaren

a conèixer en aquells anys en premsa i després sota la forma de novel·la, els hem de col·locar ja en

una segona fase. Molas observa que, per un altre costat, Porcel, igual que també ho feien els seus

mestres Pla i Villalonga, s’aliena amb els autors que reelaboren constantment els seus escrits:

“Els Difunts són un dels casos més significatius d’aquest procés de recopilació i reelaboració de materials

previs [...]. En efecte: Porcel, entre el 21-IV-68 i el 26-I-69, publicà a La Vanguardia, sense cap idea prèvia

i per fugir dels barrots de la censura, vint-i-vuit articles sobre el món andritxol de l’adolescència; el 13-IV-

69 i el 20-VII-69, en publicà, de forma aïllada, dos més i, entre el setembre i l’octubre del mateix any,

organitzà amb tot el material una novel·la, en aparença, fragmentària i dispersa, però perfectament travada

[...]. Compongué dos nous articles, un d’ells, el 32, per clausurar una galeria que, en teoria, podia ser

infinita i, a més, per clausurar-la d’una manera determinada, una mena de fabliau, no sé si dir
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compensatori”171.

Fixem-nos que el darrer article de la primera tongada, enllestit cap a la fi de gener de 1969, que

aborda la qüestió xueta, coincideix amb l’any que es donà a conèixer el volum Els xuetes, del

mateix Porcel, i que, per tant, hem de tenir en compte que Porcel aprofita el material assagístic que

tenia embastat en aquell moment per donar forma a un article jornalístic al qual després dóna

entrada al llibre de 1970.

A Difunts, cada capítol, conta una història diferent, amb la corresponent obertura, clímax i

desenllaç i, alguns, perfectament, extrapolables a  articles de premsa de la secció de succeïts, com

ara la història que explica Joana al capítol XI, o el següent, el de Simó Vidal: un senyor major que

enarbora el seu gaiato per pegar a una cabra que, dreta sobre les potes del darrere, menjava d’un

ginjoler. En veure’l, la cabra fuig, però ell ensopega i cau dins una bassa on mor negat.

Apareix a cada capítol un personatge traspassat que constitueix el centre d’atenció, com Terrassa,

Botines o els Sallent, i a més, surt, gairebé sempre, en algun moment de l’episodi, un cabdell, que

pot ser un personatge secundari o un espai. Un dels trets per convertir els Difunts en novel·la,

doncs, consistí a transformar en protagonista o espai central del capítol un personatge o un espai

secundari del capítol immediatament anterior. Així, Terrassa (I) és un secundari al primer capítol,

que retorna al poble i ajuda el seu cunyat Moixa amb les campanes; Botines (II) s’associa amb

Terrassa; el fill de Botines treballa en un xalet modernista (III), llogat anys enrere a uns estrangers,

la filla dels quals manté una història amorosa amb Sebastià, germà del narrador, i el xalet acaba

convertit en hotel cap als anys setanta, escenari on es desenvolupa el capítol següent; el taxista

Paco Sallent (IV) és llogat per uns estrangers; el matrimoni Sallent té un fill, Bernat (V), que no

sobreviu a llurs pares i que, anys enrere, havia mantingut relacions sexuals amb Montserrateta

Garí, filla del sabater del poble (VI), que es baralla amb mistress Helen Bottomley (VII) per obtenir

l’herència del xinès Li; Gamallo (VIII), l’avi de l’al·lota amb qui, definitivament, es casa Sebastià,

és llogat com a mariner per mistress Helen; Gamallo, desapareguda mistress Hellen, ven el que

pot de l’embarcació, cala foc a la resta, i arriba a un pacte amb el vell Gallinato (IX) de tenir cura

d’ell fins que mori a canvi de cobrar-ne l’herència.
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Però al capítol X, aquest esquematisme, tan clar fins ara, s’embulla. El sergent (X) organitza una

batuda per trobar Sebastià, el nen desaparegut; a l’XI, reapareix per aclarir el cas de l’assassinat

de Bernardí Coves, impedeix que cremin can Lau Tortella al XIV i envolta can Brotat al XVII. El

cosí de la dona de Bernardí, Esteve Gotleu, també fa de secundari com a sospitós de l’assassinat

de Bernardí (XI) i se l’esmenta, novament, en l’episodi del baró Vidal (XII).El batlle, Gostí Cornet,

apareix d’esquitllentes en diversos episodis, igual que Damià Callicó i el vicari Dionís

Coscolluela, que encara surt més sovint que els altres dos. Pensem que, en aquests darrers casos,

el batlle, el capellà o el policia ocupen una sèrie càrrecs polivalents per a l’autor que, fàcilment,

podia ubicar-los alhora en uns quants capítols diferents i que, de retruc, empelten els distints

episodis a fi d’atorgar-los un major soldatge com a novel·la. Al XV es buida la casa de Florència

Callicó, que havia mort al XIII, i el mestre Ques, del XIV, reapareix en els dos següents. Al XVII i

XVIII, se centra en Morro, i el següent capítol se situa a casa de l’endevinaire Apol·lònia Ribot, on

van totes les autoritats del poble en la darrera sessió espiritista col·lectiva que realitza. L’àvia

Brígida (XIX) també hi va i, a través d’ella, apareixen la tia i el cosí en el capítol següent, i de nou,

Tolo Ribot, el fill de l’espiritista, a qui els americans havien sondat amb la possibilitat de

contractar-lo per a l’orquestra. També a cals Ribot (XIX), reapareix l’heroi Carmel Grau, que

ocuparà el lloc central al XXI i que enllaça amb la història dels Martorell al XXII, en què s’esmenta

de passada el fosser Vito Gual, la història del qual es desenvolupa al XXIII, i que estableix el lligam

amb la veremadora Roser Singala, el pare de la qual, Gabriel, centra l’atenció en el capítol XXIV,

quan el veiem en la nova vida que porta ara, i al XXV ens remuntem temps enrere, quan treballava

a la impremta L’Iris. En el següent, ens retrobem amb el batlle, l’apotecari, el senyor Pau, el vicari,

el senyor Valeri, el delegat del banc, etc. El senyor Valeri, caixer de la Sala i president de la Junta

Parroquial, constitueix el lligam que enllaça amb el capítol següent, dedicat a la seva família. El

seu fill Jordi (XXVII) treballava a l’Hotel La Octava Maravilla, que cap a dotze anys enrere havia

inaugurat Tomeu, el fill de Jaume i Peggy i nebot del nan Tomàs (XXVIII). Tomeu, al capítol

següent, convida el fill de la seva germana Núria, Valentí (li posaren aquest nom tot substituint-lo

pel de Bakunin, que empra al XXVIII), i la seva família, que s’instal·lin a l’hotel. I al següent, un

dels tres reis d’Orient és el llauner Marc Perelló, que es disfressa de Gaspar; l’havíem conegut al

capítol XXVIII, en què era l’únic que parlava amb el capità, el pare de Peggy, perquè xampurrejava

l’anglès. El que feia de rei Melcion quan Gaspar era Perelló, és Jeroni Prim, la història del qual

es desenrotlla al capítol XXXI, en què apareixen nous personatges com els Bonnín, el pare,

botiguer, el fill, caixista, l’enginyer Parpal i la cosina de Prim, Joana Maria Catany, a qui dedica
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el capítol XXXII i darrer, i d’altres  personatges que ja coneixíem, com el rector Quiscafrè, que

pateix un dels robatoris de Prim al poble.

El procediment de fer aparèixer inicialment com a secundaris els protagonistes de les històries li

degué plaure. En tornem a trobar algunes mostres a Cavalls, per exemple, quan l’oncle Dionís

ocupa un rol tangencial en el relat de l’avantpassat Leandre Antoni i, a l’episodi següent, es

desplaça a la posició central. També quan Rafael Bardají, amb qui el protagonista anava

d’excursió per la Trapa, exerceix de narrador intradiegètic en contar la història de la seva promesa

Cristina per després esdevenir el protagonista de la següent narració, en què el veiem exercint com

a mestre d’escola del poble, mentre que en la història que ve a continuació és la Trapa com a lloc

el que es converteix en protagonista a partir de la comunitat monàstica que s’hi instal·la a viure.

El cabdell per associar dos episodis també pot ser un ofici, com en el cas d’Encarnació Bonmatí,

a la mateixa novel·la, que feia de meuca en la història immediatament anterior a la qual ens parla

d’Isabel, que es relaciona amb l’anterior pel fet que ella també es prostituïa.

No obstant això, tornant a Difunts, quan ja s’hi ha presentat un retaule prou ampli de personatges,

Porcel, com en un quadre de Bruegel, com que tot es desenvolupa en un mateix escenari andritxol

sense anomenar-lo, hi fa reaparèixer adesiara alguns personatges que reforcen les juntures de la

novel·la: per exemple, Gamallo, que sortirà en parlar de la núvia de Sebastià al capítol IV i a qui

més endavant dedicarà el IX, el batlle Gostí Cornet, el sergent Benet, el vicari Dionís Coscolluela

—personatges que pul·lulen, així mateix, per alguns dels seus contes—, la dona de Botines,

l’oncle del narrador...

A part d’això, i per atorgar més consistència a tot plegat, de tant en tant, Porcel fa aparèixer la

figura d’un tènue i diluït narrador intradiegètic, que alterna la figura de protagonista amb la de

testimoni segons convingui per a l’episodi. No en tenim gaire informació. És un andritxol altament

identificable amb Porcel i tots els protagonistes de les altres novel·les porcel·lianes, que també

s’assemblen a l’autor, perquè els caràcters principals dels seus llibres sempre són en bona mesura

el mateix Porcel, d’ençà de l’obsessiu Marc de Solnegre i fins arribar als protagonistes de Cavalls

i encara de novel·les posteriors a les que treballem en aquest estudi com ara Les pomes, Les

primaveres o El cor.



172 Vid. CABRÉ,Rosa: “Nota”. In PORCEL,Baltasar. Op. cit, Barcelona: Edicions Proa, 1993, 629 p, p. 597-615,
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A partir del capítol XV de Difunts es marca un canvi a la novel·la que prefigura ja el narrador de

Cavalls, perquè el primer narrador poua en documents històrics, analitza episodis més aviat

llunyans respecte del que ens tenia avesats i es remunta ja als seus propis avantpassats, com ara

el material que conserva de l’oncle Ques, que havia investigat entre d’altres la història de la monja

i el tinent Bustillos, i es posà en contacte amb Tomeu Miserol per informar-se sobre la qüestió de

la pena de mort al continent africà. En el capítol XVIII, apareix semblantment el vicari Dionís

Coscolluela, el qual romania tot lo dia tancat a casa seva escrivint una història sobre la ciutat de

Sant Joan d’Acre i del regne llatí de Jerusalem, armat per cavallers croats. Al XIX, surt Jordi Ribot,

el qual, per la seva banda, s’encuriosia amb un tractat columbí. Novament, succeeix això al XXIV

quan, difunta l’àvia Brígida, el narrador obre un llibre de la prestatgeria de casa de la padrina, o

al XXVI, en què Sebastià proposa que el seu germà, atès que era afeccionat a escriure,

s’encarregués de publicar l’obra del filòsof difunt Bonaventura Ensenyat.

A Cavalls, Cabré explica com, per a la redacció de la novel·la, Porcel recupera, semblantment,

relats publicats abans com a narracions a La Vanguardia, Els Marges i Jano, o extrapola el

material de la novel·la convertint-lo, inversament, en contes per publicar a la premsa. De vegades,

l’episodi de la novel·la i la narració s’identifiquen per complet, n’hi ha que els fusiona en un de

sol, mentre que en d’altres modifica el començament o l’acabament per incrustar-ho al llibre o

canvia el nom dels personatges. En alguna ocasió, amplia molt el relat en la novel·la172. A més a

més, emperò, hi ha a la novel·la material d’una altra mena: es tracta de descripcions com la del

castell de Peníscola o Sant Joan d’Acre que tenen molt a veure ja amb el Porcel viatger de la seva

segona etapa novel·lística173.

El narrador consulta obres com el Cronicón Mayoricense (1881) d’Àlvar Campaner i Fuertes

(1834-1894), que ja s’esmentava a Difunts, maneja sovint la Historia de Andratx del capellà

Joanillo, el Llibre del consolat de mar, els llibres de comptabilitat de l’època, i una llarga sèrie

d’obres que, molt probablement, deuen ser fictícies. En algun d’aquests, per atorgar-los encara

més credibilitat, fa una veritable feina de bibliòfil, com en el cas del llibre inventat Les solituds

de Felip de Vadell: “té sols trenta-set planes, mida quartilla, duu llicència eclesiàstica del bisbat
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de Segorb, i sota la data del colofó consigna que va ésser publicat el Quart Any Triomfal”174. Com

el narrador-testimoni de la novel·la anterior, que sempre justificava la seva relació amb el

personatge tractat, veurem que aquest ens esmenta sovint els llibres amb què es documenta, o fa

veure que no ha trobat cap paper referit, per exemple, a Paula, la noia violada per Vadell, també

revela les persones que li han faciliten un accés (com ara l’amic del seu pare que treballa als

jutjats, Albert Balaguer) o les persones de qui ho treu (com el valencià Eduard Albert, que exercí

de secretari municipal per devers les Terres de l’Ebre i el Maestrat), treballadors que, per qüestions

de feina, tenen accés a una paperassa vedada, en principi, per a la resta de la gent.

En aquest cas, l’origen de Cavalls, ja ho hem assenyalat, és el relat “El gran galiot”, que havia

aparegut el 26 d’octubre de 1973 a la revista Jano i el 1974 en el segon número d’aquell any d’Els

Marges, que és coincident amb el principi de la novel·la i que, per tant, Porcel exclogué del volum

Tots els contes com ho va fer amb totes les històries incrustades després en alguna novel·la.

A “El gran galiot” el protagonista visita també a la Shakespeare and Company de París i troba el

llibre del pare Santaló que capgira per complet la història de les famílies Vadell i Capovara per

tal com descobreix  que els Vadell no van rebre, en realitat, lícitament, l’herència dels primers,

sinó que l’assassí Jaume Vadell, condemnat a remar a galeres175, suplantà la personalitat

d’Escolàstic. Al relat, el darrer descendent de la família Vadell, Llorenç de Vadell, va morir sense

fills d’un còlic nefrític el 1899, amb la qual cosa s’estronca la possibilitat de continuar endavant,

però a la novel·la el darrer descendent de la nissaga és el mateix protagonista. La podríem

considerar, doncs, una diferència d’adaptació al gènere novel·lístic, de la mateixa manera que, pel

format que té respecte del conte, molt més extens, això li permet detenir-se en alguns detalls que

la síntesi del conte li vetava més (com ara entretenir-se a imaginar el retrat físic de Jaume Vadell)

o la possibilitat d’incloure un major nombre de fonts i personatges que, en “El gran galiot”, potser

haurien embullat massa el llegidor. Però també hi ha canvis d’altra mena, per exemple, els

problemes entre Vadell i la mare del rector, quan el primer s’acull a sagrat, que s’esdevenen

perquè Vadell defeca pertot arreu a l’hort de la rectoria en “El gran galiot”, mentre que més

convincentment, a Cavalls, la mare del rector se’l troba mantenint relacions sexuals amb la seva
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pròpia dona. Finalment, hauríem d’afegir-hi les modificacions lingüístiques i estilístiques que

tornarà a revisar amb motiu d’una nova publicació del relat al llibre de contes Molts paradisos

perduts (1993), cosa que tampoc no ens ha d’estranyar: Porcel, constantment, revisava els

materials amb vista a noves publicacions.

Umbral, partint de la teoria de Marthe Robert d’escriptors pròdigs i bastards inclosa a Roman des

origines et origines du roman (1977), situa Porcel entre els escriptors bastards176, per la necessitat

que té de reconstruir la seva pròpia història familiar, de forjar-se un passat que entronca amb el d’un

primer parent, Jaume Vadell, sanguinari i bel·licós, però que exerceix una autèntica fascinació

sobre l’autor, o quan es lliga a una família aristocràtica amb avantpassats amb títols eclesiàstics,

com ara el del bisbe Marc Maria de Vadell, o nobiliaris, com l’almirall Francesc Joan de Vadell,

perquè:

“En aquesta atmosfera barroca volia fer un intent de mitificació personal i familiar. Des del moment que tu

véns d’una família de terrossans i penses que aquesta gent és important t’has d’inventar una nova lògica, una

nova aristocràcia. I per això has de projectar les teves vivències literàriament, míticament. Els personatges

de Faulkner, de Proust, o de Baroja, són iguals que els teus. És el tractament literari que en fas el que ens

converteix en una altra cosa”177.

Deixant a banda el cas a part d’Els escorpins, Cavalls és una novel·la que reprèn molt els fils de

Solnegre. Tant a les dues novel·les sobre la mar com a Difunts Porcel havia novel·lat molt les vides

d’altri però, a partir de la seva pròpia experiència al llarg dels anys seixanta i primera meitat dels

setanta, ho substituirà pel seu propi món com a adult i com a infant (això ja ho vèiem a Solnegre)

però sense desentendre’s, tanmateix, ni del passat familiar ni del nucli rural.

L’estructura de Cavalls és circular. Tot s’esdevé el mateix dia, d’ençà del matí en què el personatge

s’aixeca del llit i beu un suc de taronja i un cafè fins que, sense haver-se aturat ni per dinar, se’n

recorda que ha quedat amb una noia per sopar i abandona tota la paperassa en un moment qualsevol

que s’hauria pogut allargar molt més. El personatge se situa a un apartament del centre de París,

amb tota la història de la recerca que ocupa el gruix de la novel·la, i un retorn final a l’apartament



178 Porcel explica que aquesta darrera frase Villalonga l’havia manllevada d’un autor francès mediocre que
feia poc havia guanyat el Goncourt. L’autor era Francis Walder i la novel·la duia per títol Saint-Germain ou la
négotiation. A Villalonga, la frase li va servir com a lema per encapçalar la novel·la L’àngel rebel. Vid. PORCEL,
Baltasar. “Las pasiones ocultas”. In VILLALONGA, Llorenç. Op. cit. Palma: Edicions Cort (Bearn, 1), 2004, 156 p, p.
5-14, p. 6. A la correspondència entre Villalonga i Porcel, el primer cita diverses voltes la frase de Walder. Vid.
PORCEL, Baltasar; VILLALONGA, Llorenç. Op. cit. Barcelona: Edicions 62 (Biografies i Memòries, 69), 2011, 832 p.
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disparà una arcabussada i matà Jaume Bosch a Andratx, i en disparà una altra a l’oficial Gabriel Pujol, que va
poder salvar-se. És el punt de partida del personatge de Jaume Vadell. Vid. ENSENYAT I PUJOL, Joan Bautista. Op.
cit. Palma: Escuela Tipográfica Provincial, 1919, volum II, 393 p, p.135-142.
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parisenc amb què el personatge clourà de manera brusca el tema del passat familiar i també el segon

cercle concèntric, una història molt més esprimatxada, una mica a l’estil del que passava amb

l’estructura d’Els escorpins.

Però sobre una novel·la com Cavalls s’hi adverteix una influència de Bearn o la sala de les nines

(1961) de Llorenç Villalonga, que s’aprecia en el tractament mític d’una família aristocràtica anada

a menys com els Vadell o amb l’anàlisi de les figures dels avantpassats en tots dos casos —potser

el que hi ha en el fons d’ambdós és Proust. Però cap al final de la novel·la, es desentrella una

concomitància encara més estreta amb Bearn. L’ambigüitat villalonguiana, allò de “la mentida és

tan antiga com el món” o “la vérité n’est pas le contraire du mensonge”178, es percep semblantment

ací. Jaume Vadell és un falsari que, al mateix temps, parteix de la realitat d’un personatge històric

com Jaume Esteve179. Generacions a venir, tampoc sabrem quins lligams mantenen els primers

Vadells, descendents de Jaume Vadell, amb altres com el bisbe Marc Maria, que tant podria haver

estat bisbe de Roma, bisbe cismàtic continuador de la línia del papa Benet, com cap de les dues

coses, i les dates de tot plegat tampoc encaixen gens. Per tant, tot podria considerar-se una falsedat

semblant a la de l’epíleg de Bearn, en què Joan crema els arxius que podrien demostrar la suposada

bastardia dels Bearn però que, contràriament, també podrien demostrar definitivament que els

Bearn no eren uns impostors. A Cavalls, en canvi, són un bastards d’ençà de la impostura de Jaume

Vadell que fingeix ser el senyor de Son Capovara.

Quan el protagonista de Cavalls s’endinsa a la Llibreria Shakespeare and Company de París, es

deixa seduir per exemplars estranys com un dels primers tractats militars de la història, L’art de

la guerra de Sun Tzu, el tractat Sobre els edificis de Procopi, el Llibre de Joan, arquebisbe de

Tessalònica (un evangeli apòcrif que gira entorn de l’assumpció de Maria), un llibre de poemes

inèdits del poeta gal·lès Dylan Thomas, etc. En un d’aquests tractats se suposa que troba la història
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de la bastardia de Jaume Vadell i se l’imagina per la Mediterrània, unes gestes despreses de la

lletra escrita que el narrador, convertit en “conducte”, les rescata com a transmissor i hi dóna

forma de novel·la a l’estil del que feia un Homer o els trobadors i joglars de l’edat mitjana.

El “jo” testimoni de Difunts, per la seva banda, narrador adult, treu bona part de la informació dels

seus propis records d’infància, adolescència o joventut, i això l’enllaça també amb el narrador-

protagonista de la segona part d’Els escorpins, el qual, de la mateixa manera, parla, des d’un

temps ulterior, de la seva època d’infant, o amb el de Cavalls, que alhora que recupera el seu propi

passat familiar també es remunta al temps en què era infant i adolescent com ja vèiem fer al Marc

de Solnegre.

De la mateixa manera que del Marc de Solnegre en desconeixem el cognom, del caràcter

neerlandès d’Els escorpins no en sabem ni el nom ni el cognom i en el cas de Cavalls només en

coneixem el llinatge, recurs que Porcel tornarà a emprar en novel·les posteriors a les que tractem

ací, com ara Les pomes. En aquesta particularitat de la seva narrativa, Porcel s’hi refereix en una

entrevista que li realitzà Milian:

“—Alguns dels seus personatges no tenen nom (com ara els protagonistes d’Els escorpins o Les pomes

d’or). Per què? Remuntant-nos al tema de l’existencialisme, potser se l’han de construir?

—Aquest fet obeeix sovint a una mena d’ambigüitat. Sovint, els personatges dels meus llibres són idees que

jo tinc de mi mateix. Són personatges caracteritzats com a tals però, alhora, sense una identitat clara. Són

materialitzacions o part de mi que veig o vull veure o he vist o temo veure. Són uns jocs subterranis”180.

Semblantment, el de Difunts manca també de nom propi i de cognoms, sabem que té un germà

més gran, Sebastià (sense cap cognom, com el Marc de Solnegre), casat amb la néta d’un esmolet

gallec, una cosina, un cosí (de nom, Quim Roca), una tia (que nom Lluïsa), un padrí vell i una

padrina vella (l’àvia Brígida) difunts. També surt el seu pare, propietari d’una possessió a Sant

Elm amb un planter de maduixes, semblant al d’Els escorpins, que posseïa un hort de tulipes, i

un gat negre, com el del personatge d’Els escorpins. De jove, va viure una temporada a Ciutat

perquè volia fer-se aviador i s’afegí com a mosso de bastaix a l’espectacle de circ de Bernat
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Sallent. Primerament, va festejar amb Magdalena, de cabells bruns, de la possessió de Son Serra,

i també li agradava la veremadora Roser Singala i Maria Àngels, la néta del llauner Perelló. En

l’actualitat es considera una de les forces vives d’Andratx. Sabem que, d’ençà que era jove, el seu

cos no tolera gaire l’alcohol i que prefereix la cuina francesa més que no pas l’espanyola, que

troba massa feixuga.

El narrador intraheterodiegètic de Cavalls és un individu relativament jove que viu instal·lat a

París, obsés, tot lo dia furgant a l’esmentada Llibreria Shakespeare and Company cercant

exemplars estranys, i que ha trescat abans, durant anys, els arxius de casa seva, del seu poble i

d’arreu a la recerca d’informació sobre la seva pròpia estirp familiar. Tot plegat per omplir un

quadern de notes, que era quelcom que no vèiem fer a cap personatge porcel· lià del Marc de

Solnegre ençà. També es nodreix de les converses que els vells sentiren contar als jais del seu

temps, i així, per exemple, els seus avis eren fills de persones que en la seva infància havien viscut

els darrers atacs moros, que finalitzaren al 1830 amb la independència de Grècia i la conquesta

d’Alger per part dels francesos181. És el cas de la seva pròpia rebesàvia, que no la segrestaren

perquè una dona tan vella els hagués fet més nosa que servei. Porcel també se n’aprofita als seus

llibres, tot convertint, d’aquesta manera, els propis avantpassats en font d’inspiració novel·lesca.

Un altre procediment per accedir a aquestes històries el trobem, per exemple, en les lletres

descobertes de l’avantpassat Leandre Antoni de Cavalls, de les quals el narrador se serveix per

reconstruir la història personal d’aquest. L’objectiu final consisteix a reconstruir l’arbre genealògic

de la família protagonista, de manera que la novel·la ens va endinsant en diferents moments

puntuals de les històries viscudes per alguns dels seus propis avantpassats. Aquesta dèria la podem

remuntar al moment que el protagonista tenia setze anys, el primer cop que va anar a Son Farriol

i va veure que la imatge que la seva àvia li havia forjat de la tia Amàlia no es corresponia amb la

real, de manera que va sortir de l’aïllament de casa seva i se li despertà l’interès per reconstruir

tot el passat familiar.

Tampoc sabem gaire  d’aquest Vadell. Tenia tres germanes difuntes, Cristina, Joana i Marteta, i

vivia amb la seva àvia, obsessiva com el nét i obcecada en el passat familiar com ell, a Son Vadell,
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un gran casalot familiar. Isolats de la resta de la família, de la mateixa manera que amb Amàlia,

tampoc mantenen relació amb Cèlia, una cosina de la família, amb qui probablement (ho desconeix,

car d’això mai se’n parlava) ja estaven barallats abans de saber que la seva filla Isabel, amb qui

tampoc es parlaven, exercia la prostitució.

En temps de la Guerra dels Tres Anys, quan ell encara era menut, el seu pare s’allistà al bàndol

franquista, se n’anà a la Itàlia feixista de Mussolini i se’n perdé el rastre. L’home li prometé que,

en tornar, acabaria d’explicar-li la rondalla de “L’amor de les tres taronges” que li havia començat

a explicar i que Porcel deu extreure i recordar del seu temps d’infància.

A Cavalls, la distribució no es divideix en capítols, baldament sigui possible establir-los (el París

inicial del personatge, l’episodi de Jaume Vadell, el de l’àvia Brígida i els morts, el de Son Farriol

amb la tia Amàlia, etc.), però com que tot es desenvolupa a partir de les indagacions del personatge

protagonista a París sobre els seus propis avantpassats, perduts des del temps més remot en què

un Capovara napolità havia exercit d’intendent d’artilleria a la cort d’Alfons el Magnànim fins a

la recerca del seu propi pare, els bots bruscos de temps s’indiquen mitjançant un doble espai que

retorna a l’únic punt estable de la novel·la: el París on viu instal·lat el personatge protagonista.

Si tractem d’esbossar una classificació temàtica dels episodis de Difunts, encara que resulta difícil

per tal com tot apareix en Porcel molt barrejat, podríem classificar, d’una banda, a) els relats del

pas del temps, com el dels morts al capítol I, el de Botines (III), el dels belgues (IV), el del taxista

Paco Sallent (V), el de mistress Helen (VIII) i el dels Ribot (XIX); b) els d’aventures i peripècies,

sovint per altres contrades, els de Terrassa (II) i Riutort (XIII), per Amèrica, Bernat Sallent, a Palma

(VI), el dels gallecs (IX), les del germà del protagonista per la muntanya (X), la de Quim, l’actor,

pel poble amb els americans (XX), les de Gabriel Singala a França, l’Argentina, Egipte, Iugoslàvia

i Itàlia (XXIV), els de la impremta L’Iris, al Port d’Andratx (XXV), el dels Pandero, al cap d’Hornos

(XXVIII) i el de Valentí, entre Estellencs i Andratx (XXIX); c) una sèrie de capítols freqüentment

fantàstics, sovint negres i truculents, com ara el dels Coves (XI), Lau Tortella (XIV), Gaspar Brotat

(XVII) Josep Morro (XVIII), el mut Martorell (XXII) Vito Gual (XXIII), el de Bonaventura Ensenyat

(XXVI), l’embogiment de Marc Perelló, el rei Gaspar (XXX) i els robatoris de Jeroni Prim (XXXI);

d) els històrics, com el del baró Vidal (XII), l’oncle Ques i la història de Bustillos i la monja (XV),

el de Miserol (XVI) o el de Carmel Grau (XXI); e) els orientals, com el budisme de Garí (VII), i el
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XXVII, el del xinès que entra a matar Elvira a casa seva, i que hem de relacionar amb els viatges pel

món (també per la Xina) que inicia Porcel cap al punt d’inflexió que suposa el 1968.

No sense certa raó, l’estructura novel·lística de Difunts més d’un estudiós l’ha posada en dubte182,

baldament ací la considerarem com una novel·la més de Porcel, d’acord amb la voluntat del mateix

escriptor183, tenint en compte, a més, l’estreta relació que s’estableix a l’obra del d’Andratx entre

conte i novel·la. Amb tot, s’ha de dir que Difunts (i en menor mesura ja, Cavalls) presentaran una

relació molt més estreta amb les narracions breus de Porcel que cap altra novel·la, i així, Santiago

Perelló, que apareix en contes com “El feliç Nadal de Santiago Perelló” (1971) o “Sant Ciril

d’Alexandria” (1979) es converteix en el nebot del vicari Dionís Coscolluela, essent a Difunts el

nebot el mateix narrador.
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Tècnica narrativa

Alguns crítics han posat en relleu que Porcel no es preocupa excessivament de les qüestions

tècniques, perquè en cas contrari, hauria esmenat amb el temps alguns dels defectes que se li

atribuïren en aparèixer novel·les com ara Solnegre, La lluna o Els argonautes i, en menor mesura,

Els escorpins i Difunts. Tan poc li interessa aquesta qüestió que, si cal, mesclarà dos procediments

distints per completar una informació narrativa, ben conscient que aquests aspectes tècnics no són

els més rellevants d’una novel·la i, en qualsevol cas, el que mai farà serà privar-nos una informació

per sotmetre’s a una determinada cotilla, baldament per això hagi de combinar dues tècniques

narratives distintes i s’exposi a les crítiques dels especialistes —que ell assegurava que li

importaven més aviat poc.

D’altra banda, i en això també s’ha insistit, com passa sovint amb els escriptors joves, el d’Andratx

no ha adoptat una manera de narrar fixa i coherent sinó que vacil·la entre diverses opcions

—sobretot als primers anys i més per context que per voluntat pròpia— i juga amb les possibilitats

que li ofereixen i ens enreda, particularment, en arribar a Cavalls, en què ja ha assolit dominar la

tècnica. És com si, al llarg dels anys, les hagués anat espigolant fins a triar-ne una de definitiva

però, en el fons, no arriba a comprometre’s amb cap d’elles perquè no en té necessitat.

Porcel opta per emprar la primera persona narrativa tant a Solnegre com a Els escorpins, però

bandejarà aquesta opció, pràcticament per no tornar-hi més, a partir de La lluna. Probablement,

perquè se’n surt francament millor, cosa que el mateix Porcel no ignorava, com diu Rosselló

Bover, si se centra en un col·lectiu, com a La lluna o Els argonautes, o “en una pluralitat d’éssers

units per una sèrie de lligams”, com veiem a Difunts o Cavalls. En aquestes darreres, Rosselló

Bover les anomena bloc A segons la mena de protagonista que presenten, mentre que Solnegre i

Els escorpins formarien el bloc B184. L’estudiós afegeix que, lògicament, l’element autobiogràfic

té un pes molt més específic en els lliuraments narratius del segon bloc.
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És cert que aquesta projecció autobiogràfica és més fàcil d’identificar a Solnegre o Els escorpins

que no pas a La lluna. I, efectivament, Porcel s’adonà que, on se’n sortia millor, era en les

novel·les de protagonista múltiple, de manera que el que farà a partir d’un determinat moment serà

projectar la seva pròpia figura en els diferents personatges de les novel·les col·lectives (bloc A).

Ho veurem, molt especialment, a partir d’Els argonautes: el seu àlter ego més clar és Lleonard

Juvera, però la seva passió pel poeta Joan Alcover la trasllada a l’aristòcrata Puig-Savall, el

component religiós, al cuiner Freire Pena, etc.

En canvi, aquesta tria de la primera persona, tornant a Solnegre i Els escorpins, és per mi tot un

encert si tenim en compte que les dues novel·les s’inscriuen en un corrent clarament

existencialista, essent l’existencialisme un moviment que té com una de les seves característiques

més intrínseques la presentació de personatges estranys al món i als altres185. I és un encert perquè

l’ús d’aquesta primera persona donarà molt més lloc a la reflexió, a la introspecció, al dubte, etc.,

en el personatge, del que hagués donat l’omnisciència, i a part, afavoreix força el seu distanciament

respecte dels altres, tant a Solnegre com a Els escorpins.

Però com manifesta Simbor, a Solnegre, Porcel no acaba de reeixir amb la tècnica narrativa

triada186, perquè l’ús d’aquest narrador-protagonista no opera en capítols com ara el I o el VI, en

què apareix un narrador extraheterodiegètic, diferent de Marc, o en tot cas, l’altra possibilitat que

ofereix Simbor, tot i que reconeix que sembla una mica forçada, és que es tracti de Marc com a

narrador intraheterodiegètic. D’aquesta manera, el capítol I, el de la processó a Puig Tortuga,

hauria estat lògic si ens l’hagués explicat el mateix Marc, però és massa enrevessat creure que el

primer dia que Marc arriba al poble després de quinze anys a fora, sigui capaç de saber-ho tot de

la processó i dels vilatans. Per tant, efectivament, bandejaríem la possibilitat del narrador

intraheterodiegètic. Sembla, doncs, que caldria atribuir-ho a un narrador extern i omniscient, que,

certament, davant la perspectiva adoptada en la novel·la, no acaba de quallar. I al capítol VI,

semblantment, quan ens parla de les anades dels solnegrencs a Cuba, el narrador que ens reporta

els fets podria ser igualment extraheterodiegètic, però sembla que l’oració final ho contradiu: “Les
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coses són així i sembla que ho seran sempre, fins que la Serra rebenti i ens negui a tots”187 (el

sotslineat és meu). Per tant, narrador intraheterodiegètic? Jo penso que la pretensió inicial de

Porcel, almenys en el capítol, era la de fer servir, igualment, un narrador intradiegètic que parla de

fets externs a ell, semblant al que parla de les glosades al capítol X. S’haurien de considerar, en tot

cas, vacil·lacions d’un escriptor novell, massa preocupat per la forma i que tindrà en la tècnica

narrativa el taló d’Aquil·les de les seves novel·les, almenys, de les primeres.

La tècnica, novament, li va ser retreta en aparèixer La lluna188, si bé s’ha de dir, en aquest cas, que

és quelcom que els crítics han objectat en general a tota l’anomenada literatura objectivista i no

només al nostre autor. Porcel fa servir, a La lluna i Els argonautes, i encara en alguns capítols, com

ara el número XIde Difunts, la perspectiva d’un narrador-càmera, si bé mai exclusivament, si tenim

en compte les descripcions que hi inclou o que pot penetrar en la ment dels diferents personatges,

accés que, d’antuvi, un narrador objectiu tindria interdit. Aquest aparent objectivisme de la càmera,

en part, l’autor el devia extreure de la literatura espanyola del moment (El Jarama de Sánchez-

Ferlosio, La colmena de Cela i, molt especialment, Gran Sol d’Aldecoa189 ...), però també d’«els

novel·listes nord-americans de l’anomenada Generació Perduda (William Faulkner, John

Steinbeck, Ernest Hemingway, John Dos Passos, Erskine Caldwell...), la teoria de l’engagement

i de l’objectivisme narratiu de Sartre, el neorealisme italià, cinematogràfic, amb menció

especialíssima per al guionista Zavattini, i literari (Cesare Pavese, Vasco Pratolini, Elio Vittorini,

Carlo Levi...) i les aportacions tècniques del noveau roman francès (Alain Robbe-Grillet i Michel

Butor, sobretot)190».

S’endevina massa l’autor rere aquesta càmera que mostra “una certa fascinació molt celiana per

la violència gratuïta, les situacions extremes, repugnants, macabres, o grotesques, els personatges

excèntrics i les notes de color exòtic”191 a les dues novel·les de la mar, per exemple, quan la càmera

s’encrueleix en els detalls més escabrosos dels personatges i de les situacions, atracció molt

porcel·liana en el sentit que aquesta cruesa ja l’havíem detectada a Solnegre (pensem en la

complaença amb què descriu la mort de Tem Panxeta o els detalls del procés de tortura de don
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Sebastià) i el retrobarem a d’altres productes novel·lístics posteriors de l’autor. A La lluna ho

veiem ja a can Jaume Banya, al capítol II:

“[A Banya] per sota de la camisa se li veien els dos monyons de les cuixes, tallades a un pam del tronc.

Cosida i retorçuda, la carn dels extrems de les cuixes s’entorcillava al voltant de l’os. El braç de la cadira

li impedia de caure. Quan va veure en Rebolls, rigué bavant i removent-se, agitant els monyons”192.

El mateix podríem adduir d’Els argonautes, d’ençà del capítol I, en la persecució de l’embarcació

dels republicans:

“Davant d’ell, dos cossos restaven estesos [...]. Un tenia la pitrera i la panxa plenes de sang, la boca oberta.

L’altre, tota una galta enfonsada i sagnosa, un ull monstruosament gros que rajava un suc negre, i el front

d’una pal·lidesa nacrada”193.

El primer Porcel és incapaç de cenyir-se a l’ús d’una sola tècnica i fluctua, en un moment, de l’ús

de la càmera a la narració omniscient limitada múltiple amb l’ús de l’estil indirecte lliure i el

monòleg interior en una alternança narrativa que no hi acaba de fer sentit. A més, aquesta càmera,

a les dues novel·les de la mar, és humanament seleccionadora —quan les càmeres, veritablement,

no poden ser ni una cosa ni l’altra—, en el sentit que tria el que considera certament important i

bandeja la resta, que seria perfectament lícit amb una altra mena de narrador, però no amb un

narrador objectiu. I, contràriament, la càmera també tria. En veiem una mostra a Els argonautes:

Porcel té tant interès a explicar la història de Vicenç Barral llançant gatets vius a les flames que

l’episodi s’explica dues voltes des de punts de vista distints sense aportar cap informació nova

substancial —motiu que, evidentment, atorgaria sentit en aquest segon punt de vista: primer, la

càmera mostra el pare que tira el moix al foc, mentre que després, apareix el narrador omniscient

limitat que, en discurs transposat, des de la ment del petit Barral, ens torna a explicar l’episodi amb

l’excusa que és un dels primers records que trasbalsaren la infància del menut.

Però on se situa aquest objectiu cinematogràfic que empra el narrador-càmera? Doncs bé, sovint,

la càmera és fora en les descripcions i, en diverses escenes que se succeeixen a bord, sembla que

viatgi de costat a les embarcacions. Perquè ens entenguem: si ho volguéssim reproduir en cinema,
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faríem navegar la nau i, de costat, al mateix nivell col·locaríem una altra embarcació igual que, a

la mateixa velocitat, enregistraria el que hi passa. Això vol dir que, sovint, la càmera no té accés

als personatges, si no és quan aquests surten o guaiten a coberta, encara que no sempre, perquè de

vegades, també accedeix, una mica incomprensiblement, a l’interior de totes dues embarcacions.

La perspectiva de la càmera, d’altra banda, l’obligaria a enregistrar només el que veu aquesta, però

també percep a la novel·la tota una sèrie de renous, que potser hom podria adduir que és perquè ho

copsa a partir del que fan els mateixos personatges, però en qualsevol cas en aquesta apreciació

sempre se li podria retreure que una càmera és una càmera, que no pot anar tan lluny: el màxim que

pot fer és mostrar-nos els fets perquè nosaltres mateixos els deduïm, però no interpretar-los ella

mateixa, com fa sovint l’objectiu porcel·lià.

Per tant, el narrador no és assolit d’eliminar completament a La lluna ni tampoc a Els argonautes

—penso que fer-lo desaparèixer del tot tampoc no entrava dins els propòsits de Porcel—, com

tampoc s’assoleix a altres novel·les behaviouristes com ara El Jarama de Sánchez Ferlosio i

d’altres que podríem esmentar ací. Hi ha un exemple molt clar d’això que diem, relacionat amb el

darrer que hem assenyalat, també retret a l’autor d’El Jarama: el de les descripcions. Simbor afirma

que a la nostra novel·la es “continua colorejant subjectivament les descripcions i els retrats”194, i

això, igualment, és aplicable —potser més i tot— a la novel·la de 1968 que no pas la de 1963.

Una opció, la de la càmera, que es nota que l’autor té en ment a l’hora de redactar Els escorpins

—de fet, l’escrivia a l’encop que La lluna —, i així, per exemple, ens trobem, a Els escorpins, amb

episodis com el sopar dels Cronac amb els Vanhoover:

“Només m’han quedat gravats a la memòria una sèrie de gestos muts, desposseïts de paraula i de vida. Com

si fossin el record d’un somni. O com si ho hagués vist en una pel·lícula sense sons, projectada en un cinema

buit”195.

Un narrador-protagonista que sembla, doncs, que a estones disposés la càmera al costat del camí,

fes emmudir el que hi enregistra i, a continuació, ho tornés a projectar per treure’n el resultat i, fet
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i fet, el que li’n resta són els gestos, els rialles, els esguards, els moviments, etc., dels diversos

personatges. Per tant, un narrador-protagonista, intradiegètic doncs, que passa a ser heterodiegètic

en el sentit que ell no entra a l’enregistrament sinó que enregistra. També ho podem comparar a un

espectacle de titelles, on el narrador-protagonista mou els fils del seu propi escenari, però en aquest

procediment, se li podria retreure que no és coherent amb la tècnica novel·lística adoptada com a

pròpia a Els escorpins.

I per la mateixa raó tècnica, el narrador omniscient tampoc fa sentit, i és una altra de les limitacions

de la tècnica narrativa porcel·liana, quan ens explica la ruptura del ganxo que provoca la mort del

patró Salla al llibre de 1963; també el fet que exculpi els homes d’equipatge de l’accident és

quelcom que només pot fer un narrador omniscient que, segurament i inexplicable, compareix per

no confondre els llegidors de l’obra.

Amb tot, si bé l’estil narratiu fou una de les crítiques fetes a l’autor pel seu llibre, s’ha de reconèixer

que, de vegades, Porcel excel·leix en la combinació que fa de la càmera i l’omnisciència limitada

múltiple. En la ment d’un dels treballadors del Cala Llamp, Toni Croc, al bar de prostitutes

Copacabana, el narrador sap menys encara que el personatge perquè només té accés al que aquest

exterioritzi i amb posterioritat al moment en què aquest ho exterioritza —suposadament com

qualsevol altre narrador objectiu, és clar. Així, només se’ns reporta què passa quan ell és dins el

bar, no sabem què succeeix, en canvi, a l’interior de l’establiment quan Croc passeja pels carrers,

però sí que sabem què li passa, i no arribem a descobrir què més succeí entre Raquel i el

santanyiner quan en aquest, de tant beure alcohol, se li embulla el pensament. Es desperta, l’endemà

al matí, a la seva llitera del Cala Llamp. Ens en resta, tanmateix, això sí, un discurs fragmentat. El

que va succeir després ho reconstruïm a partir del que recorda. El que tenim és el testimoni de Croc,

el qual, movent-se dins la llitera l’endemà, dóna compte del que recorda de la nit anterior. Sabem

que l’amo del local els va fer sortir fora, i la càmera es desplaça amb el santanyiner i les dues

bagasses. La càmera copsa també com van amb taxi (pensem que, en tot moment, disposem de la

versió esbiaixada de Croc, que es reporta a la novel·la mitjançant l’estil indirecte lliure) i els

acompanya per una escala fosca. I la càmera es tanca per no tornar-se a engegar fins l’endemà al

matí, en clarejar, quan Croc arriba al Cala Llamp.

També trobem altres exemples de l’excel·lent capacitat de Porcel per crear històries, moments en



196
 SIMBOR, Vicent. Cit. València, 28, 2000, p. 87-120, p. 111.

197
MOLAS, Joaquim. “Notes per a una introducció”. In PORCEL, Baltasar. Op. cit, Barcelona: Edicions

Proa, 1991, 576 p, p. 17-41, p. 36.

84

què reïx amb l’ús de la càmera a la mà, com ara quan Ramon Verger demana permís per anar a casa

i explicar a la família el succés de la medalla. A casa, l’esperen la mare i els germans, que són,

significativament, muts. Ja advertia Simbor que rere aquesta tècnica hi pesa molt la influència

cinematogràfica d’aquells mateixos anys196, i de fet, una de les germanes de Verger és una gran

cinèfila. Així doncs, si rere la utilització de la càmera hom hi percep la influència d’una

determinada mena de cinema, el neorealista italià, rere aquests personatges muts (que, mancats de

veu, hauran de fer-se notar amb grans estrebades), jo hi veig també molt la influència del cinema

mut; és com si els germans de Verger sortissin d’un film de Chaplin. Llurs moviments recorden,

fet i fet, els gestos del gran actor anglès. O també és molt encertat quan la càmera troba una bona

excusa per seleccionar el que enregistra. Això s’esdevé en casos com el del cafè de Can Jaumoia.

Ací, sembla com si fos la veu dels mariners, cridaners,  jugant a truc, el que atragués l’objectiu

d’aquesta, de la mateixa manera que és el fet que el lloro parli el que fa que l’objectiu enfoqui

aquest darrer.

Porcel, ja ho hem dit, repeteix a Els argonautes la combinació de la càmera (particularment en les

descripcions i els diàlegs i més en les primeres meitats que no pas en les segones, en les quals,

tanmateix, també se’n serveix) i l’omnisciència selectiva múltiple, situat en la ment d’un personatge

distint a la segona part de cada capítol, el mateix caràcter que la càmera ha resseguit durant la

primera meitat.

Molas comenta que, a més a més, a l’obra, es “reprodueix els aspectes més plans de la realitat, com

els trets físics. O la mecànica de la gesticulació”197. Això, ho veiem, a tort i a dret a La lluna (per

exemple, el fet de palpar-se la cuixa Tià Salla, el joc d’ulls que fa Dameto com a exercici de les

seves lliçons cinematogràfiques, el parpelleig constant dels ulls de Tomeu Melsion, etc.), Els

argonautes (amb els ulls d’astorament de Puig-Savall en veure que no els altres homes d’equipatge

no el comprenen, el somriure d’esquelet que quedava a Barral quan arreveixinava els llavis, el dit

que Cabré es fica al nas, etc.) i en algun capítol, com ara l’XI, de Difunts (com ara les capejades

afirmatives dels veïns durant l’interrogatori a què sotmeten Joana).
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Porcel es devia adonar de seguida, però, de les limitacions d’aquesta tècnica, de tal manera que mai

es conforma amb el punt de mira que li imposa l’objectiu, i ni tan sols tracta de resoldre-ho

mitjançant artificis, per bé que altres voltes sí que hi recorre (per exemple, a través del diàleg), sinó

que ho completa introduint-se en la ment dels diferents personatges amb procediments com ara

l’estil indirecte lliure, per exemple, en el cas de Juvera al capítol I d’Els argonautes. Però la càmera

també atorga avantatges que l’autor d’Andratx no desaprofita. N’hem vist exemples a La lluna i

en tornem a trobar en Els argonautes i val a dir que no són poques les ocasions. Per exemple, en

el capítol I, quan tot d’una que el patró prem un botó, tota l’escena comença a tremolar perquè a

la sala de màquines engeguen el motor Packard. Això ens ho hem d’imaginar com una escena de

cinema, com si Porcel exigís que el llegidor s’ho imaginés mentre va llegint la successió de les

diferents escenes, com si fos un film.

A Els argonautes, la tècnica de la càmera serveix per reproduir l’“ara” i “ací” dels treballadors de

la manera més objectiva possible —hi ajuda el fet que tracti de reproduir un tranche de vie, cosa

que no havia fet en cap novel·la anterior—, però Porcel torna a utilitzar altres recursos com ara la

narració omniscient, l’estil indirecte lliure, els diàlegs com a font per aportar un plus d’informació

i suplir les mancances de la tècnica escollida, etc., tant a les primeres com a les segones parts dels

diferents capítols.

Aquesta tècnica de la càmera d’enregistrar-ho tot talment un film l’hem de separar, en el cas de les

dues novel·les sobre la mar, de la que empra en determinats moments de Cavalls, per exemple,

quan Daniel de Vadell apareix a la clastra amb els cavalls que havia comprat al seu germà. En

aquest cas, la perspectiva no és la de la càmera —ell mateix excusa en tot moment la incoherència

del detall i la precisió—, sinó que hem de creure que el narrador opera una filmació tamisada a

partir del que ha sentit contar a l’àvia Brígida, que no hi era present però que tindria la perspectiva

de l’avi Jacint, afegint-hi certs detalls de collita pròpia com la descripció de l’alba o el caminar del

padrí vell.

Amb Els escorpins, la tècnica triada no suscità crítiques. Quant a la perspectiva, ja ho hem

assenyalat, estem més a prop de Solnegre que no pas de La lluna, amb la presència d’un narrador

extradiegètic-homodiegètic. El temps de la narració és ulterior en el sentit que relata la seva

infància i adolescència als Països Baixos a través de la llarga analepsi que constitueix la segona
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part, i la història que protagonitzà a Mallorca amb Krista temps enrere a la primera i la tercera parts.

Igualment, a Solnegre, el temps de la narració també és retrospectiu per tal com és Marc qui retorna

a Solnegre després d’haver romàs durant quinze anys a presidi i, en lletres o analepsis, ens anirà

explicant la seva vida fins arribar a la seva participació al crim que posa fi a la vida de don Sebastià.

El Porcel de Solnegre empra, a més, el recurs epistolar (narració intradiegètica i autodiegètica, per

tant) en cinc dels capítols del llibre: el III, VII, XI, XV i XX. A la novel·la, descobrim que Marc,

després d’haver conegut Eugenio Pagán al servei militar a Cartagena, s’hi continua comunicant per

carta fins als primers anys de presidi. Però llavors els dos personatges es perden la pista i deixen

d’escriure’s. D’esquitllentes, s’esmenta també una lletra que Marc envia a la seva germana Caterina

per comunicar-li que ha arribat a Solnegre. Però deixant de banda la correspondència circumstancial

amb Eugenio Pagán i Caterina —que no té més interès—, en els capítols esmentats, el carteig té

lloc entre Marc i Maria, i hem de dir que aquest procediment narratiu funciona molt bé per donar

a conèixer la solitud que amara el personatge protagonista a Solnegre. Com a emperò, hi ha el fet

que les cartes s’inclouen a la novel·la en un sentit sempre unidireccional, és a dir, només les que

Marc adreça a Maria. Per tant, ací només tenim una visió esbiaixada de la realitat, que és el que sol

passar, d’altra banda, a les novel·les epistolars que es limiten a introduir les lletres de només un dels

corresponsals198; normalment, solen presentar una sèrie de lletres que un personatge envia a un o

a una sèrie de personatges, que actuen de narrataris. La postura és, doncs, completament subjectiva

i la informació que tenim del narratari (Maria, en aquest cas), si ens arriba, ho fa garbellada a partir

del sedàs del narrador, convertit aleshores ell en narratari.

Les lletres de Solnegre serviran a Marc com a escriptura terapèutica; aquesta raó és la que explica

la cura en l’estil que hi posa, perquè, d’altra banda, té tot el temps del món, i a més les fa molt

extenses; en canvi, les d’ella les jutja eixutes i escarransides. Però com a teràpia, Marc no només

empra les lletres, sinó que també, d’ençà del seu retorn a Solnegre, comença l’anotació de tota una

sèrie d’impressions sobre el poble mateix en uns quaderns. Ho inicia amb una finalitat lúdica, per

passar l’estona, però també “per anar teixint dins mi un món ideal, una llegenda solnegrenca que

m’entretingués i m’agradés”199 que constitueix, al capdavall, l’inici de tota la producció



200 Per Molas, semblantment, a les novel·les porcel·lianes “les trames, siguin o no posades en primera
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porcel·liana. En aquest sentit, Rosa Cabré em comentà un cop que estava convençuda que Porcel

mai escriuria unes memòries, perquè això era, en realitat, el que constituïa tota la seva obra

literària200. La teràpia, tanmateix, arriba a esdevenir obsessió, perquè el personatge sembla que entri

en un procés d’embogiment i que l’escriptura esdevingui, per a ell, una tortura quan ja “no faig res

més que rajar tinta i més tinta”201.

A Cavalls, s’alterna la figura del narrador-protagonista que combina històries viscudes en primera

persona com, per exemple, la que protagonitza amb la tia Amàlia, amb la del narrador-testimoni,

com ara quan Rafael Bardají, que festejà amb una de les seves germanes, li reporta un punt de vista

nou amb informació que ell desconeix de la seva difunta germana, excusa perquè ens ho transmeti

a nosaltres —val a dir, però, que aquest punt de vista ja estava condicionat per un relat anterior com

“Els blancs prodigis de l’ametller florit” en què el narrador ja actuava de testimoni dels fets. I, de

vegades, juga a fer-nos anar per un camí per acabar fent marrada cap a l’altre, com quan l’àvia

Brígida no vol que el nét senti com la Dormida parla de la seva mare i el fa restar a la saleta; si tot

indicava que el narrador exerciria la funció de narrador-testimoni, no és així, i assegura que no sap

què va passar amb la seva mare fins que l’àvia va ser a punt de morir i ho confessà tot, de manera

que ens servim d’un altre narrador intradiegètic-heterodiegètic com l’àvia Brígida.

Alguns dels procediments i tècniques que havia assajat amb Solnegre tornen a reaparèixer ací. Per

exemple, en haver escrit sobre la Trapa, sembla que quelcom, de París estant, l’estira cap a la pròpia

terra, i la solució és continuar escrivint, perquè aquesta funció terapèutica de la literatura és el que

l’alleuja de no ser a prop de casa seva. I és que, malgrat que és més propera pel temps i la temàtica

a Difunts, Cavalls empelta gairebé tant amb Solnegre com amb Difunts i més amb el seu debut

novel·lístic que amb cap de les tres novel·les que resten a l’entremig.

El narrador treballarà a Cavalls amb el material barrejat que constitueixen les dues-centes lletres

que llegà el seu avantpassat Antoni Leandre o la carta que troba al canterano de Son Vadell perquè
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l’enviaren al seu avi Jacint, la qual servirà per reconstruir la història de la seva cosina Cèlia. És

habitual en Porcel que hom jugui amb el tòpic recurs de les cartes desordenades, inconnexes,

ratades, empastifades i sense número, per tal d’enredar-nos a recompondre el trencaclosques, com

succeeix amb l’epistolari d’Antoni Leandre. I li agrada, a més, distreure’ns. Quan hem considerat

certs els fragments de les lletres conservades de Leandre Antoni, ens etziba que tot havia estat una

falsedat produïda per la fantasiositat d’aquest (els enamorats Leandre Antoni i Plàcida,

probablement, mai es conegueren en persona) i el que ens arriba és la fantasia produïda en la ment

de Leandre Antoni a partir del que aboca a la seva correspondència.

Fins i tot, és possible que, aparentment, Porcel abandoni la seva tasca com a novel·lista, i en

comptes de reportar en novel·la el material que, suposadament, li ha arribat, ens inclogui talment

la interrogació a què la justícia sotmeté la bagassa Encarnació Bonmatí, la de Quim Bibiloni i el

seu fill Naçari o el llibre d’un avantpassat seu conegut com el llibre violeta per tal com la tinta, amb

el temps, s’ha escorregut i això permet donar-nos-en fragments saltejats sense cap mena de

coherència interna. En el primer cas, per exemple, la crònica, evidentment, és inventada, però ens

sorprèn amb una nova manera de presentació del material narratiu, que sobta el llegidor. O deté

bruscament les històries, per exemple, quan hom ha arrabassat la resta de les notes del quadern de

Bartomeu de Vadell i no pot continuar, o narrativitza els lligalls de la Biblioteca Nacional de

Madrid sobre uns actes de fe celebrats a Mallorca on, suposadament, hi ha implicada Mariona de

Vadell, excusa literària que inventa per reportar al llibre els fets de 1765. Semblantment, s’aprofita

d’un inexistent Crims i lleis en la mar del professor de la Universitat de Columbia John F. Worley

amb què s’hauria empolsat a l’arxiu de l’oncle Dionís i del qual hauria tret informació dels Vadell

per al seu llibre quan, en realitat, la font torna a ser la Historia de Andratx del capellà Joanillo.

Al relat “Mirall d’iniquitat” (1975), torna a emprar el recurs del professor estranger d’universitat,

en aquest cas, Robert C. Lee, de Massachusetts, que demana a la família veure la correspondència

del seu avantpassat Joan-Josep Salord, a qui Lee es refereix en un assaig. L’enganyen i no li deixen

veure el material, però sí que el narrador el consulta i ens el reporta, en concret, unes lletres amb

què es comunicava amb el brigadier Alarcos en què Salord intenta excusar-se de la traïció de la qual

Alarcos l’acusa. A Porcel, les cartes li agraden perquè atorguen credibilitat a la ficció i permeten

donar a conèixer de primera mà els pensaments d’un personatge massa allunyat en el temps (un

besnét seu va ser avi matern del narrador) perquè ningú hi hagi pogut establir contacte.
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O ens enreda. El funcionari Eduard Albert s’havia trobat un document en què Benvinguda Clapés,

la mare de Francesc Joan de Vadell, parlava amb el notari d’Andratx. És a dir, el material que arriba

fins a nosaltres, ho fa deturpat per unes quantes veus (o mans): primer, el testimoni de Clapés

davant notari, després, el tamís que suposa Albert, que ens en parla i, en tercer lloc, la veu del

narrador i el que ens vulgui contar del que li ha explicat aquest darrer. El mateix ocorre amb les

declaracions de l’esmentada Mariona de Vadell; en aquest cas, tenint en compte les tortures a què

l’havia sotmesa la Inquisició i l’ordre que presentaven els papers, s’inclina a pensar que un

professional hauria retocat el text a fi de poder inculpar l’acusada. O manipula els fets segons li

convé quan parla de la vinguda dels monjos a la Trapa cent cinquanta anys enrere, que s’inspira

lliurement en el que reporta la Historia de Andratx del capellà Joanillo202. Joanillo, per exemple,

no parla de la fugida dels monjos trapencs de França en la qual a Cavalls, com que el tema l’atreu,

l’autor sí que s’hi entreté.

Per atorgar més veracitat a algun fragment, com a la cripta de Son Farriol, i per evitar la poca

credibilitat que tindria la descripció d’un espai que en temps del narrador ja no existia, introdueix

un suposat text de Claude de Bainville, que mai va ser escrit, però que seria cinquanta anys

posterior a la mort de Felip de Vadell, tenint en compte que una cripta abandonada d’ençà de feia

cent vint anys ja aleshores, no devia haver canviat gaire durant aquell mig segle de deixadesa. I

quan conta les bogeries que el mestre Bardají deia a escola i ha de descriure com era aquesta per

dins, com que ell havia estat educat pel seu oncle Dionís, diu que més tard hi va acabar recalant,

amb la qual cosa, adquireix sentit la descripció de l’escena. O per fer-nos creure que, realment,

Bartomeu de Vadell va escriure un quadern d’anotacions en el seu viatge a França, ens en descriu

la llibreta i analitza amb detall la lletra del seu propi avantpassat, la qual cosa no és, tanmateix,

exclusiva de Cavalls: en parlarem, més avall, en el punt dedicat al temps extern de la història.

En aquesta novel·la, li serveixen com a narradors intradiegètics l’àvia Brígida, l’oncle Dionís, el

cosí Onofre Capllonc o Albert Balaguer, entre d’altres. Amb ells, per exemple, reconstruirà la

història dels germans Jacint i Daniel de Vadell. I quan el seu avi Jacint ja és mort, i l’àvia no li pot

explicar res del que passa a Son Farriol perquè no vol saber res pus de la branca de Daniel, resulta

que Daniel, abans de partir del poble, se n’anà a veure mossèn Dionís, i aquest revelà al narrador
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la conversa que mantingueren: el germà del seu avi reconegué que se n’aniria de la vila i, al cap

dels anys, li perdem el rastre perquè ja no ens interessa com a personatge: ha fugit de l’espai, però

hi ha deixat una filla, Amàlia, que continua descabdellant el fil. Així mateix, ell també pot exercir

aquesta funció de narrador intradiegètic-homodiegètic, per exemple, en l’escena que està amb l’àvia

Brígida a Son Vadell el dissabte de Tots Sants, o intradiegètic-heterodiegètic, quan presencia

l’escena de les seves tres germanes difuntes al costat de l’hort de les llimoneres, encara que, en el

cas de Cristina, opta no per contar-nos el que en sap sinó per tamisar-ho a partir del que li conta

Rafael Bardají, amb qui s’empesca l’excusa que mantingué una amistat a l’estil d’alguns dels

narradors intradiegètics que havien aparegut ja a Difunts. En aquest cas, el necessita per credibilitat,

per poder donar compte d’una història que no tindria tant sentit contada per l’infant. Una història

fantasmal, màgica i fantasiosa, de persecució de Cristina De Vadell a Bardají, que resol Porcel amb

el contrapunt dels veïns del poble que, amb llurs comentaris, certifiquen ben clarament que tot

havia estat una invenció del mateix Bardají.

Cabré comenta que, per primer cop, a Cavalls, el mite individual es forma amb i des del mite

col·lectiu203 (Porcel mateix es refereix en aquest llibre com a “memòria col·lectiva”) i hi

adquireixen importància conceptes com el de la parella i la família en històries com la del narrador

amb les seves germanes o amb la de la cosina Isabel, que ell contemplava d’amagat des d’unes

figueres de moro. Tenim un narrador-testimoni que fa pensar —també per la temàtica dels

episodis— en les històries de Difunts o en contes previs de l’autor, alguns d’ells inclosos ara a

Cavalls. En l’episodi d’Isabel, ell contempla la seva cosina per una finestra, però com que narra des

d’un punt de vista limitat no veiem ni el portal ni el llit i, per tant, no ens pot dir ni qui entra ni pot

entretenir-se a comentar-nos el que feien. La narració es deté tot d’una que el client entra a casa de

la seva cosina. Si no és la perspectiva objectiva de la càmera —amb tots els matisos adduïts més

amunt—, no en dista gaire.

A Solnegre, Marc no ens conta què va passar durant tots i cadascun dels moments d’una part de

la seva vida, sinó que els selecciona i, si cal, fins i tot els interromp deliberadament, de vegades,

massa bruscament i tot, procediment que és molt del gust de Baltasar Porcel. En canvi, les primeres

meitats dels capítols d’Els argonautes, sí que semblen reproduir linealment un temps, però aquesta
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il·lusió és falsa si tenim en compte que, en les segones meitats, novament, es produeix una selecció

que avança i retrocedeix lliurement.

També és característica habitual de la seva narrativa, en la mateixa línia, la de presentar-nos la

informació desgavellada per tal que siguem els llegidors els qui la recomponguem. Comença a

practicar-ho ja a la novel·la de 1961: la nit que Marc i Maria es petonegen per primer cop, ens dóna

la informació desordenada, tallada entre l’analepsi del capítol XIX i la carta del XX, i ho escapça

més aviat del que ens agradaria. També és habitual, en ell, la presència de narradors intradiegètics

i homodiegètics que no recorden bé què va passar, que estan malalts, com passa al pastor d’Els

escorpins, personatges que només en recorden flaixos, com el patró Juvera amb el seu matrimoni,

Michel Tulard en parlar del seu pare a Cavalls, o les endevinaires que, a la mateixa novel·la,

contesten informació inconnexa a l’àvia Brígida sobre l’actuació de Daniel de Vadell. O que el

narrador no tingui prou referències, al mateix llibre, del seu avantpassat Llàtzer de Vadell, però ens

acabi dient tot el que li interessa del personatge a partir dels elements amb què sí que compta.

A Cavalls, primer, coneixem la branca de la tia Amàlia, i després descobrim les disputes que,

temps enrere, havien protagonitzat el seu pare Daniel i el seu germà, l’avi del protagonista. Sembla

com si l’autor ens hagués lliurat les peces d’un puzle per tal que siguem nosaltres, els llegidors,

els qui el reconstruïm, més que no pas el narrador, que sembla haver abandonat les seves pròpies

funcions.

A Solnegre, Porcel es manifesta ben capaç de conjuminar els tres nuclis (passat, present i relació

epistolar) que forgen ensems la trama novel·lística. D’aquesta manera, després d’haver-se’n

recordat de la relació amb Maria i d’haver-nos-en donat compte a la carta que li escriu en els

capítols esmentats més amunt, retorna al passat. Obvia explicar-nos com s’embolicaren perquè ja

ho ha fet a través de la lletra, i no ens torna a explicar el mateix quan reprèn l’analepsi.

A més, a Solnegre i Els escorpins, l’opció homodiegètica, també genera alguns entrebancs que

l’autor es veu obligat a solucionar. Així, a les novel·les que tenen un narrador heterodiegètic,

aquest no triga gaire a informar-nos del nom del protagonista ni a descriure’l. En canvi, en una

novel·la de narrador-protagonista, no hi ha cap motiu perquè aquest es presenti o es descrigui. És

més, no faria sentit, i això Porcel ho sap i ho retarda a Solnegre, hàbilment, fins al final de la
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primera lletra reproduïda (al capítol III) que el protagonista adreça a Maria; ara sabem que es diu

Marc. I, pel que fa a la seva pròpia descripció, l’anirà fent de mica en mica, a diferència d’un

narrador omniscient absolut, que l’hauria col·locada al començament del llibre o que, en tot cas,

no l’hauria demorada gaire. Tanmateix, aquesta mancança no devia convèncer l’autor, que a Els

escorpins, la soluciona, indirectament, a través d’una argúcia, al capítol inicial, que li surt prou bé:

“Vaig traçar-me mentalment la meva figura, allí, enfront d’ella: d’estatura baixa, més aviat gras, amb els

braços que sempre penjaven, inerts, com si no sabés què fer-ne; vestit amb aquelles robes negres, una mica

enrossides pel sol, plenes de pols i de greixum...”204.

El mateix succeeix amb la Maria de Solnegre. Com a personatge, a pesar de la importància que té

per a Marc, gairebé no en sabem res, perquè la perspectiva escollida dificulta la presentació

d’aquesta sense que resulti massa forçat. Així, l’etopeia de Maria, val a dir que ben escarransida,

es retarda fins gairebé el final de la novel·la (“Maria, ben feta, bella i suau, bruna, d’uns vint-i-vuit

anys”205), quan nosaltres ja l’havíem desentrellada per un altre cantó. Però aquesta no és la Maria

present, sinó la de quinze anys enrere, i res no en sabem, d’ella ni del seu caràcter actual, perquè

ell no té accés a veure-la i nosaltres, de retruc, tampoc.

Igual que, quan a Cavalls, amb les lletres de Leandre Antoni entra en la narració autodiegètica, hi

ha límits que aquesta no pot superar: sí que ens explica la seva suposada relació amb Plàcida, però

en canvi, els darrers dies de vida d’aquest, com que no trobava millor manera, surten a col·lació per

l’oncle Dionís, que ho associa a la passió de Romeu i Julieta mentre explica Shakespeare al

narrador, encara infant. I a la mateixa novel·la, com que no té sentit que tingui informació de

l’oncle avi Daniel, ha de contar el que n’hi diuen els seus familiars i, fins i tot, la gent del poble,

entre ells, el notari, que només sap que, abans de morir, el vell Bernardí estava rabiós contra el seu

fill petit pel que li va dir Jacint, però el narrador només pot elucubrar el que s’esdevingué a la

cambra de mort entre el seu avi i el seu rebesavi moribund, car no hi havia ningú més en aquella

habitació i no n’ha restat cap mena de constància.

No sap res de Daniel de Vadell, l’oncle avi, durant més de vint anys, i destria tot el que li passa,
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d’important, a Jacint durant aquest període. Sí que tindria accés, per la pròpia família, al

desenvolupament dels fets per part del seu avi, i de la mateixa manera, col·loca, hàbilment, el cosí

Onofre Capllonc al servei de Daniel de Vadell, font d’informació que emprarà per conèixer el punt

de vista de l’altra branca.

Les converses ens nodreixen, de vegades, tant a Solnegre com a Els escorpins, la informació

necessària, tot suplint les mancances que genera la perspectiva homodiegètica. Per exemple, en

aquesta darrera, quan Ten és expulsat del col·legi, ens trobem amb la conversa entre el protagonista

i Holst, que li explica l’actuació de Ten, funció que exerciria el narrador omniscient en una novel·la

vuitcentista.

Quant a La lluna, on no es tracta ja d’una perspectiva homodiegètica, sinó d’un narrador objectiu,

en principi, quan s’enfoca una escena, no hauríem de saber res del que passa si no ens ho diuen els

mateixos personatges o si no hi interpretrem a partir del que fan i de com es mouen. És quelcom

molt semblant al que ocorre en una obra de teatre: tota la informació l’hem de conèixer a través dels

parlaments dels personatges. Les intervencions esdevenen, així, com passa en el gènere dramàtic,

una valuosíssima font d’informació per fer-nos-en conèixer els antecedents, sobretot als capítols

inicials del llibre, però no exclusivament en aquests.

El capítol V es presenta íntegrament a tall de conversa. Podria ser ben bé una entrevista206 que

Dameto fes a Passola. A més, en cert moment, el motorista reconeix que tot i que sabia que l’altre

s’havia passat un grapat d’anys a la presó, desconeixia els avatars del vell, de la mateixa manera

que ens passa als llegidors, amb la qual cosa el diàleg-entrevista té molt sentit per conèixer la

història passada del nostramo. Pensem que, moltes vegades, hi ha en el nostre autor un interès un

tant inexplicable —àdhuc per al mateix Porcel— per certs personatges, i a més, que li interessa de

fer-los parlar en el seu propi idiolecte i que ens mostrin, amb vista a una major credibilitat, el seu

testimoni en primera persona. Això fa que, per exemple, a Florença, en un capítol de Difunts, sigui
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el mateix Gabriel Singala qui doni compte dels motius que l’induïren a abandonar la vila

d’Andratx.

Aquests diàlegs es  combinen, però, amb l’esmentada perspectiva de la càmera. Així, per exemple,

quan el sen Rebolls conversa amb Banya, el narrador ha optat pel diàleg, però també per la càmera:

aquesta no fa altra cosa que reproduir la conversa entre ells dos, i quan els dos personatges callen,

en entrar la filla de Banya a l’estança, l’objectiu es limita a reproduir el que veu des del punt fix

on és situada, i arriba a agafar, fins i tot, el que fan els soldats de la caserna del davant a través de

la finestra. Heus-ne ací un fragment:

“Va entrar la filla d’en Banya amb un plat de sardines fregides, pa i un grapat de figues seques. En Banya

va sopar, mentre continuaven parlant, una mica desinflats. Al carrer ja feia fosca i des de la cambra es veia,

per una finestra oberta i barrada, el dormitori de la caserna d’enfront. Dos soldats jugaven a cartes, un altre

escrivia i un grup parlava i reia pels descosits”207.

I el diàleg també ajudarà, per exemple, a resoldre la qüestió de Dameto i el cinema. Amb la

perspectiva adoptada, tenim una obertura de la història in medias res, en el sentit que Dameto va

per la lliçó vint-i-set dels seus estudis de cinematografia. Els llegidors necessitem saber d’on surt

aquesta passió cinematogràfica, i el narrador ho resol en una conversa en què Tià Salla, a esquena

de l’actor, explica als altres mariners com començà l’afecció.

Difunts alterna la figura del narrador intradiegètic i l’extradiegètic, tots dos heterodiegètics, amb

el narrador-càmera. El narrador intradiegètic-heterodiegètic, el del capítol I, IV, VI, XII, XV, XVI, del

XVIII al XXVIII, XXX i XXXI constitueix la típica figura del narrador-testimoni ben reproduïda

igualment en contes seus com ara “El crim del Salobrar”. De vegades, això l’obliga a fer-s’ho venir

bé, com quan Bernat Sallent, tornant a Difunts, treballa de pallasso, i per solucionar la

incongruència en què incorreria un narrador-testimoni que, absurdament, presenciés tots els

números del circ, ho resol llogant-se de mosso de bastaix amb l’excusa que li plaïa de veure Sallent

fent el beneit, o quan la seva mare l’envia a jeure perquè no senti a parlar de la pena de mort, ell

assegura que ho escoltava tot des de dins el llit. De vegades, cita en estil directe comentaris que li

han fet els mateixos protagonistes, i els fets sempre l’afecten de prop. A més dels records que
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conserva, a voltes, s’aprofita d’altres fonts com ara les epístoles amoroses que Florència Callicó,

avantpassada seva, rebia des de Mèxic —en canvi i, coherentment, no té accés a les d’ella, que

aniran a raure a Mèxic fins que Riutort les crema, segons ho conta ell mateix—, dels textos de

Gabriel Alomar o Àlvar Campaner i Fuertes, o les fotografies de la rellotgeria de Carmel Grau del

temps de la Primera Guerra Mundial, el Diario de Sesiones, una altra dels seus recursos, per

explicar-nos la reacció dels diputats davant el parlament del baró Vidal. Porcel no oculta mai el

lligam que s’estableix entre la figura del narrador i el personatge en qüestió: així al capítol I és una

cosina seva, al IV, parla d’una relació amorosa del seu germà, al VI, d’un amic del col·legi i un

professor seu, etc.

El narrador intern que apareix al capítol IV de Difunts, un relat que, com la immensa majoria dels

de la novel·la de 1970, havia aparegut amb anterioritat en premsa208, està completament

descontextualitzat del mosso que treballa amb Bernat Sallent al VI, per exemple. Hem de creure que

és la mateixa persona? Tot ens indueix a pensar-ho, perquè la figura del narrador-testimoni —una

de les eines emprades per Porcel per soldar les diferents peces— s’allargassa més enllà del capítol,

per exemple, l’amic de Bernat Sallent al capítol VI, suara esmentat, ha de consolar, al VII, el sabater

Bartomeu Garí, i al VIII, no només coneix mistress Helen, que havia aparegut al capítol anterior,

sinó que, a més, és el germà de Sebastià, que havia protagonitzat l’afer amorós amb Jacqueline, al

capítol IV.

En canvi, l’altra línia, la dels capítols II, III, V, VIII, IX, XIV, XVII, XXIX són narrats per una veu

extradiegètica-heterodiegètica que recorre, amb freqüència, a l’estil indirecte lliure (per tant, la

focalització recau en el personatge).

La tècnica s’altera tanmateix en el capítol XI en què surt Benet Ripoll i no s’acaba de clarificar a

l’anterior, el X. En aquest darrer, el germà del narrador-testimoni, se’n va un dia de casa a córrer

aventures per la muntanya, i pel que fa a la tècnica, descartem d’entrada la presència del germà petit

com a narrador-testimoni que l’acompanya durant l’aventura de la muntanya. Tampoc hi hauria la

possibilitat de considerar que hi operi el mateix narrador-càmera que ressorgirà al capítol següent

i que utilitza a les dues novel·les sobre la mar: mai se situa en un punt fix, no es deté en cap cas en
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els gestos del personatge, i ens ho impedeix la presència d’aquest “jo”. Només ens quedaria l’opció

de considerar que tot ho explica un narrador clàssic des de fora (extradiegètic-heterodiegètic), però

ho impossibilita aquest “jo”, en la persona del germà petit que, en un primer moment, sembla

exercir les funcions de narrador.

En darrer terme, el narrador-càmera el detectem al capítol XI amb un objectiu situat en un punt fix

sense moure’s i que segueix els personatges per allà on van sempre que no es moguin dels límits

de la plaça i de les cases que l’enrevolten. El narrador-càmera propi de La lluna i Els argonautes

retorna doncs, a pesar que, cap al final, canviï a narrador-testimoni. A la resta del capítol, però, sí

que clarament s’inclina per la càmera, i es concentra en els detalls que més interessen el cameràman

—per anomenar-lo d’alguna manera. Situada a la plaça del Peix —anomenada així perquè

tradicionalment ha constituït la plaça del mercat a Andratx, i avui coneguda com a plaça

d’Espanya—, acompanya els homes que entren a can Bernardí Coves, que és a la mateixa plaça,

però en canvi, no es desplaça fins al quarter del sergent Benet Ripoll, que no és a la plaça, sinó que

s’espera que ell vingui per prosseguir la història després d’una el·lipsi explícita, i després Joana

conta la història en una narració intradiegètica similar a la que explicaven els diversos homes

d’equipatge del Cala Llamp.

A Cavalls, la novel·la és escrita novament en primera persona, però amb un narrador a mig camí

entre el Marc de Solnegre i el pastor d’Els escorpins, d’una banda, i el testimoni de Difunts i de la

immensa majoria de contes escrits durant aquells anys, de l’altra. Però a diferència dels dos primers,

se serveix d’una veu intradiegètica i heterodiegètica que ens explica un grapat d’històries,

coherentment inserides en el gruix, sovint situades durant la seva pròpia infància, que passà en

companyia de l’àvia Brígida, i on torna a operar el mateix “jo” testimoni de Difunts.

De vegades, ho manlleva, semblantment, dels articles de creació previs, com a Difunts: és el cas

de la història de Plàcida i Leandre209 o el de la lepra de Felip de Vadell210. Així, sobre històries com

la de Jaume Vadell, es projecta en forma de narrador extern limitat i reconeix que li manquen

algunes dades (com ara el perfil físic del personatge), perquè la coherència del text no se’n ressenti.



211
PORCEL, Baltasar. Op. cit., Barcelona: Edicions Proa, 1991, 576 p, p. 424.

97

En d’altres casos, en canvi, s’inventarà que les té per tal de dotar de credibilitat el capítol, sobretot

quan parla de personatges allunyats en el temps, sobre els quals, en conseqüència, ningú l’ha pogut

informar de res; és així completament fictícia l’existència d’una Història de la Reial Armada de

sir Robert Crossen que elogia i tracta de la implicació de Francesc Joan de Vadell en la guerra

napoleònica, i no es detecta cap rastre de Noam Ventury, Pierre Saint Sulpice, Josep Moliner Udina

i Estebán Pérez de Castro —els noms d’un anglès, francès, català i castellà gairebé ridículs de tan

tòpics com són— que haurien elogiat la tasca pacificadora del personatge a la Mediterrània. O quan

fa a Michel Tulard, el promès de Cèlia, justament, de la Catalunya del Nord perquè, d’aquesta

manera, faci sentit que un francès s’expressi sense dificultats en català i perquè li interessa de

novel·lar l’episodi històric que constituí la Comuna de París, a través d’un personatge, el pare de

Tulard, que l’hagués viscuda en la seva pròpia carn.

Una altra característica narrativa molt del gust de Porcel és la dels narradors intradiegètics, i sovint

també homodiegètics, els quals, en analepsis, expliquen històries dins la història, sovint a uns

narrataris. Poden ser, per exemple, l’interrogatori a què les autoritats sotmeten Joana al capítol XI

de Difunts, mossèn Dionís i el cisma d’Occident amb el protagonista com a narratari a Cavalls, etc.

També a La lluna, tots els personatges expliquen històries dins la història del Cala Llamp —la

principal, la qual, de fet, és la més escarransida de totes narrativament parlant. O a Els argonautes,

en què per reconstruir la història de Tomàs Barral a Amèrica, el narrador es forneix del que

expliquen els diversos andritxols que en vénen i acaba cedint la veu a Pau Garballó, que amb fama

de mentider, conta una història de Barral perquè el narrador afegeixi al final que “ningú, però, no

va corroborar el relat del gros Garballó”211. La finalitat en aquest cas no és oferir un testimoni real,

sinó reproduir una realitat que es repetia a l’època, la de gent que conversava sobre altres sense que

poguessis treure’n res en clar.

Un altre exemple el trobem en la medalla que lliuren a Ramon Verger. Tipogràficament, se separa

aquesta narració de la resta mitjançant una línia en blanc, recurs que només emprarà un altre cop

en tota la novel·la: més avall, al capítol XVI, quan el patró Salla se’n recordi de la història del

Martinica. La raó d’aquestes separacions rau, segurament, en el fet que deu considerar aquestes
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dues com les narracions més allunyades del tronc central de la novel·la212.

Els elements fantàstics, que el narrador mai corrobora com a certs, no deixen d’aparèixer per la

presència de narradors homodiegètics com pugui ser Mateu Salla a la història del Martinica, suara

esmentada, o Freire Pena, a Els argonautes, i les històries que explica del cementeri d’Adina. Quan

l’autor no troba la manera de donar entrada al realisme màgic que extreia de la literatura

hispanoamericana, ho resol a través de ginys com el de la mort de Diumenge de can Cabré, per

exemple, personatge secundari que només ens interessa en relació amb el nostramo de la Botafoc,

dista massa del personatge d’Els argonautes, i en haver acabat d’explicar-la, el narrador ha de

tornar enrere per explicar-nos de quina manera s’introduí el nostramo en els negocis de contraban,

conscient del seu allunyament del fil novel·lístic.

Porcel segueix, doncs, quant a tècnica narrativa, a les primeres novel·les, o la intrahomodiegèsi

o el narrador-càmera, i participa de les crítiques que s’adduïren a aquests darrers narradors

pretesament objectius. Més en el cas d’un autor com el nostre, que mai permetrà que l’òptica d’un

punt de vista el limiti i recorrerà a altres recursos que enriqueixin l’escena baldament la coherència

tècnica se’n ressenti i li ho acabin retraient. L’andritxol acaba, doncs, abandonant, de mica en mica,

la perspectiva objectiva de la càmera cap a la dècada dels anys setanta213 —de la mateixa manera

que bandeja la complexitat estructural o els corrents dominants que seguia a la primera època—

i pren una opció narrativa personal, que al seu torn, resulta més senzilla. En canvi, la presència de

narradors intradiegètics, de vegades homodiegètics i de vegades heterodiegètics, que poden ser els

mateixos protagonistes o secundaris que l’informen i, al capdavall, ens informen (i que, molt

sovint, utilitza per tal que no se li pugui retreure la manca de coherència que li atribuirien si ho

reportés el mateix protagonista), continuen tenint un pes ben destacat a la seva producció dels anys

setanta.
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Els personatges

Pel que fa als personatges, començarem per analitzar els ressons autobiogràfics que traspuen als

protagonistes de les dues novel·les anomenades de personatge individual, als diferents personatges

que conformen les novel·les corals sobre la mar, així com els narradors, entre el testimoniatge i

el protagonisme, de les dues novel·les que va compondre a la dècada dels anys setanta. En segon

terme, hauríem de tenir en compte el mite del bon salvatge, present en personatges molt propers

als protagonistes individuals o narradors, sobre els quals exerceixen una forta atracció (el cas de

Lluc Corso a Solnegre, posem per cas), desperten en ells admiració, hi traven amistat (com el

narrador de Cavalls amb Onofre Capllonc), o bé són personatges de novel·les de protagonisme

plural en què l’autor també hi aboca part d’ell mateix (com ara Vicenç Barral d’Els argonautes).

També molt vinculat als protagonistes és el rastre d’un existencialisme que es palpa, bàsicament,

a Solnegre i Els escorpins però també, encara que en menor mesura, a Cavalls, i no exclusivament

en aquestes tres novel·les. Semblantment, l’existencialisme, que adquireix força a l’Europa

posterior a la Segona Guerra Mundial, té com una de les seves característiques més intrínseques

un procés de despersonalització de l’home no tant vinculat al mite del bon salvatge com a un

procés d’animalització i cosificació  que, ensems amb la de personalització d’animals i coses, és

introduït en l’apartat següent i que afecta molts personatges, protagonistes o no, de les novel·les

estudiades. Finalment, l’estudi dels personatges es clou amb un darrer punt en què es recullen els

diferents arquetips que es van reproduint als diferents llibres o la presència de personatges plans

que sempre repeteixen unes mateixes accions i manquen de profunditat (potser, per la mena de

novel·la que és, serà a Difunts el llibre en què aquests més abundin).

RESSONS (AUTO)BIOGRÀFICS

Des de Solnegre i Els escorpins, totes les novel·les de Porcel contenen claríssimes referències

autobiogràfiques, però a més, aquestes dues, són de les poques novel·les de l’autor d’Andratx de

protagonista individual. El caràcter principal de la novel·la de 1961, natural de Solnegre, l’Andratx
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natal de Porcel “tot canviat”214, prové com ell de bona casa, i tots dos, d’infants, fan les mateixes

entremaliadures. Però fixem-nos que l’edat del Marc que retorna a Solnegre no es correspon amb

la de Porcel en el moment que ho escriu. Quan el detenen a la vila, té vint-i-quatre anys, i aquesta

edat sí que coincideix més o menys amb la que té Porcel quan redacta el llibre. En canvi, el

personatge que apareix com a narrador de l’obra és el Marc de trenta-nou anys que torna al seu

poble natal després d’haver romàs quinze anys empresonat. Curiosament, però, Solnegre no canvia

gens, la vila amb què es troba Marc després dels anys de presidi és la mateixa que abandonà l’autor

per anar-se’n a estudiar a Palma, la qual cosa no és gens trivial, com veurem. L’escriptor ha

endarrerit el naixement del protagonista quinze anys, de manera que el Marc que torna a la vila a

trenta-nou es troba amb el poble que va conèixer Porcel, que llavors ja se n’havia anat a Palma,

i d’aquesta manera la infància i joventut del protagonista pot tenir lloc abans i durant la Guerra,

amb el joc que li dóna tot això, si bé passa per sobre el conflicte bèl·lic del 36, ben segur que per

evitar-se problemes amb la censura.

Marc estudia, com el mateix Porcel, a l’acadèmia del poble, i se’n va a Palma per cursar Dret;

Porcel anà a la capital balear a estudiar Comerç. Tanmateix, l’andritxol hi partí acompanyat dels

seus pares215, a diferència de Marc, que hi va amb un al·lot de la seva edat, el fill de Sampol. Marc

i Porcel van a parar a una ciutat provinciana on, el menys interessant que hi ha són els estudis, i

tots dos resulten ser “més aviat mal[s] estudiant[s] que no bo[ns]”216. D’aquesta manera, Porcel mai

no finalitzaria els estudis de Comerç, ni Marc, els de Dret. Veiem, doncs, que l’autor manipula els

fets quan li convé, com bé manifesta Rosselló Bover217.  Així, per exemple, mai no es creà una línia

de ferrocarril que unís Palma amb Andratx com la que surt a la novel·la i que permet que el

protagonista es desplaci del seu poble a Palma. I a la ciutat, com adverteix Rosselló Bover, la seva

estada no fa sinó reproduir els records de l’autor a l’etapa que s’hi instal·là a viure. Cap dels dos

no gaudeixen gens de la seva etapa ciutadana, però, a diferència de Marc, Porcel veié a Ciutat que

mai no tornaria al seu poble, i hagué de trobar el seu espai a Barcelona. A partir d’ací, els camins

de tots dos es bifurquen.



218 El servei militar a la Marina de Guerra, primer a Cartagena per fer la instrucció i la resta del temps a Palma,
s’estén des de l’abril del 1957 fins al març del 1959. Ap. CABRÉ, Rosa. “La relació epistolar entre Llorenç Villalonga
i Baltasar Porcel (1957-1976)”. In PORCEL,Baltasar; VILLALONGA,Llorenç. Op. cit. Barcelona: Edicions 62 (Biografies
i Memòries, 69), 2011, 832 p, p. 11-35, p. 95.

219
PLANAS, Antoni. Op cit. Palma: Lleonard Muntaner, Editor (Mallorquins en Diàleg, 11), 2003, 192 p, p.

47.
220

PORCEL, Baltasar. Op. cit., Barcelona: Edicions Proa, 1991, 576 p, p. 469.
221

 ROSSELLÓ BOVER, Pere. “L’element autobiogràfic en la narrativa de Baltasar Porcel”. In Loc. cit. Cairell.
València. 4 d’abril de 1980. <http://perso.wanadoo.es/lipmic/cairell/Num4/rossello.htm>.

101

Porcel no fa altra cosa que portar el personatge de Solnegre a les dues ciutats que va conèixer ell

abans de la seva partida a Barcelona: Palma i Cartagena. Probablement, s’hagués sentit insegur de

situar el protagonista a qualsevol lloc que no conegués de primera mà, cosa que sí que gosarà de

fer amb Els escorpins, en què, com ell mateix reconeix, situa bona part de l’acció a Amsterdam.

El servei militar a Múrcia de Marc conserva, doncs, molt d’autobiogràfic. El mateix Porcel

considera els tres mesos d’instrucció que va haver de viure a Cartagena218 com una pèrdua de temps

que va aprofitar per llegir i escriure219; però en això, novament, Porcel no segueix el que ell mateix

va fer a la ciutat murciana, per tal com el protagonista reconeix que no hi llegí ni una sola ratlla.

Més aviat diu que els mantenen ocupats tot lo dia, i que gairebé no té temps per a res més, i quan

en té, surt pel barri de prostitutes. No obstant això, quan retorna a Solnegre, com el Porcel que

retornava a Andratx venint de Palma, sí que esmerça el seu temps en lectures de plaer.

A més, per a Porcel en concret, aquesta estada a Cartagena és un temps proustianament feliç i

irreparablement perdut que, d’alguna manera i a tall de teràpia, l’autor assoleix de recuperar una

mica enviant el seu personatge, per al servei militar, al mateix lloc on ell va anar destinat. No

només amb Marc, també en Torroella, d’Els argonautes, que fa el Servei pels Pirineus, aquest

període constitueix un “temps d’enfortiment físic, d’anihilament mental”220. El servei militar de

Torroella al Principat, doncs, no fa altra cosa que reproduir el període que Porcel s’estigué per

Múrcia. Però des del capítol XVI de la primera novel·la, Rosselló Bover considera que, certament,

l’obra “va perdent el caràcter autobiogràfic i adquireix molts més elements ficticis”221.

Quant a les lectures, no és difícil veure que les de Marc coincideixen, en part, amb les del Porcel

d’aquells anys, i que reprodueix la realitat d’aquell Porcel jove vivint a Palma aquest Marc que

llegeix fins a la matinada, que els dissabtes va als encants per comprar llibres i a qui el seu pare

renya perquè estudia massa poc.
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Gimferrer assegura que la identificació entre Marc i Porcel es deu al fet que aquesta primera

novel·la és el resultat d’una crisi espiritual, a la qual ja hem al·ludit, que en efecte va patir l’autor

quan era jove i que torna a traspuar amb més força a Els escorpins, en què Mir considera que

s’inclou “una crítica total no sols de les formes religioses, sinó també de la idea de Déu”222.

Acabat el servei militar, doncs, Marc retorna a Solnegre i, solitari sempre, freqüenta el cafè Casa

Solano per tal com li recorda l’ambient de les tavernes que va conèixer a Cartagena. De fet, el

negoci el regenta una família de Múrcia, i la taverna la freqüenten jaeneros i murcians. Allà entra

en contacte amb els homes amb qui assassina don Sebastià, però tota aquesta part, òbviament, ja

es basa en la pura ficció.

A Solnegre, doncs, tot són episodis autobiogràfics, i els seus familiars es converteixen en

personatges literaris. És el cas l’àvia Brígida, que pul·lula per diferents novel·les i contes, però

també el de l’avi Guillem Juvera o l’oncle Montserrat. En canvi, a Els escorpins, aquesta

literaturització de la família es fa una mica més difícil de veure: l’ambient neerlandès, és clar, ens

ho complica una mica, però el rerefons es manté, i Porcel hi reincideix amb La lluna, i col·loca,

el 1968, al front de la Botafoc, el seu padrí jove, Macià Porcel, patró de cabotatge, que s’havia

introduït en el món del contraban i traslladava carregament de Tànger i Gibraltar cap a l’Illa “però

afegint-hi un passat de guerra civil i amor destrossat”223 que l’enllacen amb el Marc de Solnegre

i el protagonista d’Els escorpins, de manera que, a part de Macià Porcel, Lleonard Juvera també

conserva molt de Porcel. S’hi associa, particularment, per Cabré, “en l’acció concreta de construir

i ampliar la casa, primer, i després, la finca de Sant Elm [... que] li servirà per expressar la voluntat

de sentir-se hereu d’una terra, d’un passat, d’una gent i d’una família”224.

De la mateixa manera, va ser després que l’escriptor deixés la redacció del diari Baleares i se’n

tornés a Sant Elm, que va tenir lloc l’inici de redacció de la novel·la de 1961, que d’antuvi, era

formada, exclusivament, per lletres d’amor en què Porcel contava a la dona del sotsdirector com
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era el món d’Andratx. Aviat, tanmateix, s’adonà que allà hi havia material per a una novel·la225.

En la mateixa línia, el protagonista d’Els escorpins és un transsumpte de Baltasar Porcel, amb

molts aspectes, els més visibles, que els allunyen, però amb molts altres que els acosten, com ara

l’atracció que sent el personatge per la història (d’on treu idees per als seus jocs d’infància, i

Porcel, material per a les seves novel·les), els jocs d’al·lot de tots dos, molts de llurs pensaments,

les lectures d’un i altre (tots dos se senten atrets, per exemple, per Jules Verne), les percepcions

religioses, l’estudi exhaustiu que fa el personatge de l’atles que s’ha comprat, recreant-se en les

terres africanes (una de les grans fascinacions de l’escriptor que, anys a venir, es deixarà seduir per

l’Àfrica negra), etc. De la mateixa manera que a Porcel, l’escola no li agrada gens: les lliçons

d’història se les aprèn aviat, però en les altres matèries no sembla un al·lot gaire aplicat, com fou

l’autor. Més encara, la història entre Krista i el protagonista no fa sinó recrear una història que

visqué el mateix Porcel en pròpia carn en un moment en què patia una seriosa crisi espiritual226,

i els turments a què s’autosotmet el personatge obeeixen també a una base real, segons confessà

en una entrevista a Sardà227.

L’autor, sovint, s’ha referit a aquesta tempesta al coll de la Palomera228, que reprodueix a Els

escorpins, però que podríem conjecturar que, anys a venir, tornarà a recuperar per al capítol XXIX

de Difunts on la traslladaria al personatge de Valentí Castell, que, igualment, arriba a un coll, a

manca de deu quilòmetres (a Els escorpins, en mancaven devers cinc) per arribar a Andratx, amb

bicicleta (a la novel·la de 1965 se’ls espatllava una moto). De fet, quan Valentí rememora el seu

temps d’infantesa a la vila, aquests records també són els del mateix Porcel. És de nit, com a Els

escorpins, però Valentí no ve de Sant Elm, com els d’Els escorpins, sinó d’Estellencs, per l’estrada

que uneix aquest municipi amb el d’Andratx. També com Porcel, Valentí és un andritxol que ha

deixat el poble, perquè ara exerceix de gestor a la plaça de l’Olivar de Palma, on viu amb la seva

família. Aquest article, en premsa, havia aparegut sota el nom de “La tormenta”229. Als revolts,
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mentre davalla, esclata la tempesta, i el personatge de Valentí ensopega amb la bicicleta per mor

d’una branca d’ullastre. I en aixecar-se de terra, s’adona que ha d’aturar-se. Veu, llavors, una

barraca de pastor (a Els escorpins, era de carboner), feta de pedra amb teules, on aixoplugar-se de

l’aigua, però no fuig com el protagonista d’Els escorpins i Krista, que s’amaguen allà per por dels

militars. Tot això funciona molt bé per mostrar que Porcel contínuament elabora i reelabora

materials biogràfics, i que fins a cert punt —molt discutible— el podem inscriure en la línia

d’autors acusats de poca capacitat creadora, com Llorenç Villalonga, en el sentit que sempre

necessiten de recórrer a la seva pròpia circumstància personal o a la d’altres a l’hora de compondre

una ficció.

Però no deixem encara Els escorpins perquè també en els pares del protagonista, així mateix, es

podria detectar, en certa manera, un desdoblament del mateix Porcel: així, el jove escriptor

il·lusionat i ambiciós que és l’andritxol aleshores es projectaria en la mare del protagonista, aquesta

artista triomfadora que compta, fins i tot, amb el seu espai com a artista al Museu d’Art Modern

holandès, mentre que el seu pare suposaria el seny i l’ordre, el camí assenyat que podria haver pres

Porcel, però és prou clar que, rere una existència com la del pare del pastor, Porcel sols hi veia una

trajectòria grisa i avorrida —i sortosament per a nosaltres s’inclinà pel primer camí.

Després de mantenir relacions sexuals amb Krista, el pastor reconeix que sent més llunyana la

presència de Déu. En això, també hi hem de saber cercar la lectura autobiogràfica, com si Porcel

hagués acabat substituint la seva voluntat de fer-se religiós, de consagrar l’amor a Déu, per la

d’estimar una dona. I en el desarrelament de la religió del protagonista, que se sent dins la capella

com un estrany, hi hem de veure el desarrelament de la fe que sentí el mateix Porcel aleshores.

Aquest allunyament religiós esdevé prou clar al final del llibre: “I vaig veure absolutament que

l’únic que pot crear a l’home és la seva mateixa força. Ell mateix, amb tot el seu alè i la seva

precarietat. Ell sol, per ventura també ell i els altres”230. És el punt i final d’una crisi espiritual que

feia estona que Porcel arrossegava. Més endavant, a Difunts (i a Els argonautes també n’havíem

detectat alguna mostra també), podran aparèixer ja episodis burlescos, de moment impensables,

com el de sor Anatòlia del Santíssim Sagrament de l’Altar, que resta amb sostenidors i bragues i

crema a caramulls breviaris, estampes i quaderns dels alumnes convençuda que el demoníac Lau
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Tortella l’havia convidada a ballar.

En una entrevista amb Caldentey, amb motiu de la tesina d’aquesta sobre l’obra de l’autor

andritxol, Porcel reflexiona a propòsit de la religió. L’andritxol s’hi refereix com a refugi en relació

amb el protagonista d’Els escorpins o amb el pare d’aquest, molt a l’estil de Nietzsche —a qui cita

més avall— o Unamuno. I també parla de l’ascètica:

“En d’altres novel·les meves hi ha aspectes interessants que són l’aspecte de l’ascètica, és a dir, del domini

del caràcter: dominar-te tu mateix [...]. Això és l’ascètica, és a dir, l’home que doma el seu cos, els seus

instints, en nom d’una cosa d’aquestes, que se sotmet a una disciplina brutal, com si fos un exèrcit, que se

sotmet a un motllo, i aquest motllo que alhora és repressiu i alhora és inductiu o alhora t’impulsa doncs a

seguir un cami messiànic, doncs te pot donar moments de gran intensitat creadora com el cas de Sant Joan

de la Creu, o convertir-te en un imbècil obsedit sexual o jo què sé”.231

No hi ha dubte que, quan al·ludeix a d’altres novel·les seves, s’està referint a Els escorpins, on el

personatge, per tal de resoldre aquest complex edípic que pateix amb la seva mare, a qui identifica

després amb Krista, s’imposa la mortificació voluntària del cos. Empra, en bona mesura, materials

procedents de la pròpia autobiogràfia; per exemple, més amunt esmentàvem les paraules de

l’interviu del mateix Porcel reconeixent que “els capellans, em varen produir repressions”232 i, en

una altra entrevista, a Pons, parla “d’una moral molt rígida i austera, un punt calvinista, que em va

inculcar la meva mare i el meu ambient familiar”233 que també rau al darrere de tot plegat, per bé

que no ho novel·litzi. Al cap del temps, en parlar d’Els escorpins, Porcel sols consideraria el

producte com “una etapa per a vomitar una sèrie de coses”234.

Aquesta “sèrie de coses”, com sabem, al·ludeix a una etapa de la seva vida de devers sis anys que,

suposadament, hauríem de situar entre els catorze (que és quan deixa Andratx) i els vint235, i al cap

de quatre anys, enceta la redacció d’Els escorpins, on ho aboca tot plegat, però amb referència

novament al que en ell ha romàs d’aquell temps, torna a al·ludir als mateixos elements que abans:
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“He conservat sempre d’aquella disciplina una inclinació, una fortalesa ascètica, vull dir una voluntat que

m’ha estat molt útil per a la feina i per a doblegar la meva pròpia psicologia. Voluntat en la formació de la

qual intervingué també una dimensió ferrenya del caràcter de la meva mare i una lectura, a principi del 1960,

de Nietzsche”236.

En el cas de La lluna, igualment, no podem parlar d’històries autobiogràfiques, sinó que

constitueixen, més aviat, anècdotes que ell havien sentit contar. Tinguem en compte que els

treballadors del Cala Llamp es poden dividir en dos grups, d’una banda, els que tenen devers

cinquanta o seixanta anys (el patró Salla, el nostramo Passola, el sen Rebolls i Melsion), i els de

trenta o quaranta (Tià Salla, Dameto, Croc i Verger). Els primers pertanyerien, doncs, a una

generació anterior a la de Porcel, la dels americans i contrabandistes, mentre que la segona,

constitueix la seva. En aquest sentit, podem concloure que les anècdotes del primer grup devien

ser, més o menys, les que sentia contar al seu propi pare, padrí, veïns d’Andratx, els pares dels

altres... mentre que les segones representen, més aviat, experiències viscudes per ell mateix o pels

seus amics i companys.

La història del vell Salla, el pare de Tià, emigrant i contrabandista, podria ser també la història del

pare del mateix Porcel, del seu padrí jove o del pare de Marc a Solnegre (el qual, ara, no ha de retre

comptes a ningú perquè té un vaixell en propietat, però que, de jove, havia ingressat, fins i tot, a

la presó per contrabandista).

I d’altra banda, apareixen a la novel·la un bon nombre de personatges secundaris, que reuneixen,

tots ells, la característica de no ser homes d’equipatge del Cala Llamp. Aquests deuen tenir també

llur base real, com ara Jaumoia, el propietari del cafè, potser Pere Goixet, el nostramo que juga al

truc fent parella amb el patró Salla, etc. Pel que fa als personatges no humans, hem d’esmentar

Josemartí, el lloro de Jaumoia, que li va regalar un guàrdia personal de Fulgencio Batista per haver

dit que Weyler era un ase (la qual cosa, possiblement, degué sentir contar Porcel), i sobretot,

Llamp, el ca que dóna nom al veler i que existí en realitat: Baltasar Porcel va tenir un gos que

nomia Llamp. De vegades, el mateix Llamp apareix a casa seva, en algunes entrevistes que se li
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fan en aquella època237.

Però deixant de banda els secundaris, i centrant-nos en els principals, Toni Croc, un dels joves del

veler, és l’únic membre del Cala Llamp que no és andritxol, sinó de Santanyí. I Cabré parla, en

aquest sentit, “d’una sèrie de viatges [de Porcel] en moto d’Andratx a Santanyí, amb un amic, per

anar a veure una dona alemanya”238, que podria ser el referent real de Croc. El santanyiner, de fet,

és molt femellut. Però el patró aviat se’n cansa, d’aquest tarannà violent i baralladís de Croc, i el

desembarca. Toni Croc, que sens dubte ha de tenir el seu referent en la realitat, podria compartir

el mateix referent real que el principatí Prudenci Torroella d’Els argonautes: llurs bregues amb els

respectius patrons, llur natural violent, el fet de ser homes que mai han fet res de profit a la vida,

sempre d’un lloc a un altre i d’una feina a l’altra, etc. Juvera, igual que Salla, és qui comanda, però

depèn de Torroella, que és l’únic motorista que té, perquè si Juvera hagués pogut, ben tost hagués

acabat com el santanyiner al Cala Llamp. De totes maneres, Torroella li diu ben clarament que

aquest és el darrer viatge que fa a bord de la Botafoc; segurament, Juvera tampoc l’hagués volgut

pus.

El Toni Croc de La lluna, doncs, que passeja pels bordells de la porta de Sant Antoni, deu ser algun

amic de joventut molt proper a ell. Semblantment, la por a la mort és una característica del sen

Rebolls, personatge de la mateixa novel·la —obcecat amb ella per tots els que ha vist morir, entre

ells la seva pròpia dona—, Marc o la por del patró Juvera de morir negat a la mar, entre d’altres.

Aquesta percepció de mort, el Marc de la primera novel·la la sent quan Maria manifesta la seva

voluntat de deixar d’escriure-li. En el mateix sentit, el narrador-testimoni obsessiu de la primera

història de Difunts representa un home proper a un Marc o un Lleonard Juvera, igual que l’infant

de nou anys que resta meravellat amb el gat siamès al capítol IV de Difunts (que reprodueix la

complaença que han generat els moixos, des de sempre, al mateix Porcel), o el jove Lau Tortella,

que també representa el mateix Porcel (en concret, el Porcel de l’estada a Palma): jove, primatxol,

amb brillantina, que gaudeix d’anar a jugar al billard...
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Finalment, tenim Rafael Dameto, el motorista, un solleric de trenta-vuit anys que viu al Port

d’Andratx. Es va fer motorista a Cartagena, en reenganxar-se a la Marina —i no deixem de banda,

en aquest sentit, que Porcel va fer el servei militar a Cartagena, de manera que també aquest

personatge deu tenir el seu propi referent real, probablement, en algú que conegué Porcel a la ciutat

murciana; podria anomenar-se Rafael mateix si tenim en compte que aquest nom el torna a emprar

Porcel amb el fill de Vito Gual, a Difunts, que servia a la Marina a Múrcia i que sol·licità plaça per

enrolar-se en un submarí.

A Els argonautes, igualment, hi predominen els andritxols: d’aquesta localitat mallorquina

provenen el patró, el nostramo i Marcó, a diferència de Puig-Savall, que és de Palma, el principatí

Prudenci Torroella, i Freire Pena, d’origen gallec.

I el pare de Lleonard, Jaume Juvera, que torna de Cuba, hereta del seu propi pare can Bolei, la

Coma, el Comellar o can Juvera, i obeeixen ben bé als avantpassats del mateix Baltasar Porcel

convertits en personatges literaris d’un autor que s’ha proposat convertir Els argonautes en una

galeria familiar que completarà en novel·les posteriors com Difunts, Cavalls o Les primaveres.

Pel que fa a la caracterització indirecta de Lleonard Juvera, d’Els argonautes, hauríem de tenir en

compte la seva nominalització perquè ‘Lleonard’ al·ludeix al lleó —tinguem en compte que ell, a

més, com a patró de l’embarcació constitueix el rei de la seva pròpia selva— de la mateixa manera

que ‘Porcel’ fa referència al porc o el porcell,  igual que, més endavant, a Cavalls ens trobarem els

Vadell, de ‘vedell’, sense deixar de banda la rellevància que adquireixen igualment els animals dins

la producció porcel·liana, o a Els argonautes mateix, el motorista Barral, un altre personatge força

animalitzat, que viu a la Dragonera, el nom de la qual deriva de la seva semblança amb un drac o

l’al·lusió a les faccions porquines de Cabré.

Els trets identitaris de Juvera, quant a prosopografia, tampoc no varien: o és que no podria ser un

jove Baltasar Porcel aquest Juvera “ben pentinat, el mostatxo una mica abrupte. Un cigarret a la

boca”239? Porcel no dubta, a més, d’adjudicar al personatge propietats seves com can Bolei, la



240 Porcel diu que “la satisfacció més gran que he sentit, això en gairebé tots els ordres, és la il·lusió de
tot el que em resta per fer. Per això, potser, em fa tanta por la mort”. In SOLDEVILA, Llorenç. Op. cit. Barcelona:
Edicions Proa (Les Eines, 53), 2008, 441 p, p. 42. També en parla, de la mort, a ESPINÀS, Josep Maria. “Baltasar
Porcel” [enregistrament de vídeo]. Barcelona: Televisió de Catalunya, 1987.
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infància que atribueix a Juvera reprodueix la del mateix Porcel, també llur estada a Ciutat, la por

a la mort240 que manifesten tots dos, l’obsessió pel passat... Les etapes, en llurs vides, també són

bàsicament les mateixes: els anys d’infància i d’adolescència de tots dos a Andratx, el servei militar

a Marina a Cartagena i Palma per part de Porcel (que no coincidí amb l’esclat del Moviment com

en el cas de Juvera perquè Porcel no va néixer fins al 1937) i els set anys de Marina del patró de

la Botafoc durant la Guerra i la postguerra tant a Mallorca com a fora, i la indecisió que prengué

després la vida d’ambdós fins que llurs camins es bifurquen definitivament.

Potser perquè li interessa de situar Juvera durant el conflicte bèl·lic, aquesta etapa de la seva vida

s’allunya del servei militar de Porcel a Cartagena, que l’autor d’Andratx traspassa al nostramo

Cabré. Aquest se separa de Tonina perquè l’envien a Tarragona —no és res nou, tanmateix, que

Porcel variï els episodis biogràfics segons li plagui— i, tant la seva estada allà com el retorn al

poble d’Andratx, torna a coincidir força amb la vida del mateix Porcel o de personatges anteriors

que s’inspiraven, igualment, en Porcel, com el Marc de Solnegre.

Tampoc Juvera i Cabré, però, constitueixen els únics homes de la Botafoc que contenen

característiques de Porcel, sinó que, en certa manera, podem dir que l’autor es dissemina en una

multiplicitat de personatges. L’altre que reprodueix una etapa de la vida del mateix Porcel és el

capità Puig-Savall. En aquest cas, Puig-Savall recorda un Porcel molt concret, el que vingué a viure

a Ciutat durant una època: l’existència grisa que menen tots dos, els estudis, les lectures, les anades

a la porta de Sant Antoni, el Born, el carrer del Vi... Puig-Savall, de la mateixa manera que el

protagonista d’Els escorpins, és un altre mal estudiant que cursa Nàutica, com Porcel s’enrolà a la

Marina... Porcel se’n serveix només fins a cert punt, com fa sempre, perquè, a partir d’aleshores,

els camins d’autor i personatge se separen: la pròpia experiència ha servit al d’Andratx per situar

Puig-Savall a la mar, i el deixa de pràctiques en el vaixell Jaume I que cobria la línia marítima entre

Mallorca i Barcelona.

Però a Puig-Savall l’hauríem de tractar a part de la resta. Aquest aporta un matís nou, que el

diferencia de tots els personatges porcel·lians vistos anteriorment. És un home que sap de lletra,



241 En declaracions a Espinàs, Porcel diu que “Barcelona era, doncs, a través de la literatura, el lloc on podia
anar. I a més, jo sóc d’una família, al meu poble tothom havia emigrat des de feia cent anys, és a dir, havien emigrat
bàsicament a Cuba i a França”. Vid. ESPINÀS, Josep Maria. Cit. Barcelona: Televisió de Catalunya, 1987.

242 Intueixo que, fins i tot, podria ser que hagués triat Tarragona perquè la ciutat catalana compartiria les
costes alteroses del Molinete de Cartagena, ciutat on va fer la instrucció Porcel.
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culte, la qual cosa el separa i el singularitza de la resta de personatges de la novel·la, de la mateixa

manera que succeïa amb Dameto a La lluna. Per això, Puig-Savall, a la Botafoc, fa com si no sentís

la resta. I així, els altres homes d’equipatge, sovint, ni l’entenen, un contrast que encara no s’havia

produït mai a la novel·lística porcel·liana.

Puig-Savall és el més major de l’embarcació, després ve el patró Juvera, de devers 49 anys, i el

nostramo, de 48, també Freire Pena, que té si fa no fa l’edat del patró i el nostramo, més jove és

Prudenci Torroella, que el 1968 en compliria 43, i després vindria Vicenç Barral i, en darrer lloc,

Pere Marcó. Aquest, probablement, seria el més jove de tots, ja que devia superar de poc els trenta

anys.

Dèiem més amunt, en parlar de tècnica narrativa, que no només el patró Lleonard o el capità Puig-

Savall constitueixen transsumptes del mateix Porcel a l’estil de Marc o el pastor d’Els escorpins,

sinó també el devot Freire Pena, que llegeix la revista El Mensajero del Corazón de Jesús i que

parodia la crisi espiritual que Porcel havia resolt arran d’Els escorpins. A més, Freire és un

emigrant, de la mateixa manera que Porcel deixà enrere Mallorca i optà per Barcelona241. Igualment,

Vicenç Barral, que era de la Coma Freda, d’on procedia l’àvia de Porcel, d’al·lot, tenia un ca que

nomia Llamp —com el de Porcel—, i constitueix, en bona mesura, una transposició de l’escriptor;

ho és el capità Puig-Savall, a qui el deleixen les poesies de Joan Alcover, com al mateix Porcel; el

catalanisme de Porcel desemboca en Torroella (tots dos han de fugir de Barcelona: el mallorquí cap

a Tarragona; el barceloní, a Vinaròs); Cabré, que en lloc d’anar a raure a Cartagena, el destinaren

a Tarragona242 on actua, si fa no fa, com Porcel a Múrcia, etc.

En el cas de Torroella, el tema del catalanisme resulta especialment significatiu, perquè aquest

Prudenci Torroella que a la impremta Galindo es fa amic de Ventura Oliver, deu anys més vell que

ell, que li parla de Catalunya i el catalanisme, no són altres que el mateix Porcel i Ermengol

Passola, nascut al 1927, això és, deu anys abans que veiés la llum Baltasar Porcel, exactament la

mateixa edat, deu anys, que separa Oliver i Torroella. Com Oliver, fou Passola qui es passava el
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dia parlant a Porcel de Catalunya i el catalanisme dins la botiga de la seva propietat, Mobles Maldà,

abans que l’andritxol redactés Els argonautes, i eren ells els que imprimien fulls clandestins que

llençaven arreu de Barcelona. I deia que resulta especialment significatiu perquè aquests aspectes

sobre els quals Porcel havia tirat un vel a les seves primeres novel·les, ara, després de la nova Llei

de Premsa que havia promulgat el 1966 el ministeri de Fraga Iribarne, permet de parlar més

obertament d’aquesta activitat clandestina al servei del catalanisme,  i l’andritxol introdueix, per

primer cop en la seva obra, un activista catalanista i antifranquista.

Igualment, quan Torroella és detingut per la policia franquista, el fet que es reconegui que aquests

li pegaren de valent, a ell i als qui delatà (com ara la prostituta que vivia amistançada amb ell), mai

no hagués pogut aparèixer consignat a cap de les tres novel·les que havia redactat anteriorment.

Aquestes detencions tenen molt a veure amb tot l’ambient clandestí i d’oposició que conegué

Porcel a Barcelona, del qual s’adonà que no es filtrava res a la premsa. A més, la gent del carrer

veia bé que això succeís152, igual que a Difunts, quan el comunista Ques perora contra la pena de

mort, la gent del poble s’hi posiciona a favor.

Es veu prou clar, doncs, que no és que Porcel, arran de les novel·les de la mar, renunciï a la seva

pròpia autobiografia, sinó que la dispersa en la multiplicitat d’éssers que formen la novel·la. Així,

el passat que torna a personatges com Marc i el protagonista d’Els escorpins en forma de turments,

que lliga més tost amb l’existencialisme, no desapareix del tot de l’esfera porcel·liana (ho

continuem veient, per exemple, en Vicenç Barral, personatge que, com a tants altres de l’univers

porcel·lià, l’obsessiona la solitud) i, en conseqüència, no ho podem considerar únicament un tret

deutor de l’existencialisme.

Als mariners vells de la Botafoc, i també els del Cala Llamp, els va tocar de viure l’emigració a

Cuba, el contraban i, pel mig, la Guerra del 36 i es dediquen a contar històries que han viscut,

mentre els més joves, alguns de més apàtics i altres de més il·lusionats, se’ls escolten o no perquè

la majoria aspira a poder bastir la seva pròpia circumstància biogràfica amb el pas del temps. Per

això, Puig-Savall impedeix que el jove Marcó parli del Moviment com un negoci —per això i

perquè Porcel encara no gosa fer-ho—, pel conflicte generacional que s’estableix: Puig-Savall, com
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els vells, ha viscut la Guerra, però Marcó és un jove que, en parlar de la Guerra, ja no es refereix

a ell mateix sinó a un cosí del seu pare, o sigui, a un home que pertany a una generació pretèrita a

la seva, com quelcom que ja el toca de lluny.

I torna un altre cop a dibuixar-se l’autobiografia amb el Bernat Sallent de Difunts. A Palma, aquest

no vivia amb els seus pares, com Porcel, sinó amb els oncles, fins que desaparegué de casa seva.

Se n’anà a una pensió, no a la del carrer del Vi, com Marc, sinó al carrer de Zavellà, darrere Sant

Francesc, i es llogà per a un número de circ. Com el mateix Porcel i tots els personatges esmentats,

per l’Escola Nàutica hi compareixia poc. Els estudis no li interessaven i de tot plegat, l’únic que

l’atreia era navegar i anar a sentir les històries mig fantasioses d’un dels seus professors. I un altre

que també reconeix, al llarg de la seva vida, haver navegat molt és el narrador i protagonista de

Cavalls —un nou tret d’identificació que l’associa amb l’autor andritxol.

A Difunts·la, un dels aspectes importants són els conflictes entre pares com Josep Botines i el seu

fill Rafael, Paco Sallent i el seu fill Bernat, o els dels Ribot i Tolo, el fill d’aquests. Doncs bé,

Porcel, igual que s’havia posicionat del costat del solnegrenc Marc, el protagonista d’Els escorpins

o el patró Juvera a Els argonautes, ara també apareix retratat en la figura d’un narrador-testimoni

que, en molts capítols, s’adverteix com un individu més de la generació d’aquests joves que tenen

quelcom del Maig del 68 francès i que “maten” simbòlicament els pares i tot el món endarrerit que

aquests arrosseguen. Així, per exemple, el narrador és amic dels joves Bernat Sallent, de Jordi, el

fill del caixer Valeri, que treballa de conserge a un hotel del municipi d’Andratx, etc.

I després hi ha capítols, semblantment, que resultaran autobiogràfics, com ara el XIX, el de les

sessions d’espiritisme a cals Ribot, on fa aparèixer l’àvia Brígida que, en realitat, era la segona dona

de Guillem Pujol, el seu avi matern153, o el XX, el de la família que parla d’entaular-se plegada a

dinar, germen del que serà, anys a venir, una de les grans obres de la producció porcel·liana: Les

primaveres.

Porcel, particularment d’ençà que va encetar tot el capítol de la literatura de viatges a partir de 1968

per escriure’n reportatges i llibres, començarà a mostrar-nos una sèrie de personatges interessats
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a conèixer altres mons, diferents al nostre, com si es projectés ell mateix en aquests personatge i,

com el Puig-Savall d’Els argonautes, s’imaginés “mar enllà, capitanejant una goleta, una nau

carregada de veles i canons”154, i això, encara que a la primera etapa ja ho registràvem, adquireix

molt més interès a partir d’Els argonautes.

Així, el guerriller Terrassa, de Difunts, semblantment als projectes futurs de Prudenci Torroella a

la novel·la cronològicament anterior, s’endinsa a la selva com a guerriller. Sembla tractar-se d’un

personatge cinematogràfic o un heroi de novel·la d’aventures. És més, al capítol X de la mateixa

novel·la de 1970, el germà del narrador, Sebastià, amaga la cartera d’anar a escola, es ferma la

camisa per la cintura, s’embruta els calçons, es proposa d’anar a fer de pirata per la Dragonera però

ho descarta perquè ho troba massa complicat i acaba al torrent del Verí, en direcció cap a les

muntanyes i els boscos. També Bernat Sallent elucubra els mateixos somnis i diu que “robaria un

vaixell i es faria traficant d’esclaus, travessaria els deserts amb un jeep, viuria a la Xina...”155.

Potser quelcom semblant al que duu a terme Tomeu Miserol, que navegava per l’oceà Índic, davant

la costa de Madagascar, amb l’objectiu de travessar tot l’Atlàntic i arribar a Cuba.

Amb Gabriel Singala, de Difunts, que tresca mig món, va una mica més enllà. D’entrada, el capítol

es presenta a estones a tall d’entrevista: el narrador-testimoni, en bona mesura, el mateix Porcel,

calla per donar veu a Singala, que també representa una faceta molt concreta del mateix escriptor.

A Andratx, obligat a treballar com un mul per mantenir la seva família, mena una existència

paral·lela al Porcel que estudiava a Ciutat i s’ofegava en els minsos aspectes culturals que oferia

una petita ciutat de províncies de postguerra. Tots dos opten per conèixer mons nous i, mentre

Porcel tresca pels EUA, Israel, Egipte, el Nepal o la Xina, Singala parteix a França, l’Argentina,

Egipte, Iugoslàvia o Itàlia. És de creure que, semblantment, resulten completament atribuïbles a

Porcel les següents paraules de Singala, que es podrien llegir en clau autobiogràfica: “I quan penso

en els anys del poble, em cago en ell, és com si recordés la vida d’un altre, una vida que

m’haguessin contat. Quant de temps que vaig perdre!”156

En el capítol següent, el XXV, recull l’experiència passada de Singala, i en parlar de la impremta



157 Ibid, p. 143.
158

PORCEL, Baltasar. “Los monederos falsos”. La Vanguardia. Barcelona, 19 de maig de 1968.
159

PLANAS, Antoni. Op cit. Palma: Lleonard Muntaner, Editor (Mallorquins en Diàleg, 11), 2003, p. 48.
160 Les col·laboracions de Porcel al setmanari Andraitx les podreu trobar reproduïdes a PORCEL, Baltasar. Op.

Cit. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 2010, 400 p.
161 Ibid, p. 46.

114

L’Iris, ubicada a un soterrani petit i fosc amb finestres que donaven al carrer a la barriada de

Marina, al moll, amb una oficina construïda amb fusta i sense vidres, sembla reproduir l’ambient

de la impremta Atlante que fundà el 1950 l’empresari mallorquí Pere Serra, actualment propietari

del grup Serra de comunicació, que edita els diaris Última Hora i dBalears. La impremta Atlante,

efectivament, era situada al carrer Sant Feliu de Palma en un “laberint de carrerons darrere el

moll”157, encara que, com sempre fa, Porcel s’ho fa venir bé i parla de la barriada de Marina, com

si la impremta estigués al Port d’Andratx i l’amo en tingués una altra d’important a Palma, on vivia,

quan, en realitat,  no hi hagué cap segona impremta al Port d’Andratx, sinó una de sola, al barri vell

de Palma. De fet, si llegim l’article de creació previ de què parteix el capítol de Difunts, publicat

a La Vanguardia a la seva secció “Los trabajos y los días”158, veurem que el soterrani no se situa

a la barriada de Marina sinó a Palma, a la plaça Drassana, molt a prop del carrer de Sant Feliu on

s’ubicava l’Atlante de Serra.

Sí que és cert que al poble hi havia una altra impremta, que també surt al llibre, l’única impremta

que, veritablement, en aquella època hi havia a Andratx, i que Porcel havia visitat, “on componien

els textos a mà i els imprimien, full per full, en una petita premsa”159; és la que al llibre anomena

impremta Calafell de l’amo Antoni, la que editava cada dissabte el setmanari Andraitx (1920-1971

i 1975-1978), en què Porcel havia debutat en el terreny escrit160. Però d’impremtes significatives,

a Mallorca, no n’hi havia cap, i aquestes males feines en una atmosfera alacaiguda d’impremta mig

a les fosques i que feia pudor, reprodueix la de l’Atlante, on “sempre hi havia un ca enorme, de

moviments lents, que pixava on li venia bé ”161.

L’escriptor havia deixat les classes de Comerç, que no li interessaven gens, i Pere Serra, que havia

obert la impremta feia poc, el va agafar perquè ajudés el comptable i fes de corrector d’alguns

textos, encara que, a Difunts, el personatge en què s’autoretrata Porcel encara estudia i hi va dues

hores als horabaixes com a corrector per guanyar-se alguns diners per al cap de setmana. A la

ficció, Porcel hi fa aparèixer un linotipista, Nicet Picornell, un caixista de Salamanca, Manuel

Oviedo, la comptable Esperança Jaquotot, Gabriel Singala (que només hi anava tres dies per



162
ROSSELLÓ BOVER,Pere. “L’edició en català a Mallorca: una perspectiva històrica”. Lluc. Palma, 863, 2008,

p. 22-26, p. 23.
163

PLANAS, Antoni. Op cit. Palma: Lleonard Muntaner, Editor (Mallorquins en Diàleg, 11), 2003, 192 p, p.
47.

164
 CABRÉ, Rosa. “Baltasar Porcel: entre el pensament estètic i l’escriptura”. In Op. cit. Barcelona:

Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 287), 2009, 454 p, p. 13-75, , p. 21.

115

setmana), i l’oncle Montserrat, que ja havia aparegut en altres novel·les i contes de l’autor, que

regentava el negoci i que hi introduí el narrador-testimoni. És possible que aquest darrer, en part,

representés el mateix propietari Pere Serra.

Temporalment, la localització no és díficil de situar perquè els treballadors de L’Iris decideixen

falsificar un bitllet que, a l’anvers, reproduïa un monument d’Alfons X el Savi, i al revers, l’entrada

a la Biblioteca Nacional de Madrid. Doncs bé, aquest bitllet va ser posat en circulació l’any 1954,

al cap de quatre anys d’haver començat Serra l’aventura de la impremta Atlante i mentre Porcel

residia a Ciutat. L’experiència de l’editorial de Pere Serra no durà gaires anys més.  El 1958 i 1959

veurien la llum dues antologies poètiques d’autors illencs en català162 que constituirien les dues

darreres propostes remarcables de la impremta. Pere Serra s’embrancà llavors en altres negocis,

igual que L’Iris, a la novel·la del 1970, s’acaba aviat perquè mor l’oncle Montserrat i per la manca

de personal.

Deu constituir un episodi autobiogràfic quan conta que Nicet becava a la feina de tant en tant, i

Esperança copejava la taula amb un cop de goma per tal que l’oncle Montserrat no enxampés el

linotipista capcinejant. Nicet, en sentir el cop, tornava a teclejar la linotip, mentre ella omplia folis

de comptabilitat i, al costat d’ella, el narrador-testimoni corregia les galerades dels llibres —a més,

de corrector, a la realitat, Porcel també ajudava el comptable. En part, les becaines de Nicet

reprodueixen la classe de feina que hi havia a la impremta de Serra: “Em pagaven bé i la feina era

molt poca, perquè mai hi havia gaire coses a fer”163.

Després d’això, evidentment, el personatge que apareix, significativament, sense nom, vivint als

anys setanta al centre de París en encetar-se Cavalls no és més que un àlter ego del mateix Baltasar

Porcel, de la mateixa manera que Zaida, la noia de la Shakespeare and Company “té l’edat i

participa dels trets físics que llavors caracteritzaven la seva promesa [Maria Àngels Roque]”164.

Porcel i el personatge arriba un moment que àdhuc es confonen. És després que l’oncle Dionís li

hagués parlat de Sant Joan d’Acre, i el nebot afirmi des del present parisenc que hi estigué uns
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quants anys enrere per fer una conferència sobre la Inquisició i els jueus a Mallorca organitzada per

la Hanoar Haoved Vehalomed, l’associació de la joventut obrera i estudiant creada el 1924 per

defensar els seus propis drets. Aquest tema assagístic, certament, l’autor l’investigà uns quants anys

enrere amb la publicació d’Els xuetes (1969) que tant rebombori aixecaria, i penso que hem de

considerar-ho literal quan diu que “el meu llibre Els xuetes ha estat molt difós, pels ambients

israelians...”165. Molas, en aquest sentit, ja advertia aquest lligam complex d’autor i personatge en

tota la seva obra166, igualment extensible als seus contes: per exemple, a “El feliç Nadal de Santiago

Perelló”, en llogar una barca, és Perelló qui identifica Porcel, Baltasar de can Bolei, “sota aquestes

barbes i aquesta cabellera” fent al·lusió al barbó porcel·lià i a la cabellera que lluïa en aquella època

influïda segurament pel fenomen hippy167, i al relat següent, “Una nit a Capri” (1974), el personatge

es diu, novament, Baltasar, i escriu textos sobre les illes mediterrànies (vid. llibres com ara Totes

les Balears168 o Mediterrània. Onatges tumultuosos169) justament en aquells anys que anava tan

enredat en treballs jornalístics.

I a Escolàstic de Son Capovara, Porcel hi insufla semblantment una sèrie de característiques

pròpies. En primer lloc, Son Capovara forma part de l’aristocràcia local i la seva presència al poble

es remunta molt enrere (fins a Alfons el Magnànim, la de Capovara; fins al rei En Jaume, la de

Porcel) i té per bandera els cavalls com els Porcel tenen el porc (al cognom) i el senglar (a l’entrada

de Son Bolei), dos animals, en qualsevol cas. En morir, però, Escolàstic de Son Capovara ho deixa

tot a Onofre Vadell. Pensem que Porcel és fill únic i que va conèixer la seva dona, amb qui

compartia l’apartament de la Boucherie a París i amb qui es casà en una torre de defensa a Sant Elm

el 1971170, mentre escrivia la novel·la, raons que el devien impel·lir a sentir-se com el darrer de tota

una nissaga, i a part hem de tenir en compte el concepte de la bastardia de Porcel com a escriptor

que posa en relleu Umbral171. La qüestió potser amoïnava més Porcel del que pensem. La bastardia

dels Vadell (després convertits en De Vadell), suplantadors dels de Son Capovara, coincideix amb
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la de Michel Tulard, el promès nord-català de la cosina Cèlia que, essent orfe de guerra, fou recollit

per la família dels senyors de Gouget, els quals ja havien escripturat una llenceria per al personatge

per al dia de demà. Tulard, igual com el protagonista de Cavalls, sembla un personatge molt marcat

pel destí del seu pare, que exerceix una forta atracció també sobre ell.

L’EXISTENCIALISME EN ELS PERSONATGES PORCEL·LIANS

Quan parlem d’existencialisme, ens estem referint a un moviment literari revestit de reflexió

filosòfica que prengué força després de la Segona Guerra Mundial, però que, com a corrent

filosòfic, ja havia partit del segle XIX en figures com Søren Kierkegaard i Friedrich Nietzsche i

després, en el XX, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert

Camus172... Vall assegura, tanmateix, que la influència de l’existencialisme als Països Catalans amb

anterioritat a 1945 és força esporàdica, tret d’algun cas aïllat com el de Joan Estelrich, però que

s’intensifica des del 1945, en part, per la situació d’aïllament de l’Estat espanyol al llarg de la

dictadura de Franco173. La preocupació existencial, la temàtica social i el fort sentiment de culpa

que amara els personatges són algunes de les característiques més notables d’aquest moviment.

Marfany situa, cap a l’any 1960, en un context d’un cert relaxament de la dictadura franquista, un

cert afavoriment del gènere novel·lístic que es traduiria en l’aparició d’un corrent de novel·la

existencialista en què s’hauria de tenir en compte el Solnegre de Porcel. L’estudiós prescindí, sense

gaire sentit, d’Els escorpins en el seu treball174; segurament, hi influí el buit que una part de la

crítica sempre ha fet vers un llibre clarament existencialista també. Després d’això, però,

l’existencialisme en Porcel es reduirà, pràcticament, fins a la seva desaparició en novel·les de

temàtica més aviat social com ara La lluna i Els argonautes per fer una reaparició fugissera a

Cavalls.

El retrat veritablement existencialista de la primera novel·la és el del mateix protagonista. Marc és
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un home que reuneix totes les característiques d’un antiheroi existencialista. Havent sortit de la

presó, en lloc d’anar a retrobar-se amb Maria (“ja saps que ho volia, que desitjava fer-ho”175), no

sap per què acaba traient un passatge de tren cap a Solnegre.

Si anem enrere, ja d’al·lot, trobem Marc barallant-se amb els altres. La brega té lloc al Comellar

de la Mel, i ben cert és que ell no la provoca, sinó que simplement es defensa, però en qualsevol

cas el que és de destacar és que la relació que el protagonista ha vist entre els homes, de gran però

també quan era infant, sempre ha estat la mateixa: assassinats, accidents, batusses... I quan pren el

cavall de canya a Camisa, aquest, en veure’l, li pega una pallissa i l’hi torna a prendre.

“Quan jo era un nin, recordo que em tancava tot sol a jugar [...]. Ho feia perquè jugar amb els altres no em

deixava fruir del joc, tenia por de fer-ho malament i que se’n riguessen; no tenia confiança en les meves

forces físiques; em sentia, i era, sempre el darrer i el més desmanyotat amb tot”176.

Em sembla que els ressons existencialistes hi són prou clars. I en la mateixa línia, abans d’ingressar

a presó, reconeix que “[a vint-i-quatre anys] era  simplement un al·lot sens esperit i sens veure

futur”177. També a Els escorpins, presenciarem batusses entre el protagonista i altres al·lots. Per tal

que els nois més grans no li peguessin, feia tot el que aquells li deien, però així i tot li pegaven i

se’n reien d’ell. Això és el que fa covar en el protagonista un odi venjatiu envers aquests. Però la

cosa no acaba tampoc amb Els escorpins.

A La lluna ens trobarem personatges existencialistes com Tià Salla. Tià és un home sense il·lusions

i, per això, es mofa de Dameto, que encara en conserva. Va ser ell, d’aquesta manera, qui animà

Dameto a fer-se actor, només per burlar-se’n. I mariners com Croc i el cosí de Salla, Sion Capó,

es burlaven de Dameto, i el seu propi cosí, Diumenge Teixidora, tampoc no entenia per què

estudiava cinematografia. Tià Salla, en canvi, que sabia de la duresa de la vida, es venjà d’un

guàrdia civil fent conxorxa amb el seu propi pare. Les bregues les torna a reproduir Porcel entre els

homes d’equipatge d’Els argonautes, tant a les primeres com a les segones parts dels capítols.

Però tornant a Solnegre, els pares de Marc no estan satisfets d’ell. D’aquesta manera, de més gran,
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quan el seu pare el visita a Palma o ell se’n va a Solnegre, el renyen perquè no estudia prou. Les

comparacions amb el fill de Sampol, amb qui se’n va a estudiar a Ciutat, són evidents, i encara que

no ho digui, es fa palès que això l’angoixa; el pare del seu amic sempre que el venia a veure duia

cigarretes al fill perquè estudiava molt. El descontent amb el seu pare augmenta quan en lloc de

demanar pròrroga del servei militar per estudis decideix enrolar-s’hi i partir cap a Cartagena. El seu

pare ni tan sols va a acomiadar-lo, i quan és a Cartagena, no li envia diners, sinó que els rep de la

seva mare d’amagat. Ni en tornar de Palma, li ho perdona: l’u de novembre no el va a rebre a

l’estació. Per tant, la relació entre ells no és gens bona i això el turmenta, com manifesta Cid178.

El pare de Marc, però, esforçant-se per poder arribar a un acord amb el fill, en tornar a viure aquest

al poble, se li mostra més cordial perquè sap, com Marc, que s’ha de produir una conversa

ineludible entre ells. Per primer cop, tanmateix, el fill no el tem; ans el contrari, està cansat i té son,

i no perd ni una cosa ni l’altra per saber que després del sopar hauran de conversar. Quelcom ha

canviat en ell d’ençà de la seva estada a Cartagena. I enmig de la conversa, deixa el seu pare amb

la paraula a la boca i puja a la seva cambra per rememorar l’estada a fora de Solnegre. Aquest

temps, que idealitza també i pel qual ara sent nostàlgia, li plaïa en la mesura que ningú no li feia

els comptes, i ara l’angoixa saber que una altra volta haurà de retre’n a tothom.

El seu pare és un home com qualsevol altre, i el fill se’n sent igualment distanciat: és molt creient

(el protagonista, en canvi, és ateu), té un mapa de Solnegre, municipi que representa el seu món i

en el qual té unes quantes propietats, les quals, tanmateix, no interessen gens ni mica a Marc, afirma

que només se sentí responsable en haver estat pare, perquè un home sense fills no és res —li està

insinuant que es casi i tingui fills?— i després li parla de cercar-se una professió digna com la

d’advocat. Marc el mira i el compara a un ca. Així, tan diferent veu Marc el seu progenitor, que si

ell es considera un home, el seu pare no ho pot ser, ha de ser quelcom distint: un ca vell que

s’imagina fermat i rosegant un os.

Com Marc, un altre que tampoc no té una relació gaire bona amb el seu pare és el protagonista

d’Els escorpins, encara que aquest, a diferència de Marc, només és un infant, i el seu pare mor quan

ell encara és un adolescent.  Igualment, podríem consignar les desavinences d’Albert Balaguer amb
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el seu pare, un episodi de Cavalls amb algun ingredient procedent de l’existencialisme que recorda

la relació de Marc i el pare a Solnegre, baldament a la novel·la del 75 la disputa esclati

definitivament arran de l’homosexualitat del fill, diferentment del que succeïa a Solnegre.

Perquè als caràcters de Solnegre i Els escorpins encara se’ls afegirà, anys a venir, el protagonista

de Cavalls, el pare del qual fuig quan aquest encara era menut, de manera que s’educa amb la seva

àvia. D’antuvi, el pare de l’al·lot d’Els escorpins no volia que s’inclinés per una carrera artística,

i representant del seny i l’ordre, resulta avorrit i soporífer per al menut, que no s’hi vol assemblar

de gran. I de la mateixa manera que Marc, arriba un moment que els sermons del pare ja gairebé

ni se’ls escolta o li fa capejades en sentit afirmatiu per treure-se’l de sobre. I en tots dos casos, s’ha

de dir que aquestes relacions tenses —adjectiu més aviat aplicable a Solnegre que no pas a Els

escorpins— tenen a veure amb la voluntat dels progenitors de fer de llurs fills homes de bé: en el

cas de Marc, el pare voldria que el seu fill determinés d’alguna manera què vol fer amb la seva vida

(potser pensant en la possibilitat que ocupés el lloc laboral que acabarà tenint el seu cunyat), i de

la mateixa manera, l’holandès d’Els escorpins pensa en la possibilitat que es perpetuï en ell el

negoci familiar. Finalment, es convertirà en un pastor protestant “casi impuesta por la sombría

personalidad paterna”179, de la mateixa manera que Marc tria Lleis perquè aquests són els estudis

que el seu pare s’entesta que segueixi. El motiu no finalitza però ací: de nou, a Els argonautes,

veiem com Jaume Juvera traça, ja d’al·lot, el futur del seu fill, a qui desitja veure convertit en capità

d’embarcació, perquè això suposaria haver arribat més amunt del que cap avantpassat havia

aconseguit i, ensems, seguir el mateix camí que havien seguit tots els Juvera abans.

Marc és incapaç d’escoltar ningú. Tant és si és el seu cunyat que parla de terres, el seu pare, que

vol conversar del seu propi esdevenidor, o la mare de Pepe, que ve a demanar-li pel seu fill

empresonat. És com si se li adrecessin en una llengua distinta, perquè el personatge és

completament estrany al món dels altres, i es perd pels mons de la imaginació que li ofereixen, per

exemple, els gravats bíblics que pengen de les parets: s’entreté, així, en històries com la de la dona

de Putifar.

Marc, doncs, separant la distància que s’estableix entre ell i la resta, diu que la mare de Pepe
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gairebé no presentava ja cap tret propi de persona humana, però, en realitat, no és ell que ha deixat

de ser persona i no identifica ara la resta com a tals? També Juvera, d’Els argonautes, parla de la

“cara cavallina” de la seva mare quan torna al poble per la distància que nota respecte d’ella.

Pepe, un dels pedrers, i la seva mare són de Jaén. És evident que en una Mallorca que, popularment,

encara era gairebé monolingüe en català, la presència d’un primer contingent de població forastera

s’havia de fer notar com a diferent; a més, es tracta d’un grup que sembla no relacionar-se gaire

amb la població autòctona. Ells són els étrangers a l’Andratx d’aleshores, i Marc hi entra en

contacte perquè un dia els pedrers —de fet, era la mena de feines en què se’ls contractava— li

demanen parer a ell, que estudia per advocat, sobre els jornals que cobren. Marc no era l’únic

mallorquí que entrava al cafè Casa Solano, però la resta dels mallorquins que hi anaven formaven

part “del més tirat del poble”, els qui ningú volia als altres cafès, els morti di fame que Porcel havia

vist i llegit, respectivament, al cinema i la literatura neorealista italianes.

I amb tot, Marc se sent diferent també respecte d’aquests (i amb raó, perquè ho és) i ni tan sols és

capaç de conversar amb ells quan parlen de dones. Tots acabaran matant don Sebastià; en canvi,

Marc no té cap mòbil de pes per assassinar l’amic de tertúlies del seu pare. Ell no viu en les

mateixes condicions laborals que els pedrers, ve de casa bona i no passa cap mena de penúria

econòmica, però, amb tot, se sent culpable de la situació d’aquests. El ressò existencialista

d’aquesta culpabilitat és prou evident.

També Juvera, el patró d’Els argonautes, en tornar a Andratx el 1939, davalla de l’autocar i se sent

completament indiferent davant els sentiments de la mare, que l’abraça sense deixar de plorar, el

mateix que va fer la mare de Xesc a “La lluna feliç” quan el fill va tornar al poble després de la

Guerra. Xesc se’n desféu tan aviat com va poder. Juvera, per la seva banda, en els set anys que

havia viscut a fora amb prou feines havia pensat en sa mare, ni tan sols durant els anys del conflicte

bèl·lic, i quan tenia permís per anar a Andratx, amb prou feines parava per casa. També representa

un individu plenament existencialista Puig-Savall, el capità de la Botafoc. Els punts de contacte

amb Marc i Juvera parteixen del fet que tots tres reprodueixen, en part, les vivències del mateix

Baltasar Porcel per Ciutat, però la trajectòria vital de Puig-Savall s’acosta més a la de Marc que a

la de cap altre personatge del món diegètic porcel·lià. Són, pràcticament, els únics que vénen de

casa bona, tots dos se senten com uns inútils, tots dos s’embriaguen, un comet un crim i l’altre,
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Puig-Savall, causa un accident laboral, ambdós acaben a la presó i, en tornar, senten que hom els

retreu el que han fet. Tot plegat ho completaríem amb el retrat del nostramo Cabré de la mateixa

novel·la: fill d’un contrabandista que havia emigrat a Cuba de jove i hi havia fet diners, i que, un

cop morta la seva dona, el nostramo es corseca per tota una sèrie de dubtes existencials. De fet, ja

de jove, quan feia el servei militar a Tarragona, donà mostres de tots aquests sentiments típicament

existencialistes com ara l’angoixa, l’insomni, la inseguretat, la solitud, la reclusió, l’obsessió, etc.

A Palma, el Marc de Solnegre, completament indiferent a tot, aprova mig curs de Dret a l’estiu, i

a l’any següent, quan el criden per al servei militar (de nou, l’hi apunta el seu pare) és a punt

d’examinar-se i decideix deixar-ho tot i anar-se’n amb els militars. Rere això, s’entreveuen les

vicissituds del mateix Porcel que, probablement, degué acceptar Cartagena com una manera de

fugir d’aquella tediosa etapa ciutadana d’estudis que tant l’avorrí. A la Marina, torna a repetir el

mateix esquema de sempre: fastiguejat, quan demanen voluntaris per fer de bus, ell, que s’havia

proposat d’oferir-s’hi, no gosa de parlar. A més la idea no és seva, sinó del seu amic Pagán, i ell

tampoc no pensa si li convé o no. Sempre li ho ha de fer tot altri, abans el seu pare, ara el seu amic:

«No he fet mai res per pròpia decisió. Si les circumstàncies no m’han empès cap a un lloc o una

acció determinada, m’he quedat assegut. Hauria bastat que n’Eugenio hagués afegit: “Y éste

también...”»180. Ell no s’hi hauria oposat. Simplement, s’atura a reflexionar que, si s’hagués enrolat

amb la marina cap a Cartagena amb Pagán, la seva vida hagués estat tota una altra, perquè d’antuvi

el sergent els oferia una sèrie de condicions si romanien quatre anys a Múrcia.

En el servei militar a Cartagena, emperò, el caràcter de Marc trasmuda una mica; el jove s’integra

en l’engranatge de la vida i entra en contacte amb el món. Fins a cert punt, podem dir que allà

canvia la seva manera d’entendre la vida. Si a Palma no sortia amb amics ni gosava gitar-se amb

les prostitutes, a Cartagena sí que surt amb altri i, fins i tot, reconeix que gaudeix d’anar amb dos

companys més pel barri de les meuques. Allà, per primer cop, Marc, que fins aleshores no havia

vist cap dona despullada, està amb una, i el pas és molt important. Sens dubte, ha estat el fet

d’haver començat a anar amb gent, haver parlat amb ells de qualsevol banalitat (cosa que no havia

provat mai) i sentir-se com ells, el que l’ha pogut menar a estar amb una dona. El canvi de lloc és

l’espurna, com veurem, però l’aportació de Maria resultarà definitiva. El paradigma es tornarà a
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reproduir amb Barral a Els argonautes: a Palma entra en contacte de veritat amb el món —sols

tenim constància d’un viatge fugisser a Madrid per examinar-se— i hi coneix Caterina, una

infermera, amb la qual acabarà unint-se en matrimoni.

En canvi, a la caserna, Marc continua amb la mateixa atitud: si l’arresten tant li fa, indiferent a tot,

com si les normes no les establissin també per a ell. Aquesta mateixa indiferència, ben pròpia de

l’existencialisme, també la manifesta Xesc, de “La lluna feliç”, tot just arribar a la caserna. A Xesc,

tanmateix, les coses li van encara pitjor que al solnegrenc per tal com el recluten per combatre a

la Guerra i se sent indiferent a les armes, els crits dels superiors i els trets que l’envolten. Però, en

qualsevol cas, i tornant a Marc, ja es produeix un canvi quan fa la instrucció: en tocar neteja

s’amaga (no li és igual fer net que no fer net) i tenir diners l’amoïna perquè vol despendre’ls per

les tavernes o amb les prostitutes.

Després de fer el Servei, torna al poble i coneix Maria, amb la qual treu potser la seva part més

humana, la bona i la dolenta. No oblidem que acabarà participant en un assassinat, i que,

segurament, si no s’hagués mesclat amb altri, no hauria participat en el crim de don Sebastià.

D’aquesta manera, reconeix que, tot i que amb Maria estava molt bé, en arribar a casa s’irrita per

no res i, a poc a poc, va covant un odi envers don Benet. La part bona que extreu és la felicitat que

li atorga, i la confiança que li dóna el fet de sentir-se enamorat i correspost. Però vacil·lant i indecís,

aquesta felicitat s’acaba quan don Benet sospita de llurs relacions, i es titlla de “l’inútil de sempre”,

amb una covardia que arriba a tal extrem que no presencia, aquella mateixa nit, l’enterrament de

Panxeta per por de trobar-se amb don Benet. Només els petons amb Maria són capaços d’allunyar-

lo d’aquest món i refugiar-lo en un altre on no hi hagi res més que ells dos sols. I covard se’ns

mostra la nit que Benet l’acaba enxampant amb ella: Marc, com un infant, surt corrent, deixant

Maria allà i, en ser ben lluny, comença a plorar. I a “Els penjats”, Salle, després que les autoritats

els hagin enxampat fent contraban, l’emprèn a pedrades, com la resta, contra els carrabiners, però

a diferència d’ells, fuig corrent d’allà, per covardia; a conseqüència d’això, és l’únic d’ells que no

mor penjat, la qual cosa permet que ens expliqui la història.

A la presó, Marc era un home cloc-piu que obeïa els guardians, indiferent a tot. En comptades

ocasions, es rebel·lava, però aquesta rebel·lió consistia a desitjar estar amb una dona o sortir al

carrer, posseir la llibertat que li negaven. Ben al límit l’havien de posar perquè tingués voluntat de
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rebel·lar-se. Igual que el capità Puig-Savall, d’Els argonautes. Caldrà que abans s’hagi produït una

disputa entre el capità i el patró perquè el primer desacati l’autoritat de Juvera.

Més estrany encara se sentí Marc amb els altres presos quan li comunicaren que sortiria en llibertat,

i ni tan sols ho va comunicar a cap d’ells, després d’haver-hi compartit quinze anys de vida!,

sentint-se avergonyit d’haver aconseguit la llibertat i per evitar que li encarreguessin res. A la presó

havia d’haver parlat amb tothom, cridar, discutir, com feia el company Rebollo. Ell, però, s’hi

sentia mancat de quelcom: per això, es compara a un paralític i s’emmiralla en Rebollo, que

returava en parlar, com si a ell també li manqués quelcom. I l’admirava. Marc no parlava perquè

altri no se’n rigués d’ell, com se’n reien de Rebollo, però aquest, a diferència de Marc, encara reia

més quan se’n burlaven. I a Solnegre, semblantment, té enveja dels joves que saben anar a un ball

i gosen de treure una al·lota a ballar, i enveja els vells que saben menar un carro, entrar dins un cafè

i cridar. En definitiva, té enveja dels altres, de la gent que sap viure, perquè ell no n’ha sabut mai.

Però ens erraríem de mig a mig si penséssim que és a la presó on ha adquirit aquesta manera de ser.

D’adolescent, quan parteix a estudiar a Palma, explica que la gent no li interessa gaire, perquè té

por d’enfrontar-s’hi, i a diferència de l’amic amb què es trasllada a viure a Ciutat, no s’hi integra;

Marc no en té, d’amics, i a més no gosa d’anar amb les prostitutes, de la mateixa manera que a Els

escorpins veurem que el protagonista reconeix que les prostitutes el repugnen, però amb terror, i

tampoc el capità Puig-Savall, d’Els argonautes, es gita mai amb cap dona de la vida.

I en sortir de la presó, Marc no fa més que caminar arreu del poble i gaudir de la llibertat tot just

assolida, enfront dels altres solnegrencs, que viuen de portes cap endins. No es tracta només d’una

sensació d’engabiament exterior, sinó també interior, i així, en sortir de la Biblioteca Nacional de

Madrid, el protagonista de Cavalls es posa a passejar una hora seguida pel passeig de la Castellana

per tal de fugir d’aquell passat familiar que l’absorbeix més i més cap als difunts. Ja quan era

menut, al Port Vell d’Andratx, quan a fora hi havia temporal, el personatge de Cavalls se sentia

empresonat com si es trobés a la bodega d’un vaixell i els cops de les ones a la finestra li semblaven

ballmanetes sobre el seu cap.

Els vilatans solnegrencs, tornant a la primera novel·la, comencen a lligar caps i, adonats de la

presència de Marc, o bé el saluden apressadament, l’eviten o no el reconeixen, que, per ell, és la



181 Ibid, p. 74.

125

millor opció: voldria que l’oblidessin. I declara que es vol allunyar de tots plegats, també de la seva

germana Caterina, l’única família de prop que conserva i que l’havia anat a visitar un parell de cops

a la presó.

Una altra de les característiques del personatge rau, doncs, en la profunda sensació de culpa que

l’amara. És realment la seva germana qui el culpa de la mort de llurs pares, com diu, o és ell qui

se’n responsabilitza? Ella li ho retreia, quan anava a veure’l a la presó? No ho deixa clar, perquè

sempre que ho esmenta acaba dient que s’estima més no pensar-hi, i els llegidors ens quedem amb

el dubte, baldament tot sembli indicar que és més ell qui se’n culpa que no pas ella qui li ho

reprotxa.

Marc, al cap i a la fi, parla dels solnegrencs com si no fos un d’ells (de fet, ha passat molts anys

fora), veu amb distància la processó, el futbol, etc. Però aquest estranyament a tot, ja ho sabem, ve

de lluny: “Cap any no hi vaig anar, jo, a buscar una al·lota”181, i en enterrar el vell Tonina, el

protagonista, sense saber ben bé per què, anava rere el taüt amb el braç alçat.

Marc gairebé no té parents a Solnegre. Té una germana, però viu a Palma, on ha format una família.

Hem parlat de solitud, que és una característica que se li detecta ja des de la seva infància, època

de la qual provenen molts dels seus mals. Marc comenta que es tancava a casa per jugar tot sol

perquè els altres no se’n riguessin d’ell si jugaven plegats, i ara torna a fer el mateix, amagar-se per

por a la resta de la gent. Fou llavors, doncs, a la infància, quan s’avesà a una solitud a la qual ara

retorna perquè no sap ja com fugir-ne.

Tornar a Solnegre, tanmateix, tampoc serà el que s’havia imaginat Marc i, tancat a casa, en una

reclusió que li recordarà els anys de presidi, els repics de les campanes desperten en el personatge

culpes d’altres temps. Això li destrossa els nervis, no li permet d’agafar el son i, a banda, roman

més tancat a casa i, per tant, més reclòs i més étranger a tothom. L’únic que l’alleuja, en aquest

sentit, consisteix a copejar mobles i trencar gerros, que és quelcom que el lliga amb personatges

existencialistes com el Roquentin sartrià.
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Ell té clar que haver fugit al poble després dels anys de presidi no és més que un acte de covardia

reprovable, conseqüència de la seva por a reenfrontar-se amb la vida, i talment ho confessa a la seva

parella en una de les lletres que escriu. Maria també li comenta que anar-se’n a Solnegre sols

demostra que és un boig i un poruc. Perquè Marc s’ha tancat a una casa buida i deixada de la mà

de Déu, a un lloc on ja ningú el reconeix i a un poble bandejat a l’estil del Cristo si è fermato a

Eboli de Carlo Levi182. I tot plegat, per por. Però la percepció de morir ell la començarà a sentir

quan ella manifesti la seva voluntat de deixar d’escriure-li i trencar una relació que, fins ara,

constituïa l’únic lligam d’ell amb el món. A partir d’aquest moment, i com que, segons declara, “la

mort deu ésser deixar aquest món sens ningú que, estimant-te, et veu partir agafant-te

desesperadament les mans”183, el personatge es pot considerar mort en el sentit que ha perdut o està

perdent Maria, l’única persona que notaria la buidor de la seva partida del món, i s’adona que si ella

no l’acompanyés en la seva mort, aquesta es produiria en la solitud més absoluta.

Mort, Marc no s’hi arriba a considerar mai pròpiament del tot, perquè sempre hi ha quelcom que

l’enllaça amb la vida, i l’únic moment en què ho pot perdre, reacciona i no ho perd. Però sí que

s’adona tostemps que li manca quelcom, i en aquest sentit, no és estrany que dubti de si es tracta

d’un paralític, en el sentit que a la seva vida hi ha mancança d’alguna cosa, de desitjos potser, com

indica ell mateix en alguna ocasió.

La casa, i Solnegre mateix, li recorden, doncs, la reclusió presidiària, i és llavors quan s’adona que

necessita Maria. El que ell anomena equilibri no és més que la mort de Solnegre, perquè la vida és

desequilibri, i el que el desequilibra és Maria, perquè significa vida. Marc no vol morir, i no li resta

altre remei, en conseqüència, que acceptar tempestes i desequilibris per tal de tornar a la vida. Ni

un bri altera aquest fet que més avall el narrador-protagonista confessi que vol morir, en el sentit

que ja hem dit que les contradiccions són una de les característiques més intrínseques dels

personatges existencialistes.

També reconeix que, de nit, no pot dormir. Per això, demana a Maria, que és molt més forta que

ell —de la mateixa manera que les dones, en general, són més fortes que els homes dins la
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producció porcel·liana—, que no el turmenti amb les seves paraules, i comença a pensar-se si és

boig.

La mare de Pepe, la vella que s’havia trobat ja pel carrer i de qui ell havia fugit, el turmenta perquè

va a casa seva a veure’l i, quan la jaia toca el dos, el protagonista té els nervis destrossats. És així

com Marc inicia un procés de despersonalització i animalització, molt existencialista també, que

deixa entreveure la baixa autoestima que el caracteritza.

Des de Solnegre mateix, quan Marc escriu a Maria que no partirà a retrobar-la, ella respon dient

que no ho entén. Durant quinze anys, s’han estat veient i cartejant, i ara, el més lògic hauria estat

de partir vers ella, l’únic que el lligava al món de fora, que al capdavall, suposava el lligam amb

la vida, però Marc no actua per lògica. L’únic que té clar és que Maria és vida, i s’adona que no vol

anar-hi perquè significa viure i, com reconeix a la lletra, “el món dels altres em produeix angoixa

i abans, quan el meu descolorit i amarg pas per la gent, em féu mal”184. Per això, s’hi rebel·la —és,

de fet, l’única rebel·lió del personatge, la que emprèn contra la vida— i retorna a Solnegre, als seus

anys d’infant, perquè tan sols “podem anar allà on ens sentim cridats”185.

Però, per què és vida Maria? Doncs perquè un cop retornat de complir el servei militar a Cartagena,

on havia fet amics, Marc es trobava tot sol a Solnegre. És cert que començà a freqüentar la pedrera

i a parlar amb els treballadors d’aquesta, però ells no es preocupaven tant dels problemes de Marc

com sí que ho feia Marc dels seus. En canvi, Maria se l’escoltava, hi parlava, s’adonava de la

importància dels problemes d’ell i li feia veure que no era cap inútil ni cap boig. Per primer cop a

la seva existència, se sentia atret per quelcom concret: Maria. Marc se n’enamorà, per això odiava,

amb raó, el seu home i, quan pensa en ella, havent tornat al poble després dels anys de presidi,

recorda l’“encís” d’aquells dies que visqueren plegats al poble.

Maria encara té temps perquè és viva, però Marc considera que a ell mateix ja no n’hi resta. L’únic

que el lliga encara a la vida és Maria (a Solnegre, tot és mort), i Maria és viva i és vida: per això,

no només té temps, sinó que és víctima del temps, del tòpic del tempus irreparabile fugit, perquè

el temps també passa (per això, la pot considerar “vella”) i és el temps qui ens té a nosaltres quan
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som vius, però Marc no parla del seu envelliment, perquè a ell ja no li’n queda. I, no obstant això,

diu que se sent feliç de la vida que porta. Tanmateix, és impossible no parar boig si tractem de

cercar una coherència a les seves paraules. Ell mateix diu, a una lletra, que potser hi inclou idees

contradictòries, com passa, sovint, als textos existencialistes. El món ja el va vèncer una vegada,

explica, i covard com és, es veu incapaç d’enfrontar-s’hi ara de nou.

Potser l’únic que té clar el personatge, i que repeteix una vegada i una altra en aquest garbuix

mental que porta a sobre, és que s’estima Maria, i mai no deixa de dir-li-ho ni de reconèixer-ho:

“Maria, tu saps que t’estim”186. I reconeix que desitja tenir-la al seu costat, però la por el guanya.

Ella ha estat l’únic amor que ha tingut, i ara, com que se sent mort, s’estima més no cercar-la pus.

Ja a la presó sentia que l’estimava, abans i tot ho sentia, i ho repeteix ara que n’ha sortit, encara

que, incomprensiblement, s’estigui a Solnegre en comptes d’haver-la anada a trobar. Però ell sap

que Maria és vida, i que ell és un home que ha substituït la vida per la nostàlgia, el futur pel passat,

i el passat és Solnegre, on ara ha tornat.

“Solnegre no té sang ni hores”187, com la presó, que és un altre lloc sense vida (allà, qui li

proporcionava vida, era Maria, des de fora), i per tant, el que vol és, havent sortit de l’espai de mort

que és la presó, traslladar-se a l’escenari natal seu com a espai de mort també. El cos de Marc, ert

i sense vida, pertany, doncs, a Solnegre com a poble sense vida, però és un cos que “ja no desitja

ni serveix per a res”188. I l’esperit, que, tanmateix roman platònicament empresonat dins aquest cos

solnegrenc, continuarà en contacte amb Maria a través del paper escrit, perquè la necessita, i ella

no el podrà gaudir en presència per culpa d’aquest empresonament, però, no obstant això, no és del

cos de qui s’enamorà Maria, sinó de l’esperit, del “jo” de les lletres, que tampoc no gaudia de

llibertat durant els quinze anys de presidi. Pel personatge, “estimar” Maria és vida, mentre que

“posseir” (la casa de Solnegre, o Solnegre mateix) és mort. La pretensió de Marc és romandre

reclòs a casa seva, i des d’allà continuar mantenint-hi una relació epistolar sense haver d’enfrontar-

se a un món que no entén.

Les visites que li va fer Maria a la presó tenien sentit per ell: sabia que en sortir anirien a viure
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plegats, i aquest desig l’omplia i li donava vida. A la presó, Marc havia sentit la vida perquè

esperava Maria, perquè la desitjava, però ara anar cap a ella seria la veritable mort, puix el

personatge, encara que es refugiï en aquest Solnegre de mort, és un ésser plenament vitalista, el

qual, encara que contradictori, s’arrapa a la vida.

Si és cert que Maria l’estima, escriu Marc, comprendrà la seva reclusió. Així, Marc es rebel·la al

món, però al mateix temps no desitja de trencar amb Maria:

“Et suplico que no rompis amb mi. Jo, que vull estar fora del temps, et demano que segueixis el ritme del

temps, i veurem on ens duu. Decidir-se és triar, i triar, renunciar. Esperem, doncs, amb el que tenim, i no

renunciem, mentrestant, a res”189.

Marc té por de morir-se, o millor dit, tem que el trobin mort, de ser enterrat en un bagul i de ser dut

al cementeri, i que la vida continuï per a la resta, com passa sempre; en definitiva, el que tem és ser

igual que altri, el que tem és no ser un étranger.

Per Caldentey, la dualitat és un dels valors més perennes a l’obra de Porcel, molt associat amb la

filosofia d’Heràclit190 —Porcel mateix es reconeix heraclitià i, fins i tot, va fer conferències sobre

el filòsof presocràtic—, que entén el món en canvi constant i que ho plasma mitjançant la imatge

del riu que passa i no queda i en el qual mai no podrem banyar-nos dos cops en la mateixa aigua.

Aquesta dualitat l’estudiosa la detecta des de la primera novel·la porcel·liana i l’estudia en diverses

obres seves. Així, les contradiccions de Marc a les lletres que lliura a Maria són, per Caldentey,

mostra d’aquesta dualitat. L’estudiosa, en una entrevista que féu al mateix Porcel, li demanà per

Heràclit i pel dualisme, de manera que amb la resposta de Porcel podem entendre que aquestes

contradiccions de personatges com ara el Marc de Solnegre deuen quelcom al filòsof presocràtic:

“Jo crec molt en la filosofia d’Heràclit i som i no som, tot passa i tot queda, és bo i és dolent [...] Assumir

forces diferents o contradictòries a dins la mateixa persona, i ser, diguem, feliços amb això, o normals, i no

esser perseguits per remordiments o per intents desesperats d’uniformar el que un és i pensa, no? Tu ets cruel

i ets tendre, tu ets fidel i ets infidel, a tu t’agradaria ser ric i podries ser pobre... en fi”191.
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Al patró Lleonard Juvera, igualment, la solitud i la por a la mort li forneixen part del caràcter. Ho

veiem des del principi de la novel·la: de nit, a casa, quan la mare se n’anava a jeure, a les fosques,

de vegades, sentia nervis i esgarrifances i havia de sortir de casa per anar al cafè per topar-se amb

altra gent, o rememorava a casa, tot turmentant-se, el seu passat durant la Guerra.

Pel que fa al protagonista d’Els escorpins, igualment, veurem com aquest es desarrela de la seva

pròpia condició religiosa després d’haver mantingut relacions sexuals amb Krista. I així acaba per

sentir-se diferent a la resta de parroquians de la capella, parla del pastor Cronac com “un home petit

i dèbil, dalt d’una tribuna, dient vaguetats”192, sentint-se diferent, de la mateixa manera, a la resta

d’assistents, i també li passarà amb la senyora Cronac, que, en veure’l tan estrany, pensa que

l’holandès ha emmalaltit.

I en sentir a parlar don Nofre, el batlle d’Andratx durant la Guerra, dels avanços de l’exèrcit

nacionalista, se’l mira gairebé sense escoltar-lo. És el procés d’estranyament respecte dels altres,

però en aquest cas no ha calgut, a Porcel, fer de l’individu un home estrany a tot, com Marc, perquè

el pastor que fa de protagonista ja és de nacionalitat estrangera. Viu a Amsterdam, on se sent un

exiliat, curiosament, com assenyala Arnau, a l’estil del protagonista de La Chute de Camus, que

és “un personatge luciferí que viu a Amsterdam, on se sent un exiliat”193.

És clar que el pastor no és l’únic estranger que para per Andratx en temps de la Guerra, i tot i ser

un clergue, quan toca l’harmònium a la capella, on els neerlandesos han anat perquè s’hi senten més

a prop de Déu, la veritat és que l’únic que s’hi sent més lluny és el protagonista, amb la qual cosa

demostra el seu allunyament respecte dels altres, i reconeix que, tocant, s’aïlla de la resta.

Ja d’al·lot, quan el vèiem a l’exposició de quadres que presenta la seva mare, el trobem tot sol: veu

la seva mare atrafegada, el seu pare, amb els amics, el seu germà, també amb amics... i ell, sempre

sol. Quan ingressi al col·legi intern és cert que tindrà dos amics, Ten i Holst, el primer dels quals,

en bona mesura, participa de les característiques del mateix protagonista i de les del Marc de
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Solnegre.

I adolescent encara, el protagonista, en viatjar a Mallorca amb Holst, demana a la família d’aquest

quedar a dormir tot sol al iot que posseeixen en comptes de l’hotel, que és on jeuen tots, pel gust

que troba en la solitud, i reconeix que hi passa els horabaixes sense cap mena de companyia.

Una altra característica comuna amb el protagonista de Solnegre resideix en els atacs que pateixen

ambdós, i que són extensibles al personatge de Mateu Salle d’“Els penjats”, que des de jove tenia

rampells sobtats quan alguna cosa l’alterava, com ara quan hagué de llançar la primera pedrada a

un dels carrabiners que els havien enxampat. En el cas de Marc, només quan el solnegrenc sent

cridar la gent que va cap a ells, després d’haver matat don Sebastià, s’adona de la bestiesa que han

comès i acaba la novel·la sofrint un atac: “O a penes record, també, que vaig començar a tremolar

i a fer sabonera per la boca, i xisclant i removent-me vaig caure a terra”194. No podem considerar,

però, com veurem, que aquestes crisis nervioses que els sobrevenen —val a dir que ben

existencialistes— es produeixin arran de l’assassinat, perquè igual que Salle, Marc ja les

arrossegava d’abans.

Els seus pares, en veure l’estranya atitud que mostra Marc, havien acabat per demanar al metge que

l’auscultés. Li diagnostica anèmia. I és que la naturalesa dèbil d’aquest i la seva pusil·lanimitat

aviat desemboca en una sèrie de crisis ansioses que l’ataquen sovint —d’anèmia, no en pateix.

Igualment, al pastor d’Els escorpins, el veurem allitar-se per febre tant a la primera com a la segona

part de la novel·la. A Els argonautes, Prudenci Torroella, en saber que la policia havia detingut un

amic seu, fuig i s’emmagreix fins a tal punt que es fa fàstic a ell mateix, i en tornar, ha de ficar-se

al llit dèbil i enfebrat. També Albert Balaguer,  de Cavalls, després de la pallissa que li pega son

pare, acaba al llit amb febres delirants. I l’infant protagonista d’aquesta mateixa novel·la, al Port

d’Andratx, amb la tempesta, temorós de ser engolit per la mar, s’aferrava als barrots del llit

—símbol d’empresonament— cridant fins que la seva àvia hi anava.

Les contradiccions vitals també són aplicables al personatge d’Els escorpins. I així, quan el pastor

toca l’harmònium a la capella, obcecat amb Krista, vol i dol, l’espera i la necessita, però alhora la
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tem; igualment, a la segona part, en anar-se’n la seva mare, és incapaç de pensar en res més, de dia,

a escola, el castiguen per no estar atent —i estar castigat, diferent de la resta de companys, és

quelcom que li plau, per altra part— i, fins i tot, durant les nits somia amb ella i el seu amant.

Com Marc, es tracta d’un subjecte obsessiu. Així, quan ingressa a la Facultat, sembla viure només

per als seus estudis universitaris, com si no hi hagués res més al món, i subsisteix l’obsessió

—aquesta és la paraula més adequada per designar el que generen les dones en ell— que tenia per

la seva mare per Déu (diu que mai no havia desitjat res amb tanta intensitat), i sent a Déu, i pretén

ser-li grat igual que, de petit, volia que els seus dibuixos complaguessin la seva mare.

Els atacs de nervis i d’embogiment de Marc els retrobem en el protagonista d’Els escorpins o en

el seu germà, que, essent encara petits, són abandonats per la mare. Els atacs encara perduren, en

el protagonista del llibre, quan ingressa al col·legi d’interns. Allà, de vegades, dins el llit, comença

a fer voltes dominat per pensaments negatius que, sovint, quan s’adorm, perduren en ell en forma

de malsons.

Més endavant, quan, adolescent ja, segueix el seu pare pel barri de les prostitutes d’Amsterdam,

en veure que una meuca se li acosta, s’espanta i gairebé perd l’alè, i es reconeix incapaç de posar

en ordre els seus pensaments —ben proper, en aquest sentit, a Marc. Fastiguejat de veure-la amb

el seu pare, amb por de caure, es recolza a la paret. I en arribar a casa, vomita. Imatges, la d’aquella

nit, que se li continuaran reproduint amb el temps, per exemple, en veure el seu pare moribund, sens

dubte, perquè els capellans els havien ensenyat a relacionar les prostitutes amb el Maligne. En

canvi, quan el personatge troba a Déu (com passa a Marc quan troba Maria) durant els seus estudis

de Teologia a la Facultat, s’assossega i readquireix seguretat en ell mateix, i això, li permet de

relacionar-se amb els altres. S’adona, però, que readquireix aquesta seguretat en aquell “cercle

màgic” format exclusivament per homes que és la Facultat i la residència d’estudiants, però que,

en sortir i tornar a casa, és sotmès a la mateixa teranyina en què morí enganxat el seu pare, una

teranyina que fabriquen dones com Krista o la seva pròpia mare per atrapar els homes.

La solució consistirà a anar-se’n d’aquell espai amsterdamès gris, perquè només de pensar, al darrer

any de carrera, que el poden destinar a una parròquia holandesa es posa a tremolar per la por que

té a haver de prendre decisions. I quan ho comunica al pastor de la residència, aquest li etziba el



195 “Jahvè és el meu pastor, no em manca res: / em fa descansar en prats deliciosos / em mena al repòs vora
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salm 23195 (molt citat pels protestants), el mateix que el seu pare havia recordat abans de morir; la

idea que no ha de tenir por a comandar perquè és, realment, Déu qui ens comanda. Déu serà el

responsable que vagi a raure a un determinat lloc i la seva voluntat en les decisions serà, en darrer

terme, la voluntat de Crist.

La primera opció passa per apuntar-se com a missioner. Anar-se’n a una terra estrangera on,

diferent a la resta i étranger a tot, se sotmeti a més a les ordres d’algú, amb unes directrius clares

del que ha de fer. D’una banda, és una manera d’allunyar-se de l’espai que el turmenta i de centrar

l’atenció en la resta per foragitar-la d’ell mateix, i al mateix temps, per part seva, un intent inútil

de fugir de les pors que l’encalcen.

De nou, el cos se li paralitza en saber, però, que el lloc on el reverend Hobbes196 l’envia per evitar

que la filla d’un pastor d’allà es passi al catolicisme és Mallorca, i en concret, Sant Elm, població

situada en el mateix terme municipal on havia estat el protagonista un parell d’estius enrere. En

saber-ho, el personatge tentineja i hauria arribat a caure en terra si el reverend Hobbes no l’ajuda.

El protagonista havia fugit d’Holanda, tot acceptant l’oferta que li proposava el seu amic Holst

d’anar a Mallorca quan tenia setze anys. Ho feia perquè se sentia cansat de tot, fins i tot d’ell

mateix. I el retrat que es configura d’aquest personatge a setze anys és el prototípic d’un

existencialista:

“Ja fa una colla de dies que et veig pansit. Fas cara de no trobar-te bé. Sembla que visquis mig consumit [...].

Menjava poc i em costava de parlar, d’interessar-me per res, perdut sempre en un estat d’indiferència quasi

vegetatiu. Només vibrava, temorenc com si em perseguissin, quan de sobte sonaven al cervell, com un disc

obscur i constant, les paraules del pare”197.

Afegint aquest rigor i turment propi del calvinisme que introdueix al final, en la resta hi sobren els

comentaris; n’hi ha prou amb comparar-ho amb Marc de Solnegre o amb personatges
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existencialistes com ara el Meursault de Camus o el Roquentin de Sartre.

Quan el pastor li oferirà anar-se’n a viure a una terra catòlica (no li ha dit encara que sigui

Mallorca), ell, completament desganat i indiferent a tot, accepta aquesta proposta com n’hagués

acceptat qualsevol altra —de fet, ni tan sols es tracta d’una missió, com havia demanat ell.

Manifesta la mateixa abúlia que ofereix Marc quan el seu pare li diu que estudiï Dret; però la cosa

canvia en saber que es tracta del lloc on passà aquell estiu amb Holst i on el protagonista havia

viscut aquella breu història amb Krista, la qual cosa fa que, finalment, el personatge accepti, a ulls

clucs, la proposta.

El personatge d’Els escorpins també és, com Marc, un covard, i això ve d’enrere. Al col·legi, mai

no havia parlat amb Van Deysel perquè el temia, i si s’hi adreça quan aquest empenteja Ten, és

perquè no se’n recorda amb qui parla, i més avall, quan aquest pega al seu amic, no diu res, mirant

de passar desapercebut. Potser no hagués estat necessari tractar d’enfrontar-s’hi, però l’atitud que

mostra Holst, acomiadant-se tranquil·lament de Ten, hagués estat molt més lògica.

Novament, demostra la seva covardia a la darrera part del llibre, a la conversa on reconeix a Miquel

que va mantenir relacions sexuals amb Krista. És aleshores, en veure’l completament enfonsat,

quan s’hi encrueleix encara més, cosa que només fan els éssers mesquins. No gosa enfrontar-s’hi

en plena facultat de les seves forces, sinó quan el veu debilitat físicament i anímica. A més,

simbòlicament, ell continua dret, però el militar és en terra, i ell sent ganes d’escopir-li i potejar-lo.

Una altra característica en què coincideix amb Marc és la inutilitat i incapacitat per fer res:

l’endemà d’haver ajudat els pedrers, ha de romandre un parell de dies a casa esbraonat; i el jove

d’Els escorpins, encara estudiant, no pot ni grimpar per una corda ni botar el poltre, i el dia que

prova això darrer es disloca un dit.

Semblantment, també comparteixen la inseguretat, la qual en el protagonista d’Els escorpins es

palesa en veure Krista a la plaça. El personatge no hi va a conversar davant la contradicció dels seus

propis sentiments. En això, el pastor és distint a Marc, però no ho és per la seva inseguretat, sinó

perquè l’estranger és un personatge més callat i acoquinat que no pas el solnegrenc. Un mutisme,

el del personatge d’Els escorpins, que potser prové del trasbals que suposa la pèrdua de la mare en
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la infància, la qual cosa per Fuster “se li converteix en un esquema de decepció i d’enyorança que

l’obsedirà per sempre més”198.

De la mateixa manera, el pastor reconeix que mesos enrere l’obcecaria la idea que li havia etzibat

Krista, això és, que ell era incapaç de consumar l’acte sexual, amb la qual cosa entroncaria també

amb les obsessions de Marc, que, en el cas de l’amsterdamès, són degudes, en part, a la pèrdua de

la mare.

I quan el protagonista d’Els escorpins acompanya la mare al seu estudi, un al·lot l’empenteja, i ell,

fràgil com és, enveja la força d’aquell altre al·lot i amaga la seva debilitat pensant que si plorés la

seva mare el menysprearia; amb tot, reconeix que dies enrere hagués esclafit en plors, mentre que

ara tracta d’impressionar la seva mare. De totes maneres, sabem que és un ploramiques i, més

endavant, ens reconeixerà que plora després de veure la decadència en què ha caigut el seu pare

d’ençà que la dona l’ha deixat. Una debilitat de caràcter que l’enllaça clarament amb les

característiques de Marc, però també amb altres personatges com ara el venjatiu Tià Salla o el

ploraner i depressiu Tomeu Melsion, homes d’equipatge de La lluna.

Aquesta debilitat del personatge d’Els escorpins, que prové del pusil·lànime del seu pare, fa que

necessiti les dones: primer, la seva mare, i després Krista, de la mateixa manera que Marc necessita

Maria. A l’entremig de la seva mare i Krista, tanmateix, el jove sembla trobar en Déu una força

invisible que guia els seus pensaments, i de la mateixa manera que, d’infant, volia impressionar la

mare, ara cerca de ser grat a Déu, la qual cosa l’assossega.

I l’espanta la por de veure tantes mosques mortes al seu voltant, sobretot en pensar que algú pogués

fer el mateix amb ell, matar-lo com una mosca, de tan poca cosa com se sent. I quan veu el pare a

punt de morir (un home amb qui no ha connectat mai, com sí que va fer amb la seva mare, i per qui

no sent pena, sinó sols una compassió immensa, perquè l’únic que li revé són les imatges

grotesques que aquest ha protagonitzat al llarg dels darrers anys), el que l’espanta, en realitat, com

abans amb les mosques, és que allò mateix li pugui succeir a ell, i es posa a tremolar

—característica compartida amb el Marc de Solnegre. I encara després de mort, no canviarà la
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percepció que té del seu pare, “enmig de boires, una figura patètica i derrotada m’assenyalava

també aquest camí. Era la del pare”199. Per això, quan el veu mort al cementeri, reconeix sentir por

a morir-se i a ser derrotat, com el pare, a qui s’assemblarà moltíssim, de petit i de gran.

Igual que Marc, insegur, necessitava Maria per trobar la seguretat fora d’ell, semblantment, a Els

escorpins, ens enfrontem amb un ésser poruc que, anant cap a Andratx amb Krista, reconeix sentir-

se alegre i amb fortalesa, més encara quan aconseguirà vinclar-la sexualment. Per tant, es denota

aquesta necessitat que tenen sempre els homes de les dones. Després d’haver-hi mantingut

relacions, el pastor reconeix que la necessita per assolir la felicitat. Abans d’ella, a la segona part,

també a Mallorca, havia conegut Olga, cosina del seu amic Holst, a qui no gosava de mirar als ulls

i amb qui pràcticament no havia bescanviat paraula, mostrant, de nou, el seu caràcter poruc i la seva

incapacitat per relacionar-se amb les noies. També en això, tots dos personatges es mostren força

aturats.

Els escorpins, però, resulta psicològicament més simplista que el primer lliurament novel·lístic. La

novel·la torna a insistir en una idea que vèiem ja a Solnegre: si Maria era la forta i Marc, el feble,

amb Els escorpins, això s’accentua de tal manera que, en el cas dels pares del protagonista, la seva

mare és el membre fort de la parella, mentre que el pare del pastor és un home pusil·lànime, al qual

el protagonista no es vol parèixer, però al qual, tanmateix, s’hi assembla, i pareix obligat a triar

entre els seus pares. Igualment, Krista constituirà el vigor enfront del mateix pastor, que és un pobre

d’esperit com era el seu pare. El mateix succeeix amb Tonina, la dona de Cabré d’Els argonautes

—que tampoc seria l’única—, que es resistí durant molt temps a deixar-se vèncer per la mort,

mentre que el nostramo, quan feia el servei militar, en saber que ella l’havia deixat per un altre,

deixà de menjar i l’hagueren d’ingressar a la infermeria.

Aquesta pusil·lanimitat l’hereta el protagonista del seu progenitor, si bé hi ha un moment en què

sembla que hi renunciï. Ho demostra quan etziba un cop a un gat a la platja de Sant Elm. Ho fa

perquè li ha causat pena, el mateix que li inspirava el seu pare, i el mateix sentiment que despertà

ell, malalt, la vesprada anterior a madò Tonina. Aquesta fou la raó que motivà que li vinguessin

ganes, fins i tot, d’agredir-la.
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El canvi, doncs, de fet es qualifica d’home nou200, ve separat per aquests vuit dies que l’home s’ha

passat enfebrat; els vuit mateixos dies que s’escolen d’ençà del que s’havia narrat a la primera part,

de manera que podem concloure que aquest home nou és l’individu que trobem a la darrera part,

separat del pocapena que havíem vist als primers capítols. Justifica, doncs, que és la febre el que

l’ha purificat i l’ha alliberat d’angúnies i sofriments, i la passió que sent per Krista el que n’ha

motivat el canvi. Tinguem en compte que el nom de Krista és, significativament, el femení de Crist,

i que té doncs un caràcter simbòlic: Krista el toca amb la seva gràcia, el converteix i pot esdevenir

així l’home nou de sant Pau.

Aquest nou ésser l’ha de portar, tanmateix, a impedir la relació entre Krista i Miquel, ara que el

militar ha tornat a Andratx i el pare d’ella tolera llur relació. L’opció de Job, a qui esmenta, hagués

consistit en laisser-faire, laisser-passer, però Jacob i Samsó, als quals també es compara, són éssers

molt més actius, que és el que es proposa a partir d’ara el personatge. Així, en veure els enamorats

que conversen i somriuen, té ganes d’agredir-los a tots dos, i més avall, en interceptar Miquel,

reconeix que l’hauria escopit i potejat en veure’l en terra, però que es conté.

Aquest home nou el podem veure actuar en l’episodi on comunica a Miquel que es va fer seva

Krista a la barraca del coll de la Palomera. En veure que Miquel se’l creu, pot viure la sensació que

tenen els éssers forts sobre els febles, allà pot sentir-se un triomfador, com les dones de la  novel·la,

posseït per un aurèola diabòlica, recreant-se en els detalls per gaudir de veure l’enfonsament de

l’altre home —és prou evident que està força allunyat ja del que hauria de ser un home

d’església—, encara que acte seguit, penedit, s’adona que no havia volgut dir tot allò, com si no

hagués estat ell i hagués estat posseït per un diable. Més avall, reconeixerà que el posseeixen els

diables de Satan i el serpent temptador del Gènesi. I és en veure’l encara més enfonsat, quan torna

a voler fer-li mal, autoreprimint la llàstima que pugui sentir-ne.

El mateix li succeirà amb Krista. A l’enterrament, en veure-la a ella plorar, la besa als llavis. Només

llavors reconeix que se sent feliç, però com ell mateix diu en un altre moment, la felicitat total és

il·lusòria. Incapaç de confessar-li què sent, aprofita el moment per dur a terme els seus propòsits.
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Però quan ella l’envesteix, ell s’acoquina i ella s’encoratja, tornant a sentir per ell el menyspreu que

sempre li havia causat. Per això, li propina puntades de peu. També havia estat una il·lusió, doncs,

creure que ell podia ser el més fort. Més fàstic li devia fer, a la dona, en anar-se’n, veure que el

pastor era incapaç de recuperar-se, estès en terra.

Un altre episodi en què veiem l’home nou de sant Pau és quan les autoritats fan les indagacions

pertinents de què havia succeït amb Miquel. Suposen que va caure perquè no hi ha cap motiu per

pensar que s’hagués suïcidat després d’haver estat amb Krista, quan tot rutllava perfectament, si

el pastor no explica el que li havia dit ell abans de morir. Ningú els va veure plegats, i ell calla, si

bé aquesta part bona que té i que prové del seu pare, no deixa de sentir-se horroritzada davant d’una

mort de la qual se sent responsable. I la felicitat que prometia la força és falsa, perquè l’encalcen

els remordiments. Hauria estat possible assolir-la, però ha fracassat, i torna a mostrar-se com un

ésser derrotat, com el seu pare.

De la mateixa manera que Marc, el protagonista d’Els escorpins diu: “vaig comprendre, o vaig

creure, que la vida em destruiria, que m’anava destruint, que jo era incapaç de suportar aquell

quotidià i lent acabar de cara a un futur sempre desconegut, amb un passat d’ombres amargues”201,

perquè un i altre sempre han sortit malparats del seu contacte amb la vida. Marc es reclou a

Solnegre per por de tenir futur, i el pastor d’Els escorpins no vol viure’l i cerca a Déu amb la

pretensió d’evadir-se del món.

Com que Marc se sent tan sol, declara que no té ningú a qui deixar res en morir. Evidentment, és

més una percepció que una realitat, i això el fa enllaçar amb una altra característica molt pròpia de

l’existencialisme, l’ateisme i la manca de fe, que podem detectar també, per exemple, en un Camus.

Per ell, testament i Déu es relacionen per associació d’idees. No deixem d’anotar, però, la

incongruència i la contradicció que apuntàvem en un ésser que declara no creure en Déu però que,

al mateix temps, hi pensa i, fins i tot, li adreça preguntes: “Tendré forces, Déu, per a fer-me fort,

home, d’una vegada?”202. En canvi, els seus pares i oncles sí que són creients i, per tant, això el

diferencia encara més d’ells.
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Igualment, i per paradoxal que sembli, el pastor que protagonitza Els escorpins no té tampoc les

conviccions religioses prou consolidades. Quan d’infant és internat a un col·legi, reconeix que les

classes de religió no li comuniquen tot allò que li deia el seu pare, i les converses dels professors

les sent distants i no hi connecta gens.

Així, quan ja ha emprès la carrera eclesiàstica, ha de deixar de llegir el llibre Humana grandesa,

perquè aquest li fa qüestionar els seus pensaments ensems que “raigs torbadors” li pugen al cervell.

Sembla, així, com si la pintura de la seva mare fos incompatible amb l’existència de Déu: “em

repugnà, perquè jo coneixia ja el sotsobre i cercava afanyosament Déu”203. I quan el noi canta a

l’església, ho fa més vehement que ningú, però tenint ben clar que “els meus càntics, en el fons, no

eren per a ningú més que per a la mare”204 —per tant, podem parlar d’un procés de sacralització

d’aquest ésser infernal—, la qual, lògicament, per l’ofici poc compareix, semblantment a Krista,

que rara vegada hi va.

No és res nou; a diferència del que hauria de ser un pastor amb vocació, quan el seu pare, d’infant,

el duia als oficis religiosos, s’hi avorria. I quan pren la decisió de fer-se clergue, la seva inclinació

deixa molt a desitjar: la seva ànima no és pura, sinó que dubta perquè tem que Déu l’enviï a raure

a l’infern, també dubta de si, realment, ha de seguir aquell camí, qualifica el regne celestial de

“mesquí” i de propi dels “pobres d’esperit”, sentint-se més temptat per l’altra opció, la infernal, i

a més, se’n porta a la residència d’estudiants dues fotografies, una imatge provocativa de la seva

mare, que és com emportar-se’n una del mateix diable, i una altra de Mallorca, cosa que li recorda

la història que hi protagonitzà amb Krista. A aquesta, precisament, reconeix a Mallorca que l’estima

amb tota l’ànima, àdhuc més i tot que el Déu cristià, cosa que no arriba a dir, però que sembla que

ho pensi. Però sobretot, no és l’amor a Déu ni la vocació innata el que el mena a prendre la decisió

de convertir-se en pastor, sinó la por a enfrontar-se al món, la possibilitat que només Déu, que és

sobrehumà, té la capacitat per lliurar-lo del dolor humà, del qual tant volia preservar-lo el seu propi

progenitor.

De fet, ell mateix deixa veure que no és tanta la vocació que té en entrar-hi, com sí la que hi va
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adquirint: “I m’adonava que, amb lentitud i seguretat, anava prenent cos en mi la idea de Déu”205.

I més avall, a Mallorca, quan pensi en Déu, reconeixerà que el Déu que s’ha anat forjant durant

aquests anys d’estudi té poc a veure amb el Déu que apareix a la Bíblia. Amb tot, al davant del

reverend Hobbes, reconeix que no acaba de sentir Déu i, encara més, amaga de parlar-li de la seva

pròpia carn, temptada per aquesta relació edípica i no superada amb la seva pròpia mare, per

l’aventura amb Krista, pels records de les meuques del Zeedijk...

Tanmateix, sembla que Hobbes s’adoni de quelcom i, en oferir-li que vagi a una terra catòlica, ho

fa perquè pretenen a la filla de Cronac diversos catòlics, i ella, que pràcticament s’ha criat en terres

catòliques i que festeja amb un militar, sembla una ànima condemnada a passar-se al catolicisme,

tasca que el pastor encomana que el jove eviti de la manera més senzilla possible: casant-s’hi.

Però ell no creu que Déu sigui a Sant Elm, i encara que la paraula “Déu” retrona obsessivament en

el seu cervell, acaba per apartar-se’n, per assassinar aquesta idea de Déu, que és la que ell ha après

a les aules de Teologia i que és un Déu rígid i inclement com el de l’Antic Testament, que l’ha

portat a la tristor i l’apocament, i es deixa seduir per un altre Déu que no és sinó l’Anticrist, vestit

sota la forma femenina de Krista i que li promet el canvi a un estat anímic feliç i luxuriós.

Un altre dels components procedents de l’existencialisme en els personatges porcel·lians és el de

la violència. Puig-Savall, a Els argonautes, quan s’engatava —l’alcohol sempre incentiva, és clar,

la violència— s’enfuria i, tot seguit, queia en depressió, igual que al motorista Torroella, als

Pirineus, la instrucció militar l’esvera, i la disciplina d’aquests desperta, així mateix, en Marc, la

violència quan realitza el servei militar a Cartagena, igual que Mateu Salle, d’“Els penjats”, una nit

d’embriaguesa volia cremar viva una monja i, en un rampell, va matar a potades un ca.

Semblantment, pensem en l’afecció per la beguda de Marc, el solnegrenc, i els pedrers, igualment

bevedors, que van completament ebris la nit de l’assassinat de don Sebastià. La violència també la

mostra el principatí Torroella amb Juvera al caló dels Morts, però fixem-nos que, en tots els casos,

aquesta violència sempre és provocada: sovint per l’alcohol o bé perquè als personatges se’ls ha

col·locat en una situació límit, com la d’Els argonautes a Eivissa. Pensem en el capítol XI del llibre,

intitulat “L’explosió”, que rep aquest nom pel fet que la situació es va covant d’ençà que arriben
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al caló eivissenc, un espai tancat i preparat per despertar la violència dels personatges. I aquesta

acaba, efectivament, esclatant, entre el patró i Torroella, que es barallen per culpa de la malaltia de

Barral, baldament aquesta només constitueixi una excusa perquè tots dos personatges descarreguin

els nervis que porten a sobre. Més avall, Torroella menaça el nostramo de pegar-li també, i Juvera,

que surt en defensa de Cabré, no ho fa sinó per les ganes que té de tornar a estomacar el motorista.

I l’alcohol també pot revertir contra un mateix per tal com, en el relat d’“Els penjats” suara

esmentat, els contrabandistes, que se suïcidaren penjant-se de la biga d’un molí, al costat d’ells, hi

trobaren botelles buides i llurs cossos pudien a cassalla. Evidentment, l’alcohol els havia ajudat a

emprendre aquesta acció.

La calor, que és un element pròpiament existencialista, augmenta aquesta sensació d’esverament

i angoixa com també passa en molts altres escriptors de l’època, i covard com és, temorós que no

el detinguin, Marc s’ho guarda tot, introspectivament, però semblantment al Roquentin final de La

nausée, traspua en ell un desig clar de violència: “la ràbia em pujava al coll i a les mans, i em

pegava o m’insultava sempre amb algun company”206.

L’altre que també es mostra violent és el pastor d’Els escorpins, que després que hagi vinclat

sexualment Krista, la qual cosa el fa sentir realment feliç, s’adona després que “només la potència

del meu puny, dels meus actes, m’aixecaria per damunt dels altres, per damunt de tot, i que llavors

guanyaria”207. I igualment que Marc o Roquentin, que insulten o ho resolen a cops, el pastor opta

per estripar amb gaudi les partitures de Hans Pire, l’emprèn contra un gat a la platja de Sant Elm

o ha de reprimir-se per no agredir la madona de la casa on s’està. Reconeix que això li reporta un

desig de vigoria: se sent feliç d’haver doblegat Krista i enfortit per haver copejat el gat —de fet,

més avall es compara amb Samsó, paradigma de la força—, però també amb Jacob, lladre i

mentider, i amb tot, victoriós i estimat del Senyor, de manera que el nou ésser que neix en ell serà

fort però també dolent i violent, com Krista o la seva pròpia mare, i a diferència del seu progenitor.
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I el Marc de Solnegre, per la seva banda, no només es mostra violent, sinó que àdhuc arriba a

participar en un crim de la manera més existencialista i buida possible, més proper al Meursault de

Camus que no pas al Raskòlnikov de Dostoievski: “ni aleshores, aquell altre matí [...], vaig saber

el que feia”208. No es va adonar ni que estava matant aquell home, com tampoc no va tenir

consciència ni remordiments d’haver-lo mort, talment un animal, i reconeix que dins la presó va

oblidar-ho absolutament tot.

Tanmateix, a diferència de Marc, a “Els penjats”, Mateu Salle sí que manifesta remordiments en

pensar en els carrabiners que havien apedregat. Ell fuig per por, diferentment de la resta, i ara això

li crea remordiments, això i el fet que els altres contrabandistes que eren amb ell, després d’això,

s’engataren i es penjaren.

I també el pastor d’Els escorpins té, anys a venir, remordiments del que va passar amb Miquel,

perquè, de la mateixa manera que Marc, a qui veiem quinze anys després d’haver comès el crim i

que ens explica com es va esdevenir tot plegat, el protagonista d’Els escorpins ens ho explica tot

amb distància, anys després que hagi ocorregut, i reconeix que, encara llavors, sent veus que

l’encalcen i el condemnen per la responsabilitat que va tenir en la mort de Miquel, i que aquestes

li impedeixen assolir el son algunes nits.

De totes maneres, Marc pensava que la seva vida a Solnegre, després de tornar de la presó, seria

tota una altra cosa, però després d’haver-s’hi instal·lat, s’adona que no és així i, fins i tot, ens parla

de casa seva com una “capsa tancada” que l’angoixa, perquè li recorda els anys d’empresonament.

La possibilitat que té d’emergir del fracàs és el món que li ofereix Maria, que és l’únic món que hi

ha, en definitiva, enfront de la solitud que li ofereix Solnegre. Per això, Marc torna a sentir ara

“ganes de caminar al teu costat, simplement de caminar, de tenir-te prop meu”209 perquè  “no estic

ja tan segur que la solitud sigui el que em cal buscar per a trobar-me”210. Home turmentat i insegur,

com ell mateix reconeix que és, ha estat la por de no saber res pus de Maria el que li ha fet veure

que no la vol perdre. I acaba la lletra reconeixent que, si pogués, se n’aniria a jugar a truc al cafè,

és a dir, sortiria de casa a cercar la vida.
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Marc escriu unes notes per autoanalitzar-se que, baldament l’espanten per tal com en elles viuen

tots els fantasmes que el persegueixen, també seran aquestes les que, finalment, li permetran de

prendre una decisió definitiva. Per resoldre tots aquests conflictes, Marc opta per l’escriptura com

a teràpia. A poc a poc, aquest diari que escriu, es va convertint en una necessitat peremptòria. Ho

justifica perquè durant els anys de presidi ha pogut pensar i autoanalitzar-se molt i fer més aviat

poc. És una tara que porten tots els homes que, en lloc de treballar, han tingut temps per

autoanalitzar-se i pensar en el món buit que els envolta, i això els ha anul·lat com a persones. Marc

escriu per cercar i trobar una solució terapèutica: que les notes el menin d’alguna manera a prendre

una determinada posició.

Rellegint les notes, s’adona que tornar al poble no era la solució als seus problemes, i això és

quelcom que ha descobert tot revisant el que havia anat escrivint, per la qual cosa aquesta tècnica

de reflexió i autoanàlisi no només realitza una funció terapèutica sinó que també li proporciona vies

d’anàlisi i solució als seus propis problemes. El que importa d’aquestes notes és que li han fet veure

que “el món anhelat i plàcid, supraterrenal, que cercava, se n’ha anat en orris”211. Per això, diu que

els acabarà cremant a la llar de foc, per evitar que aquest diari acabi consumint-lo a ell mateix.

L’única teràpia que troba és, doncs, la de l’escriptura. Quan la tempesta i la reclusió l’obcequen,

l’única possibilitat és escriure a Maria, una vegada i una altra, unes notes que, al capdavall, seran

el que permetran sortir a Marc d’aquesta espiral en què es troba immiscit. Unes notes que li

provoquen cansament, que és una sensació ben humana, i que li recorden que és humà quan ja creia

que no ho era, i un cansament que el mena a la son, com una altra característica humana.

Aquestes notes són extensibles també a Els escorpins, on no a través de les notes ni de les

escriptures, però sí que a través de la lectura d’Humana grandesa, el protagonista s’adona que el

contingut d’aquest llibre l’esfereix i el fa qüestionar-se coses quan ja ha decidit emprendre la

carrera eclesiàstica, com si un i altra fossin incompatibles, com si el llibre tingués quelcom de

demoníac.
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Serà la mateixa terra de Solnegre, la que, en despertar a Marc tots els seus records, li facin reviure

tot el començament de la seva relació amb Maria (la nit que es trobaren a l’hort de la casa

d’aquesta), i ara el personatge sent el desig definitiu de recuperar-la. Sembla que ara Marc s’adoni

que Maria tenia raó:

«“Perquè, Marc, quan hom troba allò que és seu, que és part d’ell mateix, que li pertany d’abans de néixer

ja, no ha de fer sinó agafar-ho. No és veritat que hi hagi molts de camins i que l’home sigui una ombra que

no sap mai quina ha de prendre. No és veritat. Un dia tothom troba el seu camí, i l’ha de seguir.” I jo vull

seguir-lo, Maria, al teu costat»212.

Perquè pensar en la nit que es besaren per primer cop, és el que fa que Marc es posi a escriure

desesperadament a Maria, i l’escriptura i la seva parella ensems, són el que fan sortir del pou on es

veia abocat. A la fi, ara, és un passat bo el que se li imposa als ulls, i el passat és l’amor a Maria,

el que per primer cop a la vida l’omplí i que ara el torna a omplir. És Maria qui li fa adonar-se

d’això, perquè la seva darrera carta era plena de vida; de fet, ho han estat totes les lletres de Maria,

ja que han estat l’únic lligam de vida que ha mantingut Marc.

Maria i l’escriptura retornen Marc a la vida, però també la terra de Solnegre, la qual, si fins ara

havia estat una terra de mort, ara sembla que ja no ho sigui, semblantment al narrador-protagonista.

Així, parla de la terra com “la força tranquil·la i natural dels segles, vet ací el que ha omplert el meu

cos”213. És a dir que, alhora que millora la visió d’ell mateix (que de considerar-se una “merda” es

torna a sentir com un “home”), també millora la consideració que li mereix el lloc de naixement.

Per això diu que “paradoxalment” aquest enclavament de mort serà a partir d’ara el lloc on

habitaran, el paisatge que cada dia veuran en aixecar-se, però ja no serà tal perquè el sol tornarà a

ser d’ells. És a dir, que Solnegre no perd el sol —l’escut d’Andratx214—, però aquest sí que deixa

de ser negre. Així, Marc troba a la fi sense haver de partir de Solnegre, com manifesta Marfany, “en

la conjunció de l’amor a la dona i l’amor a la terra, les forces i el sentit necessari per refer la seva

existència [...] Porcel expressava així, simbòlicament, la seva tria política i estètica, el seu
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engagement”215.

Un final que, com assenyala el mateix Marfany, coincideix amb el de Los bravos de Fernández

Santos, “al qual Solnegre s’assemblava en més d’un punt”216, i s’hi podria afegir també la

concomitància amb Cristo si è fermato a Eboli de Carlo Levi, que degué influir sobre totes dues

—de fet, inspirà un títol com Solnegre217. Efectivament, a l’obra de Fernández Santos, el triangle

amorós es resol amb la mort del vell i la unió de la dona d’aquest i el protagonista que, com Marc,

tria viure amb ella en un poble bandejat, punt en el qual coincideixen amb el poble bandejat on Levi

situa l’acció de la seva novel·la.

Trobar la força en la terra és quelcom que deu ser congènit en Porcel, perquè també el pastor d’Els

escorpins, turmentat per la mort de Miquel, nota que tot el que l’esvalota amaina durant

l’enterrament del militar, i aconsegueix una harmonia amb la natura. I de sobte se sent alliberat de

tot aquell pes que l’enfonsava. Per Mir, «Els escorpins es dedica totalment a reduir l’home al seu

propi estat natural, sense interferència de cap tipus de divinitat. “I vaig veure absolutament que

l’únic que pot crear a l’home és la seva mateixa força”, ens dirà l’heroi de la novel·la —un pastor

protestant— al final de la narració, i haurà de comprovar la buidor d’una vida lliurada a uns ideals

que en definitiva no resolen els problemes humans”218. En veure uns quants escorpins lluitant, el

pastor s’adona que els homes es comporten com escorpins. Efectivament, Déu, les dones, els

homes, els capellans, etc., tot són escorpins contra els altres, però també contra un mateix219. I tots,

en sentir-se desesperats, es claven la pua com l’escorpí, de la mateixa manera que els solnegrencs,

quan no podien pus, se suïcidaven penjant-se d’un arbre.

El patró d’Els argonautes, Lleonard Juvera, per la seva banda, és un home a qui la Guerra l’agafà

gairebé per sorpresa. Semblant al Marc de Cartagena, al patró, de cop, li penjaren la insígnia de

caporal de l’exèrcit nacionalista. Mentre el bou on fou destinat disparava a un llaüt, ell, que des de

la posició que es trobava no podia ferir l’altra embarcació, es dedicava a menjar-se una taronja a
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grells, absolutament despreocupat de tot, com la resta de mallorquins de la nau. Però quan el

sergent ordenà que disparés amb la metralladora, ell ho féu, i les seves mans —com si no li

pertanyessin— dispararen mentre l’alacantí l’animava que continués disparant, encara que l’únic

supervivent del llaüt els estigués mostrant al mateix temps un mocador blanc de rendició. I en haver

acabat el conflicte bèl·lic, silenciós, havent tornat a Mallorca “sempre li semblava que estava en

un lloc que no era exactament el seu”220 i sentia ganes de cridar, absurdament, desconcertat per quin

podria ser el seu futur després de set anys de servei a la Marina. Es fa difícil de no comparar el

personatge amb el Marc de Solnegre per tal com tots dos parteixen del referent comú que suposa

el mateix Baltasar Porcel, de la mateixa manera que l’existència pròpiament existencialista que

menava, de jove, el patró Puig-Savall, és propera a la de Juvera i al Marc de Solnegre perquè, en

el fons, totes plegats obeeixen a les experiències vitals de l’autor d’Andratx.

L’existencialisme, doncs, és el primer gran corrent i, juntament amb el realisme social,

pràcticament l’únic, que segueix el Porcel novel·lista, almenys d’una manera tan nítida. Tant

l’existencialisme com la novel·la social vindrien condicionats per un context d’època:

l’existencialisme seria la mena de literatura en voga a Europa després de la Segona Guerra Mundial

que, amb prou retard pel context de la dictadura franquista, arriba a l’Estat espanyol cap a la dècada

dels seixanta, quan Porcel comença a escriure novel·la i deixa empremta tant a Solnegre com a Els

escorpins. Porcel l’abandona però, per raons externes que obeeixen també al context, pel realisme

social, que conrea a les dues novel·les sobre la mar, però amb l’ensorrament també d’aquest model

de novel·la marxista engatjada després del Maig del 68 francès, i en paral·lel, a la seva consolidació

com a escriptor, troba un camí més personal a Difunts i Cavalls que, circumstancialment, només

deixarà de banda per tornar a l’existencialisme en aquesta darrera.

ANIMALITZACIÓ, PERSONIFICACIÓ I COSIFICACIÓ

“Un estudi d’allò que escric mostraria que per a mi una persona és exactament com un animal, o com un

arbre, i que no tinc preferència per un o un altre. A les meves novel·les he escrit escenes molt cruels sobre

els animals, que generalment van dirigides contra la meva família. Dues d’aquestes escenes, concretament,

eren contra mon pare, amb qui vaig tenir una vegada una gran baralla perquè es va reconèixer... en una

somera. A mi m’agraden molt els animals, me’n sent germà, i si he exercit la crueltat literària contra ells ha
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estat per provocar la pietat”221.

“En Xesc va pensar que els homes, quan no poden parlar, són com els animals”222.

He començat aquest apartat amb aquestes dues citacions de Baltasar Porcel pel valor que tenen en

la qüestió de l’animalització, personificació i cosificació que just ara encetem. En les novel·les de

Porcel, veurem que les possibilitats passen, en primer lloc, per la despersonalització, animalització

o cosificació de les persones; en segon terme, la personificació o cosificació dels animals, i en

darrer terme, la personificació i animalització de les coses. Però, a banda de tot això, hem de

considerar l’existència d’una altra possibilitat que fan servir alguns personatges, i és la de prendre

algun animal com a correlat objectiu d’ells mateixos, com ara la geneta a la qual cerca matar Josep

Botines, un dels bons salvatges que apareixen a Difunts: el so d’una trompeta mena Botines a

identificar-se amb la geneta com a representants d’un món que és a punt d’esvair-se, i per això diu

que “amb la mort de l’animal acabaria també una part d’ell mateix”223. Abans, però, és necessari

que parlem dels bons salvatges.

El mite del bon salvatge és un dels tòpics de la història de la literatura. Es contraposen les teories

que suposen que l’home és dolent per naturalesa, representada bàsicament pel Leviathan (1651) de

Thomas Hobbes, que parteix, al seu torn, d’una imatge animal d’Asinaria de Plaute (l’homo homini

lupus) enfront de les que defensen que l’home és bo per naturalesa i que és la societat que el

corromp, representada posteriorment per John Locke i sobretot per Jean-Jacques Rosseau durant

el període de la Il·lustració. Ho exemplifiquen amb bons salvatges descoberts a les illes del Pacífic.

És amb aquests darrers que se situen, en bona mesura, els bons salvatges porcel·lians i la postura

filosòfica defensada pel nostre autor. L’escriptor els degué descobrir per l’ampli tractament que ha

rebut el tema dins la història de la literatura en personatges com Mowgli a The Jungle Book (1894)

de Rudyard Kipling o les narracions de Tarzan of the Apes d’Edgar Rice Burroughs, del qual se’n

feren ben aviat versions per a còmic i cinematogràfiques. Això en sentit estricte, perquè en un sentit

més ampli, podríem tenir en consideració obres com Frankenstein or the Modern Prometheus
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(1818) de Mary Shelley, més coneguda per l’adaptació cinematogràfica de Frankenstein’s Monster

(1931) de James Whale. Finalment, hem de tenir en consideració que Porcel pogué veure obres de

teatre en aquesta mateixa línia com Terra baixa (1897) d’Àngel Guimerà o El rei Pepet (1954) de

Pere Capellà. Tanmateix, com passa normalment en Porcel, no es detecten gaires rastres de

novel·les, metratges o drames que l’haguessin pogut influir. En part, perquè més que extreure’ls

de la ficció, degué adonar-se’n que, a Andratx, vivia envoltat d’éssers semblants als que llegia i en

els quals es podia inspirar amb major convicció que els que, sens dubte, havia vist reflectits en el

món artisticoliterari.

L’home, bo per naturalesa però corromput per la societat, com defensa Rosseau, establiria un estat

de “guerra de tots contra tots” —aquesta idea, en canvi, és de Hobbes— que veiem reflectit en

personatges com Marc i els pedrers amb don Sebastià a Solnegre, el pastor protestant amb Krista

i Miquel a Els escorpins o Barral i els contrabandistes a Els argonautes. Per això, a Difunts, després

que el baró impedeixi la relació que Sebastià manté amb Jacqueline, ell li proposa d’amagar-se en

una cova, a la muntanya, com un territori pur —la terra alta guimeraniana—, mancat de la dolentia

de l’home, on poder viure del robatori i de la caça.

Apareixen, doncs, a les novel·les de Porcel alguns personatges, solitaris i diferents de la resta, i que

enlluernen, per això mateix, els protagonistes porcel·lians. És possible lligar, així mateix, l’atracció

per aquesta mena de personatges amb la doctrina anarquista que Porcel seguí molt durant una

determinada època i que, per Bru de Sala, ve de lluny, perquè tots aquests bons salvatges són

“individu[s] lliure[s] fins a l’absolut, no sotmes[os] a cap poder”224. La doctrina anarquista també

és la que encaixava millor amb el Pariatge amb què funcionà aïlladament el poble d’Andratx fins

que, al segle XIX, s’aboliren els senyorius. Els andritxols sentien o manifestaven, certament, una

diferenciació molt intensa respecte de la resta de mallorquins225.

Es tracta d’individus com ara el solnegrenc Lluc Corso, que atreu Marc des de sempre —rere això
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hem de veure-hi una atracció vers el referent real del personatge per part del mateix Porcel, que ben

segur que va existir; de Corso, per exemple, ens en torna a parlar al conte “Biografia pastoral”

(1967). Tant a Solnegre com a “Biografia pastoral” s’insistirà en el fet que tots dos eren amics

d’infants, però a la novel·la, com que Marc ha romàs quinze anys a presó, deu haver passat com a

mínim aquest temps sense que s’hagin vist ni parlat, mentre que al relat, que és sis anys posterior

a Solnegre, el narrador assegura que no són quinze, sinó vint, els anys que fa que no saben res l’un

de l’altre.

I rere aquesta atracció de Marc per un home que diu sentir-se millor amb els animals que amb els

homes hi hem de saber llegir les declaracions d’un escriptor, reproduïdes al començament d’aquest

apartat, que sempre s’ha reconegut molt proper als animals, per tant, rere Corso també hi ha una

mica el mateix Porcel. Corso té deu anys més que Marc i viu aïllat de la gent. No davalla al poble

perquè n’està tip. Abans d’esclatar el Moviment, tocava la simbomba, però després de la Guerra

no l’havia tornada a tocar, com si s’iniciés un temps de silenci i mort, i de llavors ençà, conrea les

terres de la família del protagonista.

També l’atreu el sen Tonina. És un dels glosadors del poble, un altre dels solnegrencs que han

perdut la Guerra. Quan apareix per Solnegre comenten que d’ençà de la Guerra no havia sortit a

glosar, per tant, ell també és, com Lluc Corso o el Barral infant d’Els argonautes un ésser solitari,

sense contacte amb l’entorn. Durant la República, li deien “el Comunista de can Tonina”. Havia

fundat una escola comunista, que no era allà on estudiava Marc, fill de casa bona —a Andratx, a

la seva època d’infant, efectivament, Porcel reconeixia que hi havia dues escoles diferents.

Segurament obeint a una base real també, Tonina és un personatge porcel·lià prototípic: ateu en una

atmosfera religiosa, diferent de la resta, que li agrada cridar l’atenció...

El mite del bon salvatge Porcel el torna a reproduir a Els argonautes amb el personatge de Vicenç

Barral, el qual mirava els dibuixos dels llibres sense entendre’n el contingut. Autodidacte, com

Porcel, va aprendre l’ofici de motorista dels llibres. La seva mare era muda, i el seu pare i ell

s’entenien per signes. Barral restà orfe d’al·lot i continuà vivint tot sol envoltat d’animals i cultivant

la terra, la qual cosa li proporcionà una vida solitària i sense més lligam que els diners que treia de
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vendre ametlles i garrofes. El seu únic amic era el seu ca, Llamp226. I dels pares, mai no se’n

recordava, talment un animal. No és estrany que, havent-se deixat seduir pel seu veí, un faroner,

se’n vagi a Madrid per examinar-se de faroner. Diferent, però semblant al mateix temps, és el seu

company de feina, l’eixelebrat Pere Marcó, un personatge pla; a casa, d’infant, vivien del que

podien, i de màquines, no n’entén un borrall.

Però no un, sinó diversos dels homes d’equipatge de la Botafoc, es poden entendre com a mig

salvatges: és el cas de Pere Marcó, d’una banda, o Pere Torroella, de l’altra, que s’enrola a la

Botafoc només amb el propòsit d’estalviar diners per poder partir: fugir dels homes que ha conegut

i amb els quals s’ha barallat i establir el cultiu en terres selvàtiques o desèrtiques. Un altre exemple

seria Josep Botines de Difunts: viu dels animals, puja la figuera com un gat i s’hi eixarranca com

una moneia a l’espera de la geneta que vol matar.

A Els argonautes, es parla del rodamón Golariz, que era l’únic que, a Galícia, gosava treure peixos

del pont de pedra de Cavalo Sesimbra. Ningú no sabia on vivia. Era mut —sovint els salvatges

porcel·lians pateixen aquest deficiència, que els acosta encara més als animals.

I a Difunts, es pot detenir més estona en Bernat Sallent, a qui el narrador-testimoni conegué al

col·legi. El fill de Paco Hispano naixeria cap a l’any 1932, és a dir, una mica més gran que Porcel,

si tenim en compte que té catorze anys quan va al cinema a veure Gilda, que s’estrenà el 1946. En

conseqüència, perfectament, podria haver estat un dels seus amics, perquè Sallent, com a

personatge, conserva un deix de Porcel (tots dos, per exemple, parteixen a Palma a estudiar i es

passegen per davant les prostitutes de la porta de Sant Antoni), encara que, en un tant per cent més

important, resulta un personatge fictici o, més possiblement encara, inspirat en algun referent real.

Pensem que Porcel anava sovint amb barca per aquella època. El fascina la llibertat que esgrimeix

el personatge, que sortia a la mar amb la barca de qualsevol, com si en el món no hi haguessin

regles. Després la tornava, però de vegades, l’apallissaven. Diferent de la resta, sempre vagant pels

carrers, Sallent mai sap per quina lliçó van a escola, tret de quan fan Geografia (igual que Porcel,

que sempre fou un mal estudiant, a excepció de la Història) i s’estima més jugar amb la baldufa o

a boles, o vendre ametlles. Si el castiguen, tant li fa, i si el pare li pega per haver robat, també.
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Sempre reia, i el dia del Via Crucis, castigat a classe per riure, llançà un poal d’aigua al Pare

Superior, i de resultes d’això l’expulsaren. El Porcel infant, al·lot més aviat entotsolat —com els

transsumptes d’ell mateix que perfila a les novel·les—, per força, havia d’admirar un noi com

Sallent, que sempre tenia al·lots al voltant seu, sobre els quals exercia el lideratge. A casa, la mare

li deixava fer el que volia, i ell, sovint, li furtava diners per comprar-se quelcom.

Sebastià, el germà del narrador de Difunts, de petit, un dia, amaga la cartera d’anar a escola, però

conserva els llapis de colors per si s’ha de pintar la cara o fer algun senyal, es treu la camisa i

s’embruta els pantalons. Dubta entre fer-se pirata o cercar aventures als boscos, i s’inclina per

aquesta darrera opció. A la muntanya, es troba amb un ca que li fa companyia, i l’al·lot se sent bé,

completament lliure de tot. Però això, és clar, només és una entremaliadura d’infant, que no passa

d’això, però que lliga igualment amb els bons salvatges.

A la mateixa novel·la, tenim Quim, que rebutja treballar perquè la natura no l’ha cridat per esforçar-

se. Com que viu engranat a la societat, és un barrut: el manté la mare, i quan aquesta s’enutja

perquè no vol trobar feina, ell encara pensa que, com que és la mare, li ho ha de perdonar. Llavors,

un actor negre s’indisposa i, veient el seu caminar d’ós, els filmadors contracten Quim per

substituir-lo. El pinten de negre perquè pugui passar per sota d’unes cascades amb un eslip, una

llança i un plomall, i amb aquesta indumentària es passeja pel poble despertant la sorpresa de

tothom. Viu en la naturalesa, s’enfila als cocoters i s’amaga entre les fulles, però com que no és un

autèntic salvatge com els anteriors, és el primer que exhibeix una violència gratuïta envers els

humans de la qual la resta no participa: en una escena del film, agafa un infant pel coll i

l’estrangula.

O, per exemple, la “bèstia estranya” de Martorell. Ja el seu pare, difunt, que encalçava bèsties per

bescanviar-les per diners a l’Ajuntament i vendre’n, per altra banda, les pells, constituiria també

un exemple de la mateixa mena. Quan encara no caminava, la mare ja deixava Martorell tot sol a

la casa, i ell mamava de les cabres. Ningú li va ensenyar a parlar. Movia els llavis com un peix. Si

l’insultaven, contestava a mossegades o rapinyades. Com que, en general, no saben llegir, no

abunden els bons salvatges que s’interessin per la lectura, però en canvi, Martorell s’amansia de

cop quan li duien còmics per llegir. Era mut, baldament cridés sons inintel· ligibles. La seva

capacitat de parla la suplien les esquelles de les cabres que pasturava, de manera que sempre que
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en sentien els picarols, sabien que s’acostava. El personatge, per tant, s’associa tant amb la

muntanya com s’hi puguin associar les cabres. Se servia de l’aigua per treure’n petxines i vogos,

dels quals després s’alimentava, o matava a pedrades algun ocell i se l’empassava cru, com fan els

animal.

També a Difunts, un altre exemple és Vito Gual que, quan bevia, “trotava” de content. La seva

relació amb el món existia perquè treballava de fosser, feina que no l’atreia gens ni mica i que

exercia indiferent, i els dies que durava la verema, a part dels dies d’enterrament, eren els únics en

què es relacionava amb el poble. El que l’entusiasmava, de veritat, era caçar ocells, saltar com els

cangurs i bramar com els ases. Igual que Marc amb Corso a Solnegre, el narrador i Gual s’avenen

molt. L’ajuda i el substitueix en la caça de les bestioles quan el fosser se’n va a enterrar algun difunt

al cementeri. Ara bé, la novetat en relació amb els altres salvatges, rau en el fet que Gual es mofa

de la religió catòlica en un món de salvatges que manifesten un atavisme que els lliga amb la pròpia

terra i els habitants d’aquesta abans de l’arribada del cristianisme, un atavisme de què participa el

mateix Porcel enllaçable amb els quatre elements i la filosofia dels presocràtics hel·lènics.

El personatge de Valentí Castell hauria passat gust de ser un salvatge. Casat i amb fills, representa

un altre transsumpte de Porcel. Fill d’un anarquista desaparegut durant la Guerra, la mare l’emmenà

amb ella a Palma, on ja adult, es passava el dia de casa a la gestoria i de la gestoria a casa, i no

s’adona de l’existència grisa que porta fins que, aixoplugat en una nit de pluja en una cabana, sent

com si “hagués estat encaixonat i un bon dia algú li hagués obert la tapadora”227 i es troba amb un

món primari (encén foc, el més primigeni dels quatre elements) on pot passar gust de rosegar el pa

amb un poc de vi, perquè el temps, en aquest món, no apressa com en l’altre.

Encara a Difunts, Jeroni Prim, durant la Guerra, es passejava pel poble amb els seus cans (un d’ells,

s’anomena com una persona, Bartomeu, i l’altre, amb el del paradigma del bon salvatge, Tarzan),

com si de tres amics es tractessin. Prim i els gossos arrancaven molsa i furgaven per les mates, per

veure si volaven les cries de les perdius. Va aparèixer, llavors, José Fernández, que venia tiquets

de La Rueda de la Fortuna, una barraca de fira, i un macaco (amb el qual, d’ençà que havia arribat,

Jeroni Prim s’havia obcecat), que, fent trampes, treia sempre les boles. Igual que Fernández
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s’entenia amb el macaco perquè ho fes així, aviat fan conxorxa amb Prim per premiar-lo sempre.

Prim, mig salvatge, mai havia anat a escola perquè la mare, vídua, que dormia de dia i treballava

de nit, no el controlava gens.

No és estrany, doncs, que en el relat “Una nit a Capri”, esmenti els amish, un grup religiós que,

durant el segle passat i l’anterior, emigraren als EUA i establiren comunitats en estats com ara

Pennsilvània, perquè els amish, organitzats en parròquies comandades per un bisbe, mantenien pocs

contactes amb la resta de la societat i s’organitzaven autònomament dedicats a l’agricultura i

contraris a les innovacions i l’ús de la tecnologia. Es podrien relacionar amb els bons salvatges

porcel·lians o amb personatges com Torroella, d’Els argonautes, que només es relacionen amb el

món per estalviar diners i poder fugir-ne.

A Cavalls, Onofre Capllonc demostra un esplèndid domini de la natura, que constituïa la seva font

principal de vida. Vivia en una cova, al marge del món, i trescava cales i pesqueres amb un sarró

de petards: primer tirava pa als peixos i, després, un petard per matar-los. A diferència de la

fascinació que, per exemple, Corso havia despertat en Marc, al narrador infant de Cavalls, Capllonc

li feia por. El seu aspecte (manc, guerxo i ferit), sens dubte, hi contribuïa, però de gran es van fer

amics, com passa sempre entre el protagonista i el bon salvatge en qüestió.

Jacint de Vadell, a qui el germà pretén d’enfonsar-li la vida, a les velleses, comença a exercir

d’hortolà per estalviar-se de pagar un home, i quan, tanmateix, li prenen l’hort, es passa el dia i part

de la nit amb els cavalls, és a dir, renuncia a les persones i, havent perdut també la terra, es capfica

amb els animals.

El narrador, encara infant, va conèixer Pau el Marter, un dels darrers trampers i caçadors andritxols

amb aquest deix de melangia que impregna més la seva segona etapa novel·lística. És possible que

en aquest episodi s’hi pugui detectar una relativa influència d’un relat de Cesare Pavese,

“L’eremita” (1941), inclòs en el recull de contes Feria d’agosto (1946)228 en què els personatges

principals són l’infant, el pare de l’infant (que fa de narrador-testimoni i que sent una certa enveja

per la mena de vida apartada que duu el personatge en la línia dels sentiments que despertaven a



229 Dèiem més amunt que aquests personatges devien de tenir a la força un referent real. Nadal Suau en
parla, d’aquest personatge en concret, en un article en què compara la narrativa de Porcel amb la producció de
Cristòfol Serra. Diu així: “L’enigmàtica Miss Flowers del llibre de Serra Diario de signos sorgeix d’un personatge
real, la britànica que vivia al port d’Andratx, dins un petit vaixell, envoltada d’animals, bruta, gran llegidora,
enemistada amb gairebé tothom, amb els seus cans i ocells sotmesos a l’odi del veïnatge, que els considerava tan
bruts i estranys com la propietària [...]. Val a dir que Cristòfol Serra hi tingué amistat, amb miss Flowers, i la
plorarà a Péndulo y otros papeles i la recrearà a Diario de signos, mentre que Baltasar Porcel només en pogué
sentir parlar”. NADAL SUAU, Josep Maria. “Serra i Porcel: una divagació”. Lluc. Palma, 2009, 870, p. 28-30, p. 28.

154

Porcel els bons salvatges), i l’ermità, enfront de la història de Cavalls en què l’infant exerceix de

narrador-testimoni i el Marter, de protagonista.

El Marter venia les aus que caçava a la plaça de l’Ajuntament —l’ermità de Pavese baixava al

mercat per vendre pells de conill. Solitari, sull i sorrut, Pau només baixava al poble de tant en tant

i per necessitat. Vivia a una barraca que s’havia construït a la muntanya, com els ocells es fan el

niu, o dins una cova (els mateixos caus on s’aixoplugaven els animals), i tot el que havia de

menester ho portava sempre a sobre. No vivia de les bèsties, sinó que hi convivia i compartia

l’espai amb elles perquè s’hi sentia millor que amb les persones, i com qualsevol altre animal,

matava només els més dèbils que ell per alimentar-se’n. A diferència dels homes, no intentava

canviar el curs de la naturalesa, sinó que s’adaptava als camins, el clima i els recers de la natura

com una peça més de l’engranatge animal. Sempre sortia acompanyat del seu ca de bou. Com el

Lluc Corso de Solnegre i altres salvatges porcel·lians, tot això li suposava una coneixença immensa

de la natura, un coneixement que Porcel i els seus protagonistes sempre admiren d’aquesta mena

de personatges.

Un altre salvatge el trobem a “El crim del Salobrar”. És el caçador solitari Macià de Buja, que

s’havia fet una casa aprofitant unes casamates del temps de la Guerra. Havia fet molts diners per

l’Uruguai, però a ell, això, tant se li’n donava. I ningú gosava endinsar-se al seu territori.

Deixem ara de banda els homes. A Difunts, amb mistress Helen229, per primer cop, el bon salvatge

apareix representat per una dona, la qual cosa no és habitual en Porcel. Vivia amb els seus quinze

cans en un iot i no es tractava pràcticament amb ningú. Cada parell de dies, anava a cercar menjar.

Parlava amb els gossos i aquests l’entenien i l’obeïen. L’altra gent l’increpava dient-li bruta. Només

va establir amistat amb el xinès Li, fins que un dia els Garí la foragitaren de cal budista, i es va

tornar a recloure en ella mateixa. Com altres salvatges porcel·lians, l’estrangera no en treu res de
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bo, del seu contacte amb el món dels humans; el dia que la marxaren, la dona de Garí la insultà i

l’empenyé.

I a Cavalls, tenim la cosina Isabel. Vivia aïllada en una casa amb els seus gats, i com que el lloc

havia estat temps enrere una presó, emprava les cel·les per tenir-hi animals. Sabia de l’existència

de la vida pels llums que veia al poble. De dia sortia a pasturar la cabra, i els horabaixes becava

sentint el remoreig de la natura.

Per tant, els bons salvatges porcel·lians presenten, com a característiques, que són individus molt

diferents de la resta i que, normalment, es passen la vida en companyia d’animals però isolats de

la resta dels humans. Es guanyen la vida del conreu de la terra, la caça o la pesca, encara que

alguns, els que menys, també comerciïn amb diners amb els altres éssers humans o treballin en

feines que els garanteixi un aïllament parcial o total (la de faroner, fosser, etc.) o que els

proporcionin els diners suficients per poder fugir-ne. Probablement Porcel els degué conèixer tots

o gairebé tots a la vida real. I, segurament, fou aquesta diferenciació de la resta el que el degué

atreure a ell, un al·lot més aviat solitari durant els anys d’infància, i el dugué a plasmar-los al paper

encara que, després, només n’aprofités llur circumstància biogràfica en part.

Deixem de banda els bons salvatges. A l’entrada actual de cals Porcel, a l’estrada de l’Arracó en

direcció a Sant Elm, el primer que ens hi trobem és un senglar dibuixat; animals com els cans

(Llamp, per exemple, que apareix novel·lat a La lluna i Els argonautes) i els gats sempre han fet

companyia a Porcel, i alguns altres apareixen sovint en els títols de les seves novel·les (Els

escorpins, Cavalls, El cor) sense oblidar que diversos personatges porcel·lians tenen com a mascota

una tortuga, cavalls, cans de bou, etc., de manera que la fauna és ben present dins l’univers

porcel·lià.

L’autor crea emperò dins les seves ficcions tot un món a l’inrevés. Tot plegat per recalcar la poca

distància que s’estableix entre homes, animals i objectes, que almenys a començament dels anys

seixanta, no se circumscrivia exclusivament en aquest autor, sinó també de molts altres novel·listes

de l’època com Sartre, Camus, Pavese, Levi, Fernández Santos, Blai Bonet, Concha Alós, o si anem

més lluny, en el teatre de l’absurd de Beckett, pensem en En attendant Godot, o Ionesco, com

Rhinocéros, de manera que això obeeix també a un moment molt determinat de la història: el de
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l’existencialisme europeu, amb tota la degradació que hi ha al darrere de l’home, davallat a la

categoria dels animals i les coses just després de la Segona Guerra Mundial, punt en què la moral

europea està capbaixa. Deu ser per això que el Puig-Savall d’Els argonautes, en girar l’ullada cap

enrere i rememorar el seu propi passat, sent que ha estat més feliç el passat del ca dàlmata, amb el

qual observa que hi ha més d’un punt en contacte, que duia fermat amb corretja el criat del canonge,

que no pas el seu.

Això no obstant, Porcel pretén d’anar més enllà que qualsevol d’aquests autors que esmentàvem

més amunt i, a la mateixa novel·la, veurem una barriada on les famílies s’acaramullen i els nens

s’entrebanquen de seguida, talment rates o escarabats, i on les persones defequen, al costat de

porcs, vaques i ases, al mig del carrer. Això fa que, en un cafetal, Jaume Juvera confongui el plor

d’un infant amb el d’una cria de crocodil. I quan mor la mare de Barral, al llibre de 1968, no hi ha

cap problema perquè Vicenç Barral creixi, com un animal, a força de beure llet de cabra. I malgrat

tot, l’animalització no és atribuïble exclusivament a l’existencialisme, en el sentit que el tema

perdurarà al llarg dels setanta i de tota la novel·lística porcel·liana, fins arribar als seus darrers

productes novel·lístics: Olympia (2005) n’és un bon exemple.

Òbviament, en descobrir el budisme, una religió que, segons explica Li, el xinès que apareix al

capítol VII de Difunts, creu en la reencarnació, que els animals més savis són els elefants per tal

com recorden llur vida passada i que els homes dolents es transformen en animals (com la gossada

de cans eivissencs que viuen amb ell, que en una vida prèvia devien haver estat males persones),

Porcel, a la força, s’hi havia de sentir atret. L’autor d’Andratx degué entrar en contacte amb el

budisme, principalment, arran de la seva estada a la Xina. I segons la cosmogonia que li havien

transmès a casa seva, devia sentir-se més proper al sabater Garí, també de Difunts, el qual, en mirar

la cara dels cans, li semblava veure difunts reencarnats com Gaspar Mormó o la vella Jaumoia que

els observaven des de l’altre món.

I seguint aquesta visió dessacralitzadora, Tomàs Barral, a Els argonautes, construeix al corral una

figura que no és sinó una espècie d’home amb maons i ciment, altament identificable amb Jesucrist

(porta corona i els braços en creu), però que duu al cap un bec d’àliga230, i també puja piràmides
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amb ulls i triangles, i màscares despersonalitzants, animals amb ulleres de pinça, etc. Per tant,

també Jesucrist se sotmet dins la literatura porcel·liana en aquest procés de despersonalització,

animalització i cosifi cació.

Tampoc no és estrany que el protagonista de Cavalls se senti atret per les gàrgoles de Notre-Dame

de París, les quals “són cossos d’animal amb esveltesa d’ocell, pervertits per un bestial sardonisme

de ganyota humana...”231.

Tanmateix, abans de parlar del procés d’animalització de les persones, hem de parlar de la

tendència a la despersonalització que es reflecteix a Els escorpins. Així, abans d’animalitzar-se,

el personatge principal pot deixar de sentir-se tal com és sense deixar de ser persona, per exemple,

titllant-se de “trist pallasso”232. Ara bé, quan a Difunts, el protagonista i Miquelet, el fill de l’escolà

major, es pengen de les cordes de les campanes i “s’engronsen com a espantalls”233, aquest procés

de despersonalització guarda un sentit distint del que manifestava a la novel·la anterior. A 1970,

el que dóna lloc a aquesta despersonalització és un narrador ja adult que, des d’un punt de vista

ulterior, es veu a ell mateix i a aquell altre infant com dos fantasmes, com un emmirallament del

passat proustianament perdut que ja vèiem en Lleonard Juvera a Els argonautes. Al narrador,

identificable amb l’escriptor, que ha tornat gran i que es projecta en aquests personatges, li sembla

ara irreal que en altre temps ell pogués haver estat aquell altre.

O, de vegades, estableix paralel·lismes entre les persones i els animals. Ho veiem amb els germans

que, a Difunts, coneixen Jacqueline i el seu siamès. De fet, en premsa, l’article havia aparegut com

“Los bellos amores”234, així, en plural, és a dir, els de Sebastià i Jacqueline, d’una banda, i els del

siamès i el germà de Sebastià de l’altra. Aquest narrador homodiegètic, testimoni dels fets, que

resta meravellat amb el gat, tothora tracta de comparar llur relació amb la que han establert, al

mateix temps, la baronessa i el seu germà. Resulta interessant de posar en relleu com Porcel, un

cop més, deixa clara la poca distància que, per ell, separa els homes dels animals: la lectura que

n’hauríem d’extreure és que, segons ell, l’amor que ens pugui donar un animal és ben bé el mateix

que el que ens pugui oferir una persona —o, fins i tot, superior—, i viceversa.
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Després d’això, ja vindria l’animalització, baldament sigui possible de distingir una animalització

positiva, d’una de negativa, molt més abundant. Diversos personatges, ja n’hem parlat, formen part

del mite del bon salvatge. Són com animals estranys o, tal volta, més que això, es podrien

considerar una mena de déus, o personatges de faula, capaços d’entendre el llenguatge animal i els

signes del cel o els de la mar.

Ens trobem a Els argonautes i Difunts personatges que, encara engranats a la feina i la societat,

com ara Prudenci Torroella i Melcion Terrassa respectivament, renuncien al món per anar-se’n a

altres terres on no es noti tant la mà intervencionista de l’home. S’assemblarien, en aquest sentit,

al personatge que interpreta l’actor Lionel Farrow, el qual és esmentat a Difunts, que plantava tabac

i cafè a l’Àfrica selvàtica. El personatge de Terrassa, semblantment, havent emigrat, en una

Amèrica feliç on el temps no compta gens, combat al costat dels guerrillers, mentre que el de la

Botafoc pretén de renunciar també al món i lluitar per imposar els seus cultius a la selva americana.

El fet que la importància del temps només és relativa potser és quelcom que Porcel degué descobrir

durant aquests anys de descoberta de mons com l’islàmic o el de l’Àfrica negra, puix el mateix que

pensa Melcion Terrassa del temps, ho reflexiona el seu soci, Josep Botines, la nit que espera la

geneta, quan “va deixar d’adonar-se del pas del temps i va quedar submergit en un estat de lucidesa

il·limitat, com si la nit no s’hagués d’acabar mai ni ell estigués lligat per fermalls de treball, de

família”235.

Completament contrari en aquests, Tomeu Miserol, no renuncia al món, sinó que es troba amb una

nova vida i acaba regnant disset anys a Txadtxad Sambasí, menjant, bevent i jugant a escacs,

temorós dels serpents i felins selvàtics. Fins que un dia, en nom de Sa Majestat britànnica, un

regiment de granaders escocesos afusellaren la seva dona, la reina de Txadtxad,  i ell, empresonat

a Sud-àfrica, en sortir-ne, se’n tornà a Andratx amb la corona a l’esquena, dins un sac. Trigà cinc

anys a arribar al poble, i es va construir una barraca al canyar del Dragó Moro perquè li recordés

Txadtxad Sambasí.

En la mateixa línia d’animalització positiva, a Els escorpins, el metge que ausculta el pare del
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protagonista abans de morir, porta unes patilles desmesurades que li donen aspecte de xai, animal

que es caracteritza per la seva bondat i mansuetud, una persona en qui es pot confiar, en definitiva.

Però els casos d’aquesta mena d’animalització resulten, al capdavall, prou minsos.

A l’altre costat, a Els escorpins, el pastor que la protagonitza deixa de veure la resta de la mateixa

manera que ell. Quan toca l’harmònium, no veu les cares dels neerlandesos, sinó únicament els

cabells, els clatells, els cossos... Aquesta manera de despersonalitzar-los, d’una banda, accentua la

diferència que s’estableix entre ells i, d’altra, la impossibilitat de comunicar-s’hi. La següent

operació consistirà ja a animalitzar-los: “petits animals furiosos, fermats, que intentaven fugir cap

una follia de salts i de corregudes”236. I a la primera novel·la, quan Marc es dirigeix a Casa Solano,

la nit que assassinen don Sebastià, el protagonista veu un dels pedrers, en concret, el sen Seguina,

que li sembla “un ca bòxer vell i arrugat”237 sens dubte perquè l’autor vol mostrar el distanciament

que separa el personatge de la resta dels humans, també dels pedrers, tot i el crim que acaba

cometent ensems amb ells.

Com que si haguéssim de definir una característica que diferenciï els humans dels animals, ens

inclinaríem per la capacitat de parlar, li escau molt, a Porcel, fer aparèixer a les seves novel·les

persones que estan mancades d’aquesta facultat, de manera que es mostren, en això, més properes

als animals: muts són, a La lluna els germans del motorista Verger, i muda és, novament, la mare

de Vicenç Barral —també motorista, però d’Els argonautes—, el qual, d’al·lot, es comunicava amb

el seu pare per signes. Verger no aguanta els seus germans i els animalitza sovint; vol que el seu

germà Norat treballi en una feina més feixuga que la que fa ara, com si d’un mul es tractés, igual

que Tomàs Barral, el pare de Vicenç, abans d’acceptar la que seria la seva dona, la posa a prova

amb les feines que fa per veure si li convé o no, com un animal. I després d’unir-se en matrimoni,

la dona i el macaco —com les dues mascotes de l’home, que, en mirar-se, “grunyien”— es declaren

una guerra personal que no acaba fins que la muda mata la mona. En acusar-la, la dona “belava com

una cabra”238. El mateix Tomàs, tanmateix, és considerat pel narrador, un deficient mental; en

efecte, veiem que no està bé del cap i que es comporta més aviat com un animal que com una

persona, cosa que funciona molt bé per als propòsits que cerca Porcel. D’aquesta manera, el pot
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convertir en un “animal” en sentit estricte. I quan Mariona de Vadell, a Cavalls, apareix davant el

jurat de la Inquisició sols deixa anar un udol, de fet, l’havien duta fins allà en una gàbia, com els

altres culpables. I Ferran, l’home d’Amàlia, a Cavalls, sense poder parlar ni caminar, sempre

assegut a la cadira de rodes, , també és animalitzat per ella, que el recorda dins la seva cambra com

una truja dins el cau —de fet, li havien de racionar el menjar com als porcs perquè si no hauria

menjat fins a rebentar— i un dia que li plau ella intenta aprofitar-se’n per mantenir una relació

sexual que no s’arriba a consumar.

Fills de Llàtzer de Vadell i de les seves pròpies filles i nétes o de les seves filles i nétes amb

germans d’aquestes eren els catorze esguerrats d’un soterrani enreixat i extremadament pudent que

havia fet construir el propietari, i on engabiava els fills que li naixien amb alguna tara o altra:

mongòlics, cecs, muts, coixos, nans, etc. Els tancava allà com animals o monstres. Amb prou feines

pronunciaven quatre sons inconnexos i cridaven follament, vestits amb pelleringues amb jaços per

jeure i sense cap contacte amb el món de fora.

Igualment, Marc, el de Solnegre, havent renunciat a la vida, i com si no fos ja humà (es compara

amb un gat) es proposa l’existència com una solitud. No és estrany doncs que madò Francinaina

li regali un gat, perquè els veu tots dos silenciosos i esquius, i Maria li comenta per lletra que “tot

el que sigui girar l’esquena al camí de la vida és ésser tan beneit com un gat, que dorm tot el que

pot sense pensar que el dormir no és viure i que arriba la mort”239.

El personatge, tancat dins casa seva, s’observa al mirall i no s’hi reconeix, es veu desdibuixat, i els

records del passat tornen per fer-li retrets en forma de cavalls. Per Juste, l’aparició de cavalls al

galop simbolitzen els seus sentiments incontrolables240. Són el passat i el record familiar que se li

llancen a sobre. Val a dir, que Porcel al·ludirà als cavalls en el títol d’una novel·la seva posterior

en què el protagonista se centra en el passat familiar propi i en la història com a passat col·lectiu.

Òbviament, aquests sentiments de culpa que encalcen Marc i tot aquest malestar que duu a sobre,

l’havien de menar a un d’aquests processos d’animalització: “Sembla que camino per damunt una

paret altíssima, i a baix hi ha porcs que grunyen i obrin la boca, mentre et miren amb fam. Un aire
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violent i renouer em fa vacil·lar i els porcs esperen! Sóc un porc!, un porc...”241.

I quan pensa que ha de morir sense Maria, diu que “ho faria sol, com un cuc o un ocell”242, o que

havent sortit de la presó va anar a Solnegre com una “tortuga hivernenca”. I quan Maria i ell, anys

enrere, dubtaven de si l’espòs d’ella sabia de llurs relacions, Marc bategava “com un animal”243.

Completament alienat, sense saber què fa, quan és a punt de matar don Sebastià i veu un camp de

blat de moro se n’hi va i “vaig ficar la cara dins un bassiot, grufant com una truja”244. I tots els

pedrers també hi van, talment animals, perquè no és només l’individu qui per les seves pròpies

circumstàncies personals se sent enfonsat, sinó que és l’europeu mitjà del moment i, per això,

l’animalització s’estén a gairebé tots els personatges porcel·lians. Per això, tots els homes

d’equipatge de la Botafoc, a Els argonautes, des del patró fins al darrer dels empleats, són

comparats, a un moment o l’altre, als animals.

Un altre que s’animalitza, de bell antuvi, és el protagonista d’Els escorpins. De jove, en el primer

viatge que fa a Mallorca, el trobem fent de ca: lladrant, llepant i caminant de quatre grapes. En

aquest moment, ho considera només una pallassada, però no deixa de sentir-se pròpiament com un

animal, i assenyala la poca frontera que separa els homes dels animals, la qual, per ell —com pel

mateix autor—, ni tan sols existeix. Apuntem, però, que ja té setze anys el primer cop que

s’animalitza, i ho fa la primera volta que viatja a Mallorca, dada, si més no, curiosa —deu ser que

Porcel considera els mateixos mallorquins mig salvatges, com ha afirma ell mateix en alguna

entrevista? Però, a més, ja ho sabem, els animals funcionen molt bé per als propòsits de

l’existencialisme, en el sentit que porten unes vides desenfadades consistents bàsicament a menjar

i dormir (i matar), que s’avenen molt al caràcter d’homes com Marc, el pastor d’Els escorpins, els

mariners de La lluna i Els argonautes o els protagonistes d’alguns contes com ara Xesc de “La

lluna feliç”.

A més, també hem de tenir en compte que el personatge de Krista, davant la qual el clergue se sent

completament acoquinat, provocarà en bona mesura el procés d’animalització d’aquest. En aquest

sentit, el personatge s’identifica aviat amb animals que puguin significar la submissió, com ara el
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ca: “Com un gos que es llança sobre un tros de carn, vaig abocar-me, alegre, ja ple de paraules i

arguments, sobre aquell començament de diàleg que Krista semblava oferir-me”245, i cap al final,

es compara tant ell com el seu pare a un gat vagabund que només inspira pietat en el personatge i

al qual, de ràbia, etziba una guitza que el fa caure un parell de metres lluny, i com si es tractés d’un

gat, reconeix que l’horabaixa anterior havia hagut de reprimir-se per no clavar les ungles a madò

Tonina. D’altra banda, quan vol impedir la relació entre Krista i Miquel, diu que serà caut com un

serpent, partint de l’Evangeli246.

I pel que fa als homes d’equipatge del Cala Llamp i la Botafoc, en conversa amb el patró Salla,

Croc, que ha negat la tortuga d’aquest dins la mar, diu que Salla “li va dir el nom del porc”247 (de

fet, Croc ja s’havia autoanimalitzat abans al Copacabana) i, així mateix, considera que el patró té

cara de tortuga, i en la conversa amb Melsion al cafè de Can Jaumoia, s’esmenten els “ullons de

guineu” del cap de l’embarcació. I quan Rebolls furta les sabates del Cala Llamp, mentre tots

dormen, s’espanta perquè sent un ronc ensordidor de Verger, i pensa que un home, quan dorm, és

ben semblant a un porc. Semblantment, quan el nostramo pensa en la mena de feina que fan, la

considera una mica “com d’animals”. Deu ser per això que Pere Marcó, mariner de la Botafoc a Els

argonautes, té cara i veu de gall i caminar d’ocellot, el nostramo Llorenç Cabré (igual que Croc al

Cala Llamp), sembla un porc, Vicenç Barral, una mona, un ca i un cuc, al capità Puig-Savall, se’l

compara a l’indiot, l’ànec, l’estruç o l’ocell, animals de ploma que, d’alguna manera, comparteixen

trets semblants al del paó —no oblidem que, sobre els papers, ell és, com a capità, qui comanda la

nau. Si tenim en compte que, a més, Puig-Savall gaudeix de llegir Joan Alcover, autor de poemes

com “Beethoven” o “El voltor de Miramar”, amb tot el ressò de “L’albatros” de Baudelaire, aquest

ésser no deixa de ser com l’albatros del poema, caigut en la vulgar vida prosaica d’uns mariners que

no el comprenen. També el tracten de marmota i llagostí, tot insistint en la separació entre Puig-

Savall i la resta. I en arribar a l’angoixant caló dels Morts, tots voldrien fugir-ne com l’esbart

d’ocells que en cerquen la sortida; no és casual, tanmateix, que qui més els observi sigui Puig-

Savall, perquè deleja la llibertat que ells tenen per fugir de la realitat terrenal de la Botafoc.

Uns altres que són tractats ben bé igual que animals, de fet, es parla d’ells com un “ramat de bestiar
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al trot”248, són els contrabandistes que treballen per a Diumenge de can Cabré, el pare del nostramo

d’Els argonautes. Ja en triar-los havia procurat que fossin forts —com es procura dels animals que

han de traginar quelcom— i silenciosos. No és casual, tampoc, que la càmera narrativa ens els

projecti anant per un tirany de cabres, i el fet de tractar-los com un “bestiar” implica, novament,

aquesta idea del nostramo Passola, de La lluna, dient que són com bèsties, perquè també aquesta

feina dels contrabandistes és un poc “com d’animals”. En canvi, Diumenge, que és qui els escull

com animals de mercat, diu que no va amb la resta perquè no vol que l’enxampin, però també ho

fa per no considerar-se a ell mateix, ni al seu fill, com animals també. Deu haver-ho après, al seu

torn, del seu pare, i a la seva dona Tonina primer l’animalitza com una truja, i després, de tan

blanca com la troba, la cosifica tot confonent-la amb els llençols, igualment blancs.

A Els argonautes, arriba un dia que els Tarongí van a cercar Garriga, que s’està a la muntanya amb

el jove Marcó, per “caçar-lo” amb escopetes, talment un animal, i Garriga i Marcó també els

esperen amb escopetes de perdigons.

I també té molt a veure amb l’animalització de les persones la qüestió de l’esclavatge que suara

sortia esmentada. Porcel comença a interessar-s’hi a mesura que en llegeix documents i més

documents històrics per informar-se a l’hora de fer els seus llibres, això és, molt particularment,

a partir del capítol XV de Difunts i a Cavalls, amb històries com la d’Escolàstic de Son Capovara,

a la segona d’aquestes novel·les, a qui els frares de l’Orde de la Mercè havien trobat fent voltes

a una sínia per un oasi de la Tripolitània com un ase buidant els catúfols d’aigua, o els esclaus que

Llàtzer de Vadell feia sortir del desert del sud de la mar Roja per vendre’ls a l’illa de Gadugú, a

Eritrea, si abans no morien pel camí. En els mercats d’esclaus, engrillonats, els feien romandre

drets i pràcticament despullats, i els compradors els palpaven els braons i els examinaven la

dentadura abans de comprar-los. Els feien estirar els camells mesos i mesos sota un sol de justícia,

exposats a alguna mossegada de l’animal o a les fuetades dels sarraïns, “i no et mors perquè som

com bèsties ronyoses, els homes, que continuem buscant viure, menjar i cagar, encara que ens

escupin i ens apedreguin, malgrat que el cos se’ns podreixi...”249 (el sotslineat és meu). Si l’esclau

era jove, n’hi permetien moltes, però dels vells aviat cercaven desfer-se’n de la manera més ràpida

possible, assassinant-los amb qualsevol excusa.
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L’animalització del protagonista d’Els escorpins constituiria un pas previ a la seva pròpia

cosificació, quan se sent com un “globus inflat d’aire calent”250, i si ja de per si la cosificació

degrada la persona, encara més es produeix quan es veu com aquest globus que “a la més petita

fregada, es desinflaria i cauria, quedaria tombat a terra, arrugat i flàccid”251, com un

“espantaocells” o un “autòmat” que, en tots els casos, indiquen bastant menys que persona, o quan

Holst diu que “has caigut com un sac”252, després del seu primer capbussó. També tia Amàlia, a

Cavalls, es considera una “autòmata” quan Antoni l’emmena de nou cap a dins les dunes per

posseir-la sexualment, o com un “espantall”, quan el nebot la torna a visitar a Son Farriol. I

Mariona de Vadell, tractada com un bolic davant la Inquisició, en amollar-la de panxa, tal com

els soldats la deixen, és insensible ja a res. O es desintegra la persona humana, per exemple, quan

el pare del caràcter principal d’Els escorpins és a punt de morir i diu “aquell cap, sol, separat del

tronc, mig girat”253, simplement, perquè està cobert amb els llençols i només se li veu la testa.

Igualment, quan era un nen encara, havia titllat el seu propi pare d’“espantaocells” o de “ninot”,

i de més gran, com que veu que ell s’assembla molt al seu progenitor, se sent com si de cop

“m’haguessin desprès d’uns fils que, igual que els titelles, em sostinguessin”254, i en morir el seu

pare, se sent com un tronc. I a Els argonautes, després del que li diu Juvera, també el capità Puig-

Savall se sent com una “desferra” (físicament, només és pell i ossos), una “pastanaga” o un

“espantall” i, en certa manera, ho constitueix: figura, als escrits, com el capità, però només es

tracta d’un formalisme perquè en el fons és el patró qui realment comanda, mentre que Anna

Borobia, de Difunts, amb el transcurs dels anys, deixa de ser la dona més desitjada del poble per

convertir-se només en una “pepa”.

És la poca consideració de la vida humana el que explica la cosificació dels personatges. És el cas

de Bernardí Coves, a Difunts, que se sentia com un “ninot”, mort al llit, amb la testa destrossada

a cops, o Gaspar, que rep una perdigonada al pit i cau com un “sac ple”. Un home pot morir en

un parell de segons només perquè la persona que té al costat així ho decideixi. Depenem de la

resta d’humans, de llur voluntat, igual que algú pot desfer-se d’un ninot o un peluix segons li
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convingui.

A la mateixa persona, però, també li pot interessar degradar-se amb unes finalitats molt concretes.

A Difunts, el diabòlic Brotat, després d’haver degollat la seva pròpia mare, va barrar les portes

i finestres de la casa i s’hi va tancar amb la dona i la filla. Intentà convèncer un amic de tota la

vida, Josep Morro (un dels qui rodejaven la casa), que s’havia adonat de l’error d’assassinar sa

mare. Deia que havien coincidit amb la dona que el que més li convenia era fugir, que si

l’agafaven aniria a presidi o al manicomi i que, a Morro, tant li feia si fugia. Havia apel·lat amb

Morro, igualment, motius sentimentals, i es posà de grapes i amb les mans i els peus contra el

terra, com un animal, per aconseguir que l’altre claudiqués. En realitat, l’enganyà tot donant

mostres d’una mansuetud de la qual mancava —igual que el dimoni, des de sempre, s’ha

disfressat sota diverses formes animals, de fet, Brotat se li apareix amb la cara esgarrinxada de

les fulles de les canyes. Li bastà un moment de vacil·lació, en què Morro aclucà els ulls, per tirar-

se-li a sobre com un felí amb esguard de bèstia.

La nit que els pedrers entren dins ca don Sebastià, Marc diu que allà “roncava la carnassa de don

Sebastià”255, i quan el duen fins a la pedrera per matar-lo, sembla un animal que el duguessin a

escorxar. La víctima, que per la seva complexió física es veu incapaç de pujar-hi, després que el

copegin i el maltractin, intenta pujar de quatre grapes, com un animal, i quan realment ja no pot

pus, el fermen amb una corda i el pugen a estirades, com un sac. Finalment, quan l’abandonen per

anar a beure aigua i el veuen que s’intenta aixecar, comenta Marc que “ja no pareixia un home

ni res”256. Don Sebastià tenia la rialla de conill (don Benet, en canvi, tenia la “rialla porca”), els

pedrers l’havien batejat amb el malnom de “Vaca”, “gruny[ia]” dins el llit i caminava com una

“mona”.

L’animalització tampoc és positiva en el cas del batlle d’Andratx, don Nofre, a Els escorpins, que

es despersonalitza esdevenint “tot ell gesticulació i rialles”257. Després d’haver escridassat els

soldats, se’ns parla, irònicament, de la seva “elefantina” humanitat. D’altra banda, n’accentua el

distanciament: es tracta d’una autoritat en connivència amb els militars revoltats, que no acaben
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de veure amb bons ulls la presència d’estrangers protestants com el reverend coadjutor.

Constitueix, al capdavall, un individu que no desperta cap mena de sentiment positiu al

protagonista, semblant al que li passava a Marc amb don Sebastià a Solnegre, o igual que la

“bèstia inclement” del baró de Château-Mithrí, que escridassa la seva filla Jacqueline per tal que

posi fi a la seva relació amb Sebastià a Difunts, i que semblava que Sebastià volgués amansir-lo,

talment Orfeu, però ací per mitjà d’una serenata.

A Els escorpins, quan el narrador veu Krista espantada perquè tem que els enxampin els militars,

la degrada a “animal acorralat, desesperat, capaç de qualsevol cosa”258. I aquesta, com un gat, clava

les ungles al personatge. Però quan els militars ja es retiren, més tranquil·la, el sexe traspua talment

un instint i mossega el coll al protagonista, el qual li repugna, tanmateix. Per tant, aquesta relació

sexual només es pot entendre des d’un punt de vista animal, com moltes altres relacions sexuals

porcel·lianes, per altre costat.

Igualment, a la segona part, el pare del protagonista, satisfet perquè el Kàiser ha demanat per

entrevistar-s’hi, s’hi presenta amb un capell, de tal manera que “semblava un escarabat gras que no

pogués desplegar les ales i que s’arrossegués maldestre...”259, incapaç de saber lluir el vestit que duu

posat. Per Juste, l’escarabat simbolitza la decrepitud260 que el personatge és a punt d’iniciar.

I de la mateixa manera, el reverend Hobbes, el director d’ànimes de la residència d’estudiants on

s’està el protagonista, posseeix uns trets cavallins, i el narrador, per la seva banda, també el

compara a un ca errabund i apallissat, que el fastigueja perquè els seus ulls llagrimegen

constantment. De la mateixa manera, considera el pare de Krista una somera endormiscada que

semblava fer voltes a una sínia per tal com sempre enraonava del mateix.

I en veure el seu propi pare a punt de morir, els ulls del qual s’han ennegrit, aquests li recorden els

ulls dels peixos morts que la minyona portava de la plaça, augurant així la seva pròpia mort abans

que s’esdevingui. I si els ulls li recorden els dels peixos morts, els desvaris que surten de la seva

boca, com si ja no fossin veu humana, li recorden el brunzeig de les mosques, i la seva mort, la
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d’una mosca, en definitiva.

A La lluna, el procés d’animalització també afecta Raquel, la bagassa amb qui manté relacions Toni

Croc. El darrer cop que es barallaren, ella li etzibà: “què t’has pensat, animal, que sóc una

gossa?”261. Croc l’animalitza («“la porca, la gran porca, es fot al llit amb qualsevol mal nat!”»262),

de l’home que l’acompanya quan la torna a veure diu que “gruny”, i també animalitza la gent que

veu pel carrer “amb cara d’animal i cara de persona”263. I quan Croc parteix del Copacabana, ens

parla de “l’idiota de les dues dents d’or, que reia dirigint-se a una altra rialla que no tenia rostre,

però sí una llarga, una llarguíssima trena”, insistint en un procés de despersonalització molt propi

de l’existencialisme, perquè, en tornar al Copacabana, sent que del tocadiscos surten “grunyits de

porc, de porc amb nas esclafat i dents d’or”264, referint-se al mateix home que abans acompanyava

Raquel. Un altre a qui només se li veia la rialla, a Cavalls, encara que ho haguem de deslligar de

les connotacions negatives del personatge suara esmentat però no necessàriament de

l’existencialisme —moviment una mica reprès en aquesta darrera novel·la novament—, és el cosí

Onofre Capllonc, que tenia una dentadura cavallina llarga, portentosa i esgrogueïda.

Com una gallina, deu veure a Difunts Melcion Terrassa a Natividad, la dona que ha “robat”, com

un objecte que li plagués molt. La tanca dins el galliner i li dóna per menjar segó de gallines perquè

el mossegava i l’esgarrapava després que hagués assassinat el seu home i l’hagués violada a ella,

igual que Miserol, també a Difunts, que subjecta la nativa que porta amb un cep perquè l’envestia

i intentava de mossegar-lo. Però ací, novament, la dona capgira la situació, i en perdonar-li la vida,

és ell qui resta “escarrufat com una gallina”265. La dona se n’enamora bojament, en gaudeix quan

vol i li demana per casar-s’hi i regnar tots dos a Txadtxad, encara que, tanmateix, era ella qui

“administrava justícia i govern”266. Per això, quan els escocesos entren al poblat ell no en sabia ni

un borrall de les acusacions que els etzibaven els anglesos.

Uns altres que s’animalitzen són els germans del motorista del Cala Llamp, Ramon Verger. Són

incapaços de parlar, i això els converteix en més propers als animals que a les persones. Així, quan
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senten contar al motorista que l’han condecorat amb una medalla, “lladren”, i quan era nen, Verger

es pensava que eren cabres en comptes de persones.

Gorio, el germà gran del cuiner Freire Pena d’Els argonautes, també s’animalitza. Gorio no

caminava com les persones, sinó a bots, grunyia en lloc de parlar i movia els braços com si fossin

les ales d’un poll. Havia acabat així perquè l’amo l’apallissà en trobar-lo mamant del braguer d’una

vaca. En aquest cas concret, ho hem d’associar amb el realisme social i amb les condicions

infrahumanes en què es veien obligats a viure la gent, de manera que els infants es passaven tot lo

dia fora de casa a la recerca de menjar i, si al cap de dos dies, no n’havien dut, el seu pare (que quan

un escamot pretén que confessi no parla sinó que “bela” de tan embriac com va), els pegava una

pallissa.

Els qui també s’animalitzen, novament a La lluna, són Conhico, Aníbal Paz i la negra a la qual

violen. Conhico i Paz gairebé semblen respondre a un instint animal quan forcen la dona, i

trasmudats com estan, la tracten d’aquesta manera. I després que els dos mariners tornin al vaixell,

la seva aparició a coberta, posteriorment, sembla talment la de dues bèsties. Paz, de fet, estava

fermat al llit, com un ca. Semblava que hagués crescut, i amb els ulls completament botits, com si

hagués perdut la forma humana. Semblantment passa amb Conhico, que entra a escena de quatre

grapes i és tancat a la bodega del vaixell, gairebé sense coneixement.

A Felip de Vadell, de Cavalls, li passa el mateix. En diagnosticar-li el metge lepra, el mateix

migdia, el marginen a l’hora del dinar i el fan jeure a l’estable, on només puja a veure’l la dona,

mentre el fill espera a baix i les filles ho observen tot des d’una finestra, com si llur pare s’hagués

convertit en una atracció circense. I al cap d’un parell de dies, l’envien a viure a una cripta que els

pagesos empraven com a cementeri d’animals per llençar-hi ossos i esquelets, on li duran menjar

a canvi que ell després llegui l’herència al seu fill. Amb el temps, ja no és la dona qui li porta el

menjar, sinó un missatge, que l’hi deixa sota el garrofer per no topar-se’l. Així, Felip es troba voltat

d’animals morts i amb els corbs sempre grallant. Si sortia, ho havia de fer acompanyat d’una

matraca per advertir a la resta, de manera que quan la gent el sentia fugia. Segons la seva dona

Benvinguda, que als darrers anys mai el visitava i que ho sabia pel missatge, els darrers anys ja no

parlava, sinó que únicament estrafeia els miols del gat. El procés d’animalització, amb ell, s’havia

acomplert de ple amb l’objectiu que, com assenyala Arnau, és comú de totes aquestes
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animalitzacions: “efectuar una mena de salt desqualificatiu de la condició humana”267. Un cop

traspassat, la vídua es degué trobar a la cripta un jaç fet amb troncs, flassades i herbes seques que

semblava el niu d’un ocell gegant. En la mateixa línia que aquest, també a Cavalls, Albert Balaguer

es titlla de grumer baldament reconegui sentir-se feliç en aquella situació en què la seva mare

l’assistia i ensems l’aviciava. Albert sempre estava reclòs a la seva cambra, amb contactes ben

escadussers amb el món exterior.

La qüestió pren, tanmateix, una altra dimensió en Els escorpins. D’entrada, el títol ja fa referència

a un animal, i al darrere de tot aquest procés s’hi detecta a més la qüestió bíblica. Per exemple, el

dia que es coneixen Krista i el protagonista, ella diu que no és cap ovella, animal que, per als

cristians, es caracteritza per la seva mansuetud. D’això, però, en resta algun rastre posteriorment

amb personatges com Freire Pena, d’Els argonautes. El cuiner tem que se li aparegui Déu i el

converteixi en una rata. Aquest Déu inclement, que lliga més aviat amb el de l’Antic Testament,

continuaria en aquesta línia d’Els escorpins de crítica a l’educació religiosa repressiva que va rebre

Porcel i que a la novel·la del 68 aboca en el cuiner de la Botafoc.

Tota la condició humana es pot veure convertida en un animal, en aquest cas, en aranyes, perquè,

tal com elles en llur teranyina, els homes es pensen ser el centre del món. Això de les aranyes és

el que diu el pare del protagonista a Els escorpins. Però no hi ha dubte que, quan parla d’aranyes

que paren trampes a la teranyina i que fan mal a altri, s’està referint a la seva pròpia dona, després

que aquesta l’hagi abandonat i, per extensió, a tot el sexe femení. I també es refereix a les

prostitutes com abelles, l’“eixam” en el sentit de col·lectiu, però d’una col·lectivitat que tampoc

no aporta res de positiu.

Un procés curiós és assistir al procés contrari, de desanimalització, que ens trobem ja a la primera

novel·la amb Marc. El personatge acabarà sortint del llot en què es troba sumit i, en reeixir-ne, pot

deixar aquests sentiments d’animalització que pateix enrere i sentir-se, de nou, com un home,

perquè el final de Solnegre constitueix un final positiu, de confiança. Si ens hi fixem, ja abans,

Marc només quan es trobava malament se sentia com un animal, mentre que ara que es recupera

torna a sentir-se bé, com una persona: “Ara he perdut tota la por a la vida. I puc escriure, serè, que
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sóc un home”268.

Un altre procés consisteix en la personificació dels animal, com ara el ca del vell Garriga, a Els

argonautes, que nomia Marquès, és a dir, que portava un cognom humà o el d’un títol nobiliari per

insistir, un cop més, en la poca diferència que tot plegat ho separa. Curiosament, també bategen

amb el nom de Marquès, a Difunts, el ca de Paco Sallent —és que tenia el seu referent real, igual

que en el cas de Llamp? Ho desconeixem. Hem de dir que l’animal també es pot cosificar: Prudenci

Torroella llença al poal de fems el ca de Michèle Rameau amb un parell de llaunes de conserva

després que aquell mateix dia la madona li hagués trencat el coll. A ella, tant li és: l’any que ve se’n

compra un altre d’igual, com si fos un collar. I en ser morts, els ocells que caçava Vito Gual, a

Difunts, restaven “com un drap espremut, fofo”269 per insistir en la poca importància que tenen

aquests.

Pel que fa al procés de cosificació, a Solnegre semblantment, l’havíem detectat abans, quan Marc

havia tornat a la vila i havia entrat al menjador de casa seva. Dos miralls reflectien les seves cames,

gairebé com si no tingués rostre, i el que més s’aproximava a la presència humana eren, per al

narrador, unes figuretes de porcellana, les quals insistien en la idea de solitud i incomunicació.

Semblantment, al pastor d’Els escorpins, li sembla que la senyora Vanhoover ha deixat de ser

persona, convertida en una “immensa barcassa entrevista al crepuscle dins un canal

amsterdamès”270 i, amb la llum que li cau de ple sobre el cap, la despersonalitza veient-hi ombres

estranyes i tonalitats verdoses, com si es tractés d’un fantasma. També a La lluna, quan Estanyer

ja els ha guanyat una partida de truc i pràcticament ha ridiculitzat a les cartes Salla i la seva parella,

el patró del Cala Llamp el cosifica: “la panxa inflada del patró Estanyer pareixia una boia boja

enmig d’un temporal”271.

De la mateixa manera, el pastor veu Krista com un “bolic lleuger i dúctil”272 o “un tamboret de
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cuiro sense adobar que tenia el meu pare”273, és a dir, com un objecte o una propietat material,

perquè Krista “seria meva, per a mi!”274. Però Krista no acabarà essent per ell. El clergue haurà

d’adonar-se del que és la condició humana, un niu d’escurçons, a partir de la lluita d’un parell

d’escorpins, que és quelcom que ja li advertia el seu pare abans de morir, perquè tots els humans

actuen, davant dels altres, com escorpins.

L’efecte contrari és la descosificació d’uns objectes que sempre són els mateixos. Els primers, els

mitjans de transport, com ara els autos, com el que desempolsa Marc al garatge de casa, considerat

un “animalot vell i endormissat, incapaç d’aixecar-se i tornar al moviment”275. També es descosifica

el taxi “asmàtic” de Paco Sallent a Difunts, al qual l’amo desmunta “l’esquelet”, puix per a ell el

vehicle significa tota la seva vida. També la llanxa Botafoc, en sortir del caló dels Morts eivissenc,

que guaitava el bec, tenia dos motors que la feien rugir com un animal, amb els quals avançava com

si li clavessin guitzes, o la barca d’Antonieta Bosch, l’apotecària, a Difunts, que galopava sobre les

ones. En segon terme, s’animalitzen les illes: per exemple, l’illot de Tagomago “com l’esquena

d’un animalot”276, o la Dragonera, “l’animalàs”, a Els argonautes —de fet, l’origen del topònim de

la Dragonera és aquest, que té la forma d’un drac que els pagesos menaçaven que qualsevol dia

podia aixecar-se dret. Pel seu relleu, l’hem de considerar una continuació de la serra de

Tramuntana. Finalment, també hem de tenir en compte que la vila d’Andratx també es personifica

a la processó inicial de Solnegre, i que Juvera, semblantment, animalitza el poble, a Els argonautes,

quan veu Andratx des de l’autocar com un “bacallà sec”. Efectivament, a Arran de mar, Porcel

conta que el poble “té la forma i el color d’un bacallà sec: la cua, al pont de Can Terrola, a migjorn,

i la part superior a Tramuntana, des del Pantaleu fins al Pou Amunt”277.

ARQUETIPS I PERSONATGES PLANS

Així mateix, apareixen a l’obra porcel·liana un bon nombre de personatges plans dels quals

s’esmenta algun tret de la prosopografia, de vegades, fins i tot s’hi insisteix més d’un cop, i en
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global, les característiques resulten sempre les mateixes. Potser on això es veu més clarament és

a Difunts, encara que, en novel·les anteriors, ja en registrem algunes mostres com ara el cas de

Dameto a La lluna o el de Pere Marcó a Els argonautes. A la novel·la de 1970, pel seu

calidoscopisme, hi abunden més personatges d’aquesta mena, de cartó pedra, com ara el sergent

Benet Ripoll, secundari d’un bon grapat d’històries. Ripoll exerceix un paper semblant al del

detectiu fix que apareix tan sovint a les novel·les policíaques —tan en voga en aquella època. Fins

i tot en relats posteriors, com és “El crim del Salobrar”, o molt posteriors, com “El cas del moix

afamegat” (2001), el personatge hi torna a aparèixer. En aquest darrer cas, se’ns recorda que “el

sergent ja sortia en la meva novel·la Difunts sota els ametllers en flor”278 i, ja vell, explica com

solucionà un crim a començament dels anys setanta, de manera que la història té l’aspecte de capítol

avortat de Difunts o menys probablement d’una altra novel·la de Porcel. De fet, la història d’“El

cas del moix afamegat” és prou semblant a “El tenebroso crimen de la plaza del Pez”279. Potser

Porcel va intentar fer-ne un de semblant però encara més específicament policíac. En tots dos casos,

les dones dels matrimonis maten llurs marits però intenten endossar el crim a algú altre, ja sigui una

bubota en el darrer cas o uns sarraïns a l’altre. La resta de la història d’“El cas del moix afamegat”,

amb el sergent que bufeteja la dona i que comenta que l’hauria violada, òbviament, ni surt ni podia

sortir a l’article de 1968 per tal com, probablement, li hauria ocasionat problemes amb la censura.

De les femmes fatales, és possible així mateix dibuixar-ne un retrat robot: són estrangeres

(bàsicament, europees nòrdiques), de cabell llarg i amollat,  preferentment pèl-roges,  baldament

n’hi ha de tots colors (rosses, castanyes, brunes...), en la manera de vestir predomina de molt el

vermell, els ulls grossos, els llavis molsuts, de bon veure, tacons alts, fumadores... Per què, però,

ens podríem demanar, apareixen sempre amb una cigarreta a la boca? La resposta potser ens és

donada a propòsit d’Anna Borobia, a Difunts. Això de fumar, ho treu de les actrius nord-americanes

del cinema, igual que el pentinat o la manera de vestir. El tabac, arribat inicialment del Nou Món,

s’associà als homes, mentre que les dones que fumaven eren mal vistes per la societat,

particularment per la femenina, com li passa a Borobia, i elles hi incidien, segurament, en un gest

de provocació que exaltava els homes, que devien pensar que, igual que amb el tabac, aquesta mena

de dones devia de contravenir totes les altres normes de la societat benpensant.
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Amb els dolents secundaris també és possible perfilar-ne un retrat: quan prediuen alguna desgràcia

(mort, detenció, maltractament, robatori...) als personatges principals, sempre somriuen, amb bigoti,

fumadors de puros, grassos a més no poder, amb algun detall que els singularitza (un nas fora del

comú, coixos, pèl-rojos...), calbs, lletjos... En tindríem algunes mostres en don Benet i don Sebastià,

de Solnegre, l’home que acompanya Raquel al Copacabana, el consignatari Gabriel Malondra de

La lluna, l’amo Banyabufarí d’Els argonautes, Llorenç Riutort, de Difunts, el pare d’Albert

Balaguer a Cavalls, etc.

De vegades, la introducció d’aquests personatges plans es deu al fet que s’inspiren en subjectes

reals dels quals l’autor només ha sentit contar una situació concreta i, com que només la coneix

d’anomenada, el personatge sempre se centra en aquell fet. En aquests casos, veurem com, molt

sovint, l’esment de personatges d’aquesta mena es fa mitjançant la introducció de falques

lingüístiques tals com ara “la gent deia que...”, “es murmurava...”, etc. És  el cas de la dona de

Macià Vidal, a Els argonautes, que l’enganyava amb un nebot d’ell a Palma, i que reprodueix el

prototip d’aquests pusil·lànimes que pul·lulen al llarg de l’obra de Porcel.

També apareixen alguns personatges tipus com el pare de Pere Marcó a Els argonautes, que s’havia

fet carrabiner per ganduleria, i a la novel·la següent, el batlle Gostí Cornet, el sergent Benet Ripoll

o el vicari Dionís Coscolluela. El narrador es refereix a aquest darrer com una bubota i al·ludeix

a la seva complexió esquelètica per tal com en el moment en què el narrador adult escriu els fets

esdevinguts al seu propi poble tots aquests són ja difunts, cosa que atorga sentit al títol de l’obra

de 1970.

En darrer terme, els animals adquireixen també un pes específic a les novel·les de Porcel. Els més

significatius són, tal volta, el ca Llamp, que Porcel fa aparèixer a La lluna i Els argonautes, i el

gat Llosca, de color gris cendra, del cuiner Freire, també a Els argonautes, si bé n’hauríem de

tenir en compte d’altres com el lloro Josemartí al llibre de 1963 o el macaco de Tomàs Barral a

la novel·la de 1968.
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L’espai

Tot seguit, passarem a analitzar els diferents espais que presenten les novel·les del nostre

escriptor. En parlar d’espais tant fem referència als espais geogràfics rurals o urbans pròpiament

dits (Andratx, Sant Elm, Palma, París, diverses ciutats costaneres de la Mediterrània...) com als

espais concrets continguts dins aquests espais més amplis: les cases, els terrenys, la plaça, el

carrer, els paisatges, les cales, la mar, els accidents geogràfics... Caldrà, doncs, establir una

distinció que ja ha esdevingut clàssica entre espais oberts i tancats amb tot el que implica aquesta

diferenciació, i vincular-los, així mateix, amb el moviment existencialista, que té una presència

destacada en algunes de les novel·les de Porcel. Més avall, així mateix, analitzarem a banda, en

un subapartat, el que significà el capítol de Cuba en particular i Amèrica en general com a destí

migratori dels mallorquins al segle XIX, que per la seva rellevància dins l’obra porcel·liana hem

considerat més oportú tractar-lo separadament de la resta.

A la primera novel·la, Solnegre, el títol manlleva el nom del poble en què s’esdevé l’acció.

Aquest cronòtop designa l’Andratx natal de Porcel i pren el nom del sol que hi ha a l’escut del

poble d’Andratx280. S’allunya, doncs, “del comtat de Yoknapatawpha, de Faulkner, o de

Macondo, de García Márquez, [en el sentit que] no és una vila feta per acumulació de trets

d’altres, una vila creada idealment, sinó un poble de veres”281.

Solnegre no és un gaire gran. Es divideix en Solnegre d’Avall i Solnegre d’Amunt, mentre que,

a Andratx, tenim la part nova i l’antiga i aquesta darrera, al seu torn, se separa en el Pantaleu,

l’Almudaina i el Pou Amunt. Marc viu al carrer d’Esteve Jofre, més avall del cementeri, que,

significativament, es veu des de casa seva i on es puja per una costa —efectivament, el cementeri

andritxol és situat en un coster. Al nord, hi ha la serra de Garrafa, i al sud, Puig Tortuga, la platja

de Cala Conills, el mollet de Cala Llamp i l’illa del Boc al davant. Aquesta descripció de Solnegre

es podria completar amb l’Andratx del patró Juvera d’Els argonautes o amb els punts on



282
FUSTER, Jaume. Cit. Barcelona. Serra d’Or. Barcelona, 139, 1971, p. 79-81, p. 81.

283
SIMBOR, Vicent. Op. cit, València / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana /

Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Manuel Sanchis Guarner, 66), 2005, 327 p, p. 213.
284

CASTELLS, Francesc. Cit. Serra d’Or. Barcelona, 190, 1975, p. 19-20, p. 19.

175

s’ubiquen la major part dels capítols de Difunts (l’Arracó, Sant Elm, la Dragonera, el puig de

Garrafa...), que són el lloc per on van el narrador-testimoni de la novel·la del 1970, el seu germà

Sebastià i els altres andritxols de la novel·la perquè és l’Andratx per on també anava Porcel.

Amb Solnegre, indiscutiblement, l’escriptor inicia la mitificació del seu poble natal, erigit en un

dels protagonistes d’aquest primer lliurament. En una entrevista al mateix autor, Jaume Fuster ja

ho advertia, «perquè, al meu entendre, allò millor que té Solnegre és la descripció del poble

(evidentment Andratx) i dels seus habitants: “Solnegre és un poble d’homes de vida que neix i

mor cada dia, i no d’història”»282. En la mateixa línia, Simbor ha considerat més recentment que

Porcel ha operat en el seu poble natal “un retrat crític de la misèria ofegadora del poble, Solnegre-

Andratx, en l’Espanya franquista”283.

Però la mitificació de l’espai no triomfarà plenament fins a l’aparició de Difunts. Almenys, la

mitificació tal com l’entén ell, és a dir, un cop separat del seu poble i instal·lat l’autor a

Barcelona, dins el seu cervell, buidà el poble dels habitants que el formaven i el tornà a omplir

amb els personatges de les seves novel·les. Això es veu clar en el cas de llibres com Difunts o

Cavalls. Per mi, el capítol XI de la novel·la del 1970, amb tots els personatges sortint de les cases

cap a la plaça del Peix perquè han sentit un tret, és ben significatiu d’això que diem. Fixem-nos

que, curiosament, baldament la vila de Difunts sigui clarament l’Andratx de Porcel, l’autor no ens

ho diu en cap moment, perquè aquest Andratx que tenim ací ja no és l’Andratx que existeix sinó

una ficció que és a dins d’ell mateix. Ho explica en una entrevista que li féu Castells:

«Recordo que a Difunts sota els ametllers en flor, ja hi plovia molt. En Joan Teixidor m’ho va remarcar

dient-me: “I vols dir que a Andratx plou tant com dius a la novel·la?” I bé: jo diria que no [...]. No visc a

Andratx, i fins i tot quan hi sóc no visc al poble, sinó a una finca rural del meu pare, a la muntanya, vora

la mar. Llavors, és Andratx que viu en mi: al meu cervell, al meu record, al meu subconscient. i s’ha anat

convertint en un poble que difereix força del real, i que suposo que es va transformant i retintant a mesura

que jo canvio»284.
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És possible, doncs, de dibuixar l’Andratx en què viuen els Difunts: la creu del terme,

l’Ajuntament (situat en una costa diferent de la del cementeri), a tocar del qual Vito Gual tenia

una xarxa per atrapar ocells. A part, hi ha dues places: la Major, on es feien els balls, els discursos

i on pujaven al cadafal els reis d’Orient per Nadal, i la del Peix. En aquesta darrera hi tenia la casa

Bernardí Coves i Joana, a prop d’ells, els Botines i els Garí, no gaire lluny hi devia haver la

taconeria d’aquest darrer i el cinema, lloc que freqüenten famílies com la seva o la dels Sallent,

enfora de la caserna de la Guàrdia Civil, on hi ha el sergent Benet. El torrent del Verí davallava

envoltant el canyar del Dragó Moro on es construeix la barraca el sobirà Miserol i on viuen els

Brotat, els Morro i els Ribot. A la banda contrària del Torrent on viuen els Ribot, hi té la casa el

narrador i la seva família, i Terrassa, que en davallar també amb somera de la casa dels seus

pares, la fermava al pi de l’abeurador i entrava dins el cafè. I devora el Pou del Sol, darrere el puig

de l’Espart, hi havia una fàbrica d’espardenyes on treballaven una cinquantena de castellans i

andalusos, a la qual s’accedia per un carreró estret, a l’altra banda del camp de futbol, que es veia

des de ca l’àvia Brígida. Per l’estrada circulava Paco Sallent amb el seu taxi, el qual també li

permetia partir d’Andratx amb facilitat (el trobem, per exemple, damunt la volta de Santa Ponça).

Simó Vidal, en canvi, tenia una casa amb hort, del qual treia per viure, als afores del poble, de la

mateixa manera que el xinès Li s’havia comprat un vell casal enmig d’un camp de figueres, i a

la platja de Sant Elm, rere la muntanya, s’edifica el xalet modernista de la baronessa Jacqueline,

que anys a venir, es converteix en l’hotel on treballa Rafael Botines, i al Port, a bord d’un iot, hi

vivia mistress Helen, i al Port també, hi havia la impremta L’Iris, i igualment a prop de la mar,

el casalot de Son Beltran, de Carmel Grau, on vivien Martorell i la seva mare, i el de Son Serra.

A Cavalls, hi afegeix informació sobre l’escola del poble, on ensenyava Bardají, instal·lada en

un antic celler, una mena de catacumba de sostres baixos i parets gruixudes. Unes arcades grosses

separaven les aules, humides i fosques, entre elles, amb peres de llum i una estufa de carbó a

l’hivern que omplia de fum tot el centre i ennegria els pupitres.

Diferentment del món de Llorenç Villalonga, els personatges de Porcel pertanyen a un estrat

social més aviat baix, tot i que amb el palau dels aristòcrates Puig-Savall, a Els argonautes,

sembla com si Porcel hagués manllevat de Villalonga un dels seus espais amb tota una família

sencera dins. Efectivament, la dels Puig-Savall, emparentada amb el cardenal Richelieu per part
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de pare (la França moderna que tan admirava Villalonga), sembla més villalonguiana que no pas

porcel·liana. El mateix Porcel minimitza la influència villalonguiana en ell en la inspiració

d’aquest palauet285. El carrer estret dels Degans a la ficció es correspon al de l’Estudi General en

la realitat, l’omnipresència de la Seu, el repicar de les campanes, el gat negre que dormita, el pati

al darrere i les golfes a dalt—on Villalonga instal·laria les màquines perquè Porcel es musculés;

quan l’andritxol l’entrevisti el 1970 per a Serra d’Or “encara pengen, mig podrides, les cordes

de les anelles”286— com a “La relíquia” de Joan Alcover.

Hi recorda, novament, a Cavalls, el palau dels Capovara a Andratx, laberint d’escales, amb

estatges de vastes sales, corredors, cambres, terrassa ampla, jardí i un hort que arriba fins al

torrent com a escenari principal. Fins i tot, hi tenim l’habitació on transcorregué els seus darrers

dies, enamorat i solitari, Leandre Antoni de Vadell, que a mi em recorda Felip de Bearn i la sala

de les nines de Bearn de Villalonga. Leandre Antoni, després que els Cartanyà el refusessin com

a pretendent de la seva filla, es va recloure a Son Vadell, sense a penes eixir de les cambres, sota

la llum d’un quinqué, a escriure lletres compulsivament.

L’extensa possessió i les terres de Son Capovara estan aïllades i envoltades d’un sementer de flors

amb boscos d’alzines i pinars als voltants, i terra de secà per a llegums i garrofers. El casal és

quadrat, de parets altes i terrosses, finestres, balcons i merlets a la teulada. Al vestíbul que dóna

entrada a la casa, hi ha el rellotge i la panòplia. A baix, una arcada comunica amb una clastra

empedrada de còdols envoltats de brins d’herbei, que hi transmet una sensació de tancament en

un lloc on mai toca el sol, per les parets altes, les arcades i els merlets, que recorden un castell,

i per la situació isolada en què es troba la possessió enmig del bosc.

Un cop difunt Bernardí de Vadell i havent-se fet fonedís el seu fill petit Daniel, Jacint, l’avi del

protagonista de Cavalls, esdevé senyor de Son Vadell. Algunes seccions de l’antigament

anomenada Son Capovara havien estat esbucades i d’altres s’havien construït noves. Els boscos,
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en la seva immensa majoria, els havien venut, perquè a Jacint només li interessaven els seus

cavalls, i no patien cap mena de penúria econòmica mercès al llegat del seu avantpassat Felip de

Vadell que, al començament del segle XIX, i en devers dotze anys, havia convertit el conradís en

horta, havia assecat aiguamolls i havia obert pous fins arribar a posseir el millor hort de tot

Andratx. Durant més d’un centenar d’anys, l’hort constituí la principal font d’ingressos de Son

Vadell, i encara ho continuaria essent, després, per al senyor de Son Farriol.

Un pla d’ametllers i l’horta de Son Vadell separaven aquest casalot de Son Farriol, amb una cripta

envoltada d’oliveres, abandonada aproximadament cap a mitjan segle XVIII, quan els pagesos i

andritxols es revoltaren contra els ducs del Pantaleu i assaltaren la possessió en què vivia Elionor

de Vadell, després que aquesta va tornar al poble casada amb el Duc. L’endemà mateix del seu

retorn, els Ducs havien començat a fer obra a Son Farriol, adquiriren noves terres i encara

s’enriquiren més del que ho eren gràcies als interessos que treien dels préstecs concedits a la gent,

un dels motius que fermentà l’odi envers ells i que menà el Duc a la mort. Son Farriol, al centre,

feia una semicircumferència que era la cúpula de la cripta, a la qual es davallava per una escala

obrint una barrera de ferro.

Cap a la dècada dels anys vint del segle XX, el germà de Jacint havia retornat al poble i s’havia

instal·lat a Son Farriol. Era Daniel de Vadell, que comprà tot els horts que envoltaven el del seu

germà, i es produí un altre canvi profund com no es veia d’ençà de l’època de Felip de Vadell.

En els territoris adquirits, el personatge, que tornava de fer les Amèriques, ordenà esbancar els

terrenys pedregosos, llauraren, plantaren arbres, arranjaren la casa, convertiren la cripta de Son

Farriol (on, anys enrere, Felip de Vadell, malalt de lepra, havia romàs els seus darrers anys de

vida), en un safareig i, sobretot, foradaren fondo la terra per xuclar l’aigua de Son Vadell. Jacint,

durant mesos, tractà d’evitar-ho, però s’acabà arruïnant amb un hort, a més, que mancat d’aigua

i descuidat de feia anys pel propietari, ja no donava el rendiment d’abans. Així començà la

primera fase de la decadència de Son Vadell, que es deturà amb uns préstecs a bancs i amics que,

en realitat, l’hipotecarien per sempre més. Daniel acabaria incorporant l’hort del seu germà a les

seves terres, mentre que Jacint només conservaria la possessió de Son Vadell, la quadra de cavalls

sense cap missatge que treballés per a ell i l’hort de les llimoneres.
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El Son Vadell, que després, de París estant, recorda el personatge de quan ell era infant, s’envolta

d’un halo perenne de decrepitud, rodejat d’una heura sense podar que sembla engolir-lo per tots

costats, com si la natura ho condemnés tot a desaparèixer. A dins, les parets, plenes de retrats a

l’oli i fotografies de difunts, i les finestres condemnades perquè la vegetació impedia esbatanar-

les. Quan els seus pares encara hi vivien, ja només n’habitaven una petita part: la cuina, que

semblava un soterrani, les cambres, fredes i decadents, i la sala, on feien vida, amb un braser, un

sofà, una tauleta al mig amb un timbal de ballarines, un mirall, una còmoda a sota, i el vestíbul,

de sostre alt, amb el rellotge de caixa que recorda inclement segon a segon el pas del temps, i les

panòplies i les armes penjades a la paret —que Porcel, durant aquells anys, també tenia a casa,

perquè sempre li havien agradat molt287. La resta la componien cambres atrotinades amb els panys

rovellats i sales amb floridura per les parets on s’arribava per escales estretes i on només entrava

l’àvia pels volts de Tots Sants, perquè moltes d’aquelles habitacions antany havien servit

d’estança per als qui en aquell moment ja eren difunts. A la façana sud, hi havia el que,

antigament, fou la quadra. Finestres i portes baixes i apaïsades amb reixes rovellades que donaven

a un semisoterrani, on ja mai baixava ningú, ben replè de teranyines. Allà encara conservaven el

cabriolé de l’avi Jacint i tot el material i guarniment que empraven per als cavalls en una altra

època.

El camí que mena a Son Farriol és flanquejat de magraners i magnòlies. A la casa,  s’hi accedeix

a través d’una escalinata amb cossiols que dóna a una galeria i, al darrere, la sala. I enmig del

camí que duu de Son Vadell al poble, hi havia una casa baixa i quadrada, de marès, que pertanyia

a Isabel Borràs, la cosina del protagonista. Un o dos segles enrere havia estat la presó d’Andratx,

i ella encara emprava les antigues cel·les per tenir-hi conills i una cabra. I just a tocar de la casa,

en direcció al poble, una cotxeria amb un porxo que els amos tenien llogada i que feia molta

pudor perquè hi assecaven les pells dels animals que Pau el Marter caçava a la muntanya i que,

un cop seques, duien a vendre.

Quan, d’adolescent, el protagonista anava amb bicicleta a nedar i passava pel Son Farriol de la

tia Amàlia, tampoc sentien mai parlar ningú, els arbres feien una ombra per la qual amb prou

feines deixaven passar una llenca de llum, perquè l’espai de mort que havia estat el poble de
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Difunts, ara, en plena decrepitud, la natura malda per recuperar-lo per a ella i fer-lo desaparèixer.

Llàtzer de Vadell adquirí, per la seva banda, el monestir de la Trapa. L’home arribà d’improvís

al poble poc després de 1832, i convertí la possessió en un lloc clausurat i llegendari. D’al·lot, el

protagonista sentia parlar d’aquest estrany edifici que s’havia construït el seu avantpassat a la

Trapa, fins que un dia, bosc endins, hi arribà, i se’l trobà tot mig derruït.

A partir de les excursions que hi feia amb el promès de la seva difunta germana Cristina, el

narrador ens parla de la Trapa andritxola, de devers setanta-cinc hectàrees situades just enfront

de la Dragonera, al sud-oest de la serra de Tramuntana, de la qual forma part. Fins al 1810, que

hi arribaren uns monjos i hi construïren un monestir el territori, de difícil accés i paisatge àrid i

esquerp, havia estat erm per al conreu i, pràcticament, només hi devia haver alguna caseta de roter

o de carboner, els únics que coneixien els diversos camins que menaven a la Trapa.

Albert Balaguer, de Cavalls també, per la seva banda, viu tot sol a can Balaguer, un casalot que

se situa entre l’ambient existencialista de la casa del Marc de Solnegre i el regust de goticisme

que presenten Son Vadell i Son Farriol a Cavalls. La porta sempre estava barrada, la meitat de

les finestres eren tapiades com a Son Vadell i com a la casa de Marc, i també com a can Marc i

Son Vadell, Balaguer només n’ocupava una mínima part.

El mateix passa amb el jardí de la casa del Port a Cavalls, la qual, quan el protagonista era al·lot,

s’havia omplert de cards i ortigues. Per tant, és tot un poble de mort en procés de desaparició en

estret contacte amb els nuclis rurals que vèiem a Solnegre o Difunts. Aquesta casa es troba situada

al Port Vell d’Andratx, on s’instal·len l’àvia Brígida i el nen protagonista per tal que no els

encomanin la malaltia de les germanes moribundes d’ell, que, mentrestant, viuen els seus darrers

dies a Son Vadell. Al Port, hi tenien un casalot gran, emblanquinat i amb trossos de paret rosegats

pel salpetre, ple de finestres, escales i balcons, enrevoltat de mar per totes bandes, amb corrents

d’aire pertot, un excés de claror i al darrere un parc. La cambra del personatge era blanca i

desproveïda de mobiliari, com la resta de la casa.

I el personatge protagonista d’aquesta novel·la, en el present des del qual s’explica la història, se
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situa a un apartament de París, a tocar de Notre-Dame, com Porcel, que l’any 1975, el de la

publicació de la novel·la, vivia instal·lat en un apartament d’uns amics seus al barri de Saint

Germain288, proper a la catedral de Notre-Dame289. No és casualitat, tanmateix, que el personatge

se situï a París. Les estades de Porcel a la capital francesa, en ell, sovintegen des de 1968, quan

hi realitza els primers viatges amb tren, en un dels quals va conèixer Maria Àngels Roque, que

esdevindria la seva dona290.

Havent finalitzat Difunts, a Porcel, només li restava la sortida del país, i “París, en aquella època,

era un paradís per a l’intel·lectual que fugia de la repressió franquista”291. A la capital francesa,

el 1970, Porcel hi interviua l’històric cenatista Joan Ferrer, però el llibre-entrevista, per mor de

la censura, hagué d’esperar-se per sortir al carrer fins al 1978 i ho va fer en espanyol amb el títol

de La revuelta permanente —com a llibre independent, encara és inèdit en català, per bé que es

troba inclòs en un volum de les seves obres completes292. En aquella bombolla antifranquista que

era París aleshores i, per mitjà de Max Aub, Porcel hi conegué André Malraux, hi descobrí

Raymond Aron i Edgar Morin, publicacions com L’Express i Le Nouvel Observateur293, va

assistir al concert de Raimon a l’Olympia, on va conèixer Josep Tarradellas (a qui visitaria

diversos cops a la casa de Saint- Martin-le-Beau294), etc. Però a la novel·la, el personatge deixa

ben clar que roman a França perquè vol, deslligant-ho completament dels fets històrics del

moment —de fet, el període franquista ni tan sols surt esmentat; el cop d’Estat i la Guerra, sí.

D’exili, a la novel·la, sí que n’hi ha, però es tracta d’una fugida de la pròpia família i de la pròpia

terra. Tret d’això, per la resta sí que el París del personatge és el París de l’esclat cultural de



295 La mítica llibreria Shakespeare & Company fou fundada l’any 1921 per l’editora nord-americana Sylvia
Beach i, inicialment, es trobava situada al carrer de l’Odéon número 12. Beach donà lloc a l’edició prínceps de
l’Ulysses de James Joyce, impulsà a la llibreria tertúlies i lectures a càrrec de T. S. Eliot o André Gide i féu
d’amfitriona als escriptors de la Generació Perduda nord-americana: Hemingway, Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Henry
Miller... Vid. APARICIO MAYDEU, Javier. El desguace de la tradición. En el taller de la narrativa del siglo XX. Madrid:
Ediciones Cátedra (Crítica y Estudios Literarios), 2011, 1016 p, p. 506.
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Porcel amb els museus, els concerts, el cinema, les llibreries, els quadres, etc.

“Erika amb Delacroix” (1975), del mateix any que la novel·la Cavalls, reflectirà igualment aquest

París real de Porcel, que obeeix a un moment determinat de la seva vida i de la història de la

ciutat. De fet, del carrer Bonaparte, on el personatge d’“Erika amb Delacroix” dina en un

restaurant turc, al carrer Dauphine travessant el carrer Jacob i el del Sena, estem ben a prop de

la zona on el personatge de Cavalls viu instal·lat.

Al costat de Saint Germain i un carrer per darrere el Sena, al carrer de la Boucherie (al costat de

l’apartament que té llogat el protagonista), hi ha l’emblemàtica llibreria de vell Shakespeare and

Company, inaugurada el 1951, que encara és oberta avui dia. A dins, hi ha fotografiat el retrat del

llibreter amb barbó de boc que esmenta Porcel a Cavalls, el qual regentava, en aquell temps, el

negoci parisenc. La llibreria pretén continuar el llegat de l’històric establiment que, amb el mateix

nom, havia fundat Sylvia Beach295. La segona, la que conegué Porcel, decrèpita i humida, és on

el personatge troba el llibre dels mercedaris que dóna peu a tota la trama de Cavalls.

Potser de París estant, o per ventura d’abans, Porcel es deixà seduir per alguns dels episodis

històrics de la mateixa ciutat, que ara podia veure i trepitjar, com el conflicte armat francoprussià

(1870-1871), o els fets de la Comuna de París, esdevinguda per la mateixa època. Així, el pare

de Michel Tulard fou reclòs al pontó del Sena després que l’haguessin trobat engrescat en

companyia d’altres exaltats amb mosquetons en una barricada al carrer de Saint Jacques i el

menut dels Tulard encara recorda haver fugit amb la seva mare pels carrers rostos de la barriada

de Montmartre per amagar-se en un nínxol del cementeri de Père-Lachaise, puix del cementeri,

enfilat sobre un turó, els revoltats gaudien d’una posició estratègica excel·lent.

De França, també es parla, a la mateixa novel·la, dels viatges que hi dugué a terme durant el segle

XIX Bartomeu de Vadell, que havia d’haver estat el sogre de Michel Tulard. Amb aquesta excusa,



296 “I he anat uns dies pels castells de la Loire, Chenonceau, Amboise, són esplèndids. Coneix tot allò? És
un paisatge suau, verdíssim, i a mi m’agraden els corrents d’aigua”.  PORCEL, Baltasar; VILLALONGA, Llorenç. Les
passions ocultes. Correspondència i vida. Epistolari complet (1957-1976). Barcelona: Edicions 62 (Biografies i
Memòries, 69), 2011, 832 p, p. 720.
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s’introdueix a la novel·la un viatge amb tren realitzat per Bartomeu de Vadell per la regió del

Loira i sabem que en va fer d’altres, més amunt, per la Turena, o més avall, per Armanyac, rutes

que, d’altra banda, sempre iniciava per Perpinyà i tostemps dins els límits de l’Estat francès. De

la ruta per la Turena en va deixar constància en una sèrie d’anotacions, i així sabem que visità el

castell renaixentista de Chenonceaux, situat a la riba dreta del riu Cher, un dels castells del Loira.

En realitat, per l’epistolari entre Villalonga i Porcel, sabem que qui en realitat viatjà pels castells

del Loira fou el mateix Porcel cap a l’any 1970 i que ho deixa ara plasmat, com fa sovint, en una

de les seves novel·les296. Bartomeu de Vadell hi acompanya un tal Jean Marie Françon i la seva

dona Ivette. Françon els estudia per poder publicar-ne un llibre en què restin registrats tots els

castells de la regió. Françon es deté en el pont sobre el Cher i les galeries a la italiana de sobre

que Caterina de Mèdici incorporà l’any 1547, amb posterioritat a la construcció del castell, mentre

que Bartomeu de Vadell s’interessa pels jardins extensos que envolten el castell. També s’aturen

a menjar molt sovint a la taverna Au Relais de l’Escargot, a Nevers-le-Duc, a la Borgonya, i

també visiten la catedral de Tours, amb les seves dues torres punxegudes per interès del mateix

Françon. Igualment van fins a Amboise, on destaca la capella de Saint Hubert i on se suposa que

hi ha enterrat Leonardo da Vinci. Tot plegat, resseguint el curs del Loira.

Però les fronteres entre autor i protagonista es van difuminant a poc a poc. A part de París i

França en general, les perquisicions entorn de la documentació sobre Mariona de Vadell que

posseïa l’oncle Dionís menen també el personatge a la Biblioteca Nacional, al passeig de

Recoletos de Madrid, on haurien anat a raure uns lligalls procedents de l’arxiu del desaparegut

convent de Sant Domingo de Ciutat sobre un inexistent (en la realitat) acte de fe de 1765 en què

trobarà la informació sobre la inculpació de la seva avantpassada Mariona de Vadell.

Semblantment passa amb la conferència que degué fer Baltasar Porcel a la ciutat de Sant Joan

d’Acre pocs anys abans de 1975, que a la novel·la s’atribueix al protagonista. La ciutat portuària

és situada a la plana que voreja la badia de Haifa, al costat sud. Al peu del vessant nord de mont

Carmel, hi ha la ciutat de Haifa, que té el port més important de tot el país i que igualment visita.
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Ens en parlarà, novament, a Mediterrània:

“De les muralles existents, només una fortificació, el Burj del Soldà, pertany pròpiament a aquella època

de signe bel·licós del Senyor dels Evangelis. Als carreus del Burj encara es poden trobar incisions pretèrites

de la Creu i els triangles de la Trinitat... Tota la resta, inclosa la població quasi sencera, va ser refeta a final

del segle XVIII pel paixà Ahmed al-Jazar, o sigui, Ahmed l’estrangulador”297.

Era el 1781 quan aquest xeic que esmenta, Ahmed Pacha, El-Jazzar, va aixecar la mesquita

El-Jazzar (i al costat, la seva pròpia tomba) a Acre, al costat de la qual el personatge de Cavalls

fa una conferència, i aprofita també aquells dies per visitar la Mar Morta. Sens dubte, està

recollint, com fa molt sovint, l’experiència del mateix Porcel. Cavalls, la darrera novel·la de les

que, cronològicament, s’analitzen en aquest treball és, ensems, la primera que Porcel considera

impregnada d’una essència de mediterraneïtat de la qual, cada cop més, participaran les seves

novel·les seves posteriors com ara Les primaveres o Ulisses, assajos i articles en premsa298.

El personatge tornarà al seu Andratx natal quan té devers quaranta-un anys —una mica més gran,

doncs, de l’edat que tenia Porcel aleshores—, després d’un quart de segle de no haver-hi posat

els peus. Però el poble d’emigrants amb què es troba en anar-hi torna a ser una ficció mental, molt

en la línia de l’Andratx mític que havíem vist a Difunts i diferent de l’autèntic Andratx dels anys

setanta, que no era ja aquest nucli d’emigració que traça a la novel·la sinó un poble que, mercès

al turisme, havia prosperat molt tant demogràficament com urbanística.

Així, el poble desèrtic amb què es troba el personatge, amb portes clivellades i persianes

desencaixades, que travessen el narrador i mossèn Dionís per subministar els Sagraments als

moribunds amb la sensació que algú (els morts) els segueix, obeeix a la necessitat de retrobar-se

amb un poble fantasmagòric amb una lluna de quart creixent de fons que així ho confirma i un

vent que ho aixeca tot rompent el silenci imperant. Una vila semblant al poble de fantasmes que

es troba Pedro Páramo a la novel·la de Juan Rulfo que duu el mateix nom quan arriba a Comala.

Ja hem dit, en aquest sentit, que la lectura dels hispanoamericans pesa molt com a rerefons de les

novel·les d’aquesta segona etapa.
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Entre l’Arracó i Sant Elm, hi ha can Bolei, on vivia Porcel (de gran) sempre que venia a Mallorca.

És la zona per on se situa Els escorpins. El coll de la Palomera (la Palomera era el topònim

tradicional de Sant Elm, el que usa, pere exemple, el rei En Jaume, que en l’actualitat només es

conserva quan hom fa referència al coll de la Palomera), a tall d’exemple, es troba gairebé a mig

camí entre Sant Elm i l’Arracó. Es parla també, d’esquitllentes, d’altres espais dins el mateix

municipi com pugui ser la caleta de l’Algar, a recer de la Punta Blanca, on el protagonista va a

capbussar-se després de l’ofici, o la cala del Camp de Mar, on anys enrere el protagonista passa

un estiu.

El pastor d’Els escorpins és destinat a Sant Elm, un petit nucli poblacional de pescadors que

augmenta considerablement el nombre de residents durant l’estiu. La correspondència els arriba

d’Andratx, però no hi ha cap mitjà de transport regular que els uneixi. D’ací que el protagonista

hi arribi amb un carro que ha de contractar a posta, amb la qual cosa aquesta realitat aïllada també

es podria lligar a les realitats rurals isolades que presenten autors com Carlo Levi a Cristo si è

fermato a Eboli o Fernández Santos a Los bravos. Es remarca molt i molt, doncs, la

incomunicació del lloc, però només quan el protagonista ve a viure al poble. Quan el religiós

torna a Mallorca, aquesta segona volta, arriba amb vapor a Palma i d’allà agafa un autobús que,

al cap d’un parell d’hores, el deixa a Andratx, i allà lloga el carro. Aquesta incomunicació, en

canvi, no s’havia fa palesa a Solnegre, on Porcel inventa fins i tot una fictícia línia de tren

Solnegre-Palma per evitar de transmetre al llegidor aquesta sensació. Però sí que es tornarà a

repetir a Els argonautes, encara que per motius distints, a Eivissa, al caló dels Morts i al terreny

que té el sogre del patró Juvera a la Pitiüsa major. La família de la seva dona ha de caminar mitja

hora illa endins per arribar al nucli poblacional de Santa Agnès, atesa la tradicional dispersió i

aïllament de la població eivissenca299. Constitueixen, doncs, tant el d’Els escorpins com el d’Els

argonautes, espais de solitud que connecten molt bé amb els escenaris propis dels existencialistes.

Andratx també és ben present a La lluna; ho és, de fet, a totes les obres de l’autor (també en

aquelles que surten del període que estudiem ací). I no és gens casual, en aquest sentit, que el

veler Cala Llamp s’hi hagi d’aturar. Porcel havia conegut a Andratx aquest món mariner que



300
PLANAS, Antoni. Op. cit. Palma: Lleonard Muntaner, Editor (Mallorquins en Diàleg, 11), 2003, 192 p,

p. 72-73.
301

PORCEL, Baltasar. Op. cit. Barcelona: Edicions Proa, 1991b, 704 p, p. 251.

186

reflecteix a la novel·la, però també se’l troba durant la seva estada a Palma com a estudiant, i

després, a Barcelona, Porcel diu que, mentre treballava a la botiga de Mobles Maldà, com una

altra manera de mantenir-hi el contacte:

 “Explicava a la gent que treballava amb mi històries dels mariners d’Andratx que m’havia contat la meva

família o que havia viscut jo. Alguns d’aquests relats estaven protagonitzats per uns coneguts que es

dedicaven a la navegació de cabotatge amb un vaixell que es deia Gibralfaro”300.

També a Andratx, a la Coma Freda, hi havia la casa de la seva àvia, que és buidada a Els

argonautes, novel·lísticament parlant, per tal que hi resideixi Tomàs Barral, el pare del motorista

de la Botafoc. Totes aquestes terres, com la Coma Freda de l’àvia o el Comellar de la Mel, són

la part que hereta el Marc solnegrenc dels seus pares, mentre que a Els argonautes, el pare de

Juvera —pensem que la mare de Porcel ho era, de can Jovera301—, Jaume Juvera rep, igualment,

mort el seu progenitor, can Juvera, la Coma, el Comellar, can Bolei...

Del terme municipal d’Andratx, a més d’aquests, s’esmenten altres llocs concrets, com ara la

Mola, on resta una antiga torre de defensa de la muralla construïda contra els atacs pirates,

l’esmentat coll de la Palomera, l’illa de la Dragonera, l’illot del Pantaleu, el Camp de Mar, Cala

Llamp, Cala Conills o la muntanya del Galatzó, ja tocant amb Estellencs; i del poble en concret,

es parla del barri del Pantaleu, el més pobre de tots, que és la part més antiga del poble, on vivien

apilotats els immigrants i on els pares i avis de Porcel hi havien viscut sempre i hi conserven

encara la casa.

Fins i tot a l’illot de la Dragonera, de devers cinc quilòmetres de llargària i menys d’un

d’amplada, que té en Na Pòpia (360 m.) la seva elevació màxima, hi desenvolupa Porcel etapes

de la vida de distints seus com el faroner Vicenç Barral d’Els argonautes o el talaier Jaume

Vadell de Cavalls. A la Dragonera, on tota la toponímia reprodueix escrupolosament la realitat,

hi ha tres fars: el Vell, el de Tramuntana i el de Llebeig. El primer és situat dalt de Na Pòpia i

construït el 1850, però que ja havia estat abandonat en època de Vicenç Barral. Abans d’haver-hi
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el far, hi havia la talaia de na Pòpia o na Guinavera, que és on va ser enviat l’avantpassat més

remot dels Vadell. Barral s’ocupà dels dos darrers fars, ja més moderns. Al de Llebeig, situat al

sud-oest, hi va a raure Barral, encara que també se’n cuida del de Tramuntana. El menjar el duen

a Cala Lladó, gairebé a l’altra banda, a prop del Far Vell, on també hi ha un pagès amb un

conradís.

De fora del terme, i a part de Palma, on Porcel visqué una etapa breu de la seva vida, l’altre nucli

municipal que s’esmenta amb més freqüència per part del primer Porcel és Santanyí, la qual cosa

no és gens casual: Porcel que havia escrit als anys cinquanta, amb el pseudònim d’Odín, a la

revista Santanyí, hi anava amb moto amb un amic seu per veure una al·lota i, a les seves novel·les

de la mar, Toni Croc, de La lluna, ve de Santanyí, i el patró Juvera, abans de treballar a la

Botafoc, havia comandat una altra embarcació per a una companyia de Santanyí i Portocristo, i

també Torroella hi anava, de més jove, a desembarcar. No oblidem que Santanyí, més encara que

Andratx o el Pil·larí, constituïa en aquell temps el nucli contrabandístic mallorquí per

antonomàsia302.

Així mateix, quan es refereixen a indrets turístics, no és estrany que s’esmentin nuclis

poblacionals pertanyents a Calvià, municipi que, a més de ser veí d’Andratx, és conegut arreu per

constituir el poble més castigat per l’efecte del turisme a Mallorca. Així, quan el Cala Llamp

passa per davant Peguera aquest es redueix a bars i hotels, i tampoc pot ser casual que, per Santa

Ponça, Sallent, de Difunts, es fixi en els automòbils dels estrangers que li passen davant, ni que

s’aturi justament a la Peguera de les terrasses turístiques que veien, de la mar estant, els homes

d’equipatge del Cala Llamp.

La lluna constitueix la novel·la d’una determinada Palma, la que va conèixer Porcel quan hi anà

a viure de jove. I amb els noms que s’hi citen (Portopí, el passeig de Sagrera, el carrer del Vi, el

passeig del Born, l’estàtua d’Antoni Maura, la Sala Astoria, el Sindicat, la porta de Sant Antoni...)

no es fa difícil resseguir, si hom coneix la capital illenca, els itineraris dels personatges per Ciutat.

La descripció d’aquesta Palma, però, és grisa i força depriment, tan existencialista, al capdavall,
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com Solnegre o l’Amsterdam d’Els escorpins. A part, hem de tenir en compte que ell visqué a

Palma una etapa ofegadora, que la ciutat no li va fer el pes i que sempre que la capital illenca

apareix en els seus primers llibres sembla que transmeti la sensació que va produir-li.

Després de La lluna, Palma es torna a dibuixar amb l’únic personatge de la Botafoc que ve de

Ciutat: el capità Puig-Savall. La família Puig-Savall posseïa un palau inexistent entre el carrer

dels Degans —avui del Deganat, puix pensem que, en aquell 1968, Porcel ho traduïa ell mateix

de l’espanyol— i el de Sant Sebastià, enmig dels quals hi ha el carrer de l’Estudi General, que era

on vivia en aquell temps Llorenç Villalonga. Porcel obvia aquest darrer carrer a la novel·la. És

una zona molt propera a la Seu i el palau episcopal. Per part de mare, els Espanyol havien venut

la casa que tenien  al carrer de les Tereses de Ciutat, segurament, per pagar un deute de l’avi de

Puig-Savall, i que acabà convertida en asil. El carrer de les Tereses, històricament i encara avui

dia, constitueix una travessia de la Rambla que dóna al carrer de la Missió. Però Puig-Savall va

a escola al carrer del Vi i aquella és la zona per on es mou, la mateixa per on es movia a Palma

Porcel (i que converteix, semblantment, en la pròpia del Marc de Solnegre): el Born, el carrer de

Sant Jaume, a tot estirar, la porta de Sant Antoni, etc.

Aquesta Palma, ben calcada de la real, per als pagesos i mariners andritxols (o mallorquins),

sempre resulta una ciutat provinciana a la qual els personatges recorren per necessitat. La trobem

quan detecten apendicitis a Barral, d’Els argonautes, i el traslladen a un hospital proper a un

centre d’ensenyament mitjà: l’hospital era Mare Nostrum, nom que lluïa aleshores l’actual Clínica

Rotger, prop de l’antic Institut Balear, on efectivament disposaven les barraques de fira per al

Diumenge de Ram en aquella època. Allà Barral s’avé molt amb una infermera, Caterina, que viu

a la plaça Quartera, vídua d’un mestre que ensenyava al Camp Rodó. És també la Palma on Paco

Sallent, de Difunts, se’n va per desfer-se de l’Hispano-Suiza i passeja, després, per les muralles

de la Seu, o quan el seu fill, que vol estudiar Nàutica, se’n va a viure a casa del cunyat de Paco,

que regenta una carboneria a la plaça del Progrés, i després, s’instal·la en una pensió del carrer

Zavellà, cantonada amb la plaça Quadrado, enfront de Sant Francesc, i s’amistança amb

Antonieta, que té l’apotecaria al carrer de Sant Miquel.

La lluna descriu el viatge d’una embarcació de Palma cap a Barcelona que ressegueix la costa
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mallorquina fins a Andratx i llavors enfila cap a Barcelona. Més llarg i dificultós resulta,

tanmateix, el recorregut de la Botafoc a Els argonautes. El navili surt de Gibraltar i passa per

Màlaga en direcció al cap de Gata i al golf d’Almeria per la mar d’Alboran, després, als illots i

esculls del cap de Palos (davant de les terres murcianes), on l’embarcació s’allunya del continent

per endinsar-se cap a aigües pitiüses. La previsió consistia a anar cap a Mallorca per lliurar el

carregament, però per unes  maniobres militars entre Mallorca i Eivissa decideixen de no acostar-

s’hi fins que els militars les finalitzin. Es resguarden a Eivissa, al caló dels Morts, prop del nucli

de Santa Agnès de Corona, fins que d’allà, quan les maniobres conclouen, emproen cap al nord-

est, vers la Dragonera mallorquina. En aquest racó, en un viatge amb barca pel nord d’Eivissa,

ja s’imaginava Porcel el capítol per tal com així ho confessà al poeta eivissenc Marià

Villangómez, amb el qual l’andritxol mantingué una profitosa amistat. Villangómez, que la

considera la seva millor novel·la fins aleshores, comenta també que “molt bé les visions d'Eivissa,

que veig que recordes bé”303. Una illa, la d’Eivissa, que Porcel em confessava que era la que més

li plaïa de tot l’Arxipèlag, abans que els efectes turístics l’haguessin malmesa tant.

La Botafoc s’adreça cap al Pantaleu i la Dragonera cap a una caleta a redòs, fins que els avisin que

poden entrar en cita. Però abans d’entrar-hi, Juvera ha pactat amb Torroella que desembarcarà

Barral a cala en Basset, situada rere de Sant Elm, entre Punta Galera i el Morro de la Rajada i a

devers 800 metres del cap de Tramuntana de la Dragonera. Aquesta precisió en les dades que

dóna Porcel a la novel·la, necessàriament, hem de convenir a lligar-la amb la narració-testimoni

i el realisme històric propi de l’època.

De Gibraltar, en concret, en conversen els dos treballadors més vells, Cabré i Pena, amb Juvera,

que no se’ls escolta, mentre mengen llagosta. Parlen de la Línea de la Concepción, Palmones,

Algesires, etc., i de carrers concrets, com el de l’Àngel de la Línea, dels mallorquins que vivien

establerts allà i de la gent que tothom coneixia, com José Montecoche o Antonio Ríos.

Sens dubte, un dels punts que Porcel hagué d’elaborar amb un mapa al costat és quan la Botafoc

arriba a Formentera pel sud tot rememorant l’experiència d’un viatge previ realitzat, com reconeix

ell mateix al volum Viatge a les Balears menors:
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“Jo he navegat per aquestes aigües, fins a Sant Antoni, a l’oest, vorejant els penya-segats de Corona,

d’Aubarca i esquivant els illots de Calders, Margalides... I després, cap al sud, pel Vedrà i fins a

Formentera. Ho vaig narrar a la meva novel·la Els argonautes”304 .

 El cap de Barbaria formenterer se situa a l’oest i a l’est hi ha tota la platja del Migjorn i la costa

sud de la Pitiüsa menor. La Botafoc emproa cap al cap de Barbaria i ressegueix la costa oest

formenterera, deixant Formentera a la banda dreta, i passen, així mateix, a tocar dels illots que

separen les dues Pitiüses i arriben a la part més sud d’Eivissa, puix van cap al Vedrà, illot situat

a la part occidental d’aquesta, vorejant tota la costa eivissenca. Esquiven el Vedrà i el Vedranell

i continuen al recer de la costa cap a la Conillera, just al davant de Sant Antoni de Portmany, i

continuen fins al cap Negret, al nord-oest eivissenc, on, a prop de la costa, hi ha les illes

Margarides, punt que Juvera coneix bé i que constitueix un altre d’aquests espais tancats i

angoixosos propis de l’existencialisme.

La novel·la es deté en aquestes dues illetes properes a la costa eivissenca. Les Margarides són dues:

una de més petita, i l’altra, la Gran, que s’arquejava de tal manera que per davall hi podien passar

les embarcacions amb un pas que menava al Caló dels Morts. Igual que amb els distints períodes

històrics, que l’autor avala amb un personatge que n’ha participat d’una o altra manera perquè la

coherència narrativa no se’n ressenti, això també passa amb l’espai, de tal manera que Juvera

coneix la cala perquè el seu sogre hi amagava una barca, de la mateixa manera que la informació

sobre Tànger, per exemple, l’avala Freire Pena, o la de la Dragonera, Vicenç Barral. I en darrer

terme, no deixem de banda que apareixen Andratx, Sant Elm i l’Arracó, Palma i Eivissa, l’Havana

i París perquè són espais que, o bé Porcel coneix de primera mà (la majoria) o bé n’ha sentit a parlar

moltíssim (el cas de les Antilles) i la primera volta que prova de fer una operació distinta ho fa quan

parla d’Amsterdam a Els escorpins sense haver-hi posat mai els peus ni conèixer ningú proper que

hi hagués anat305.
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El diàmetre de la cala únicament doblava les dimensions de llarg de la Botafoc. Veiem, com havia

fet a Solnegre i altres novel·les, que quan li convé afaiçona els elements de la realitat perquè li

escaiguin bé dins la novel·la, i així, el Caló dels Morts de les Margarides no existeix i, segurament,

manlleva el nom d’alguna cala de Formentera que duu el mateix nom.

El viatge s’atura, per tant, temporalment a Eivissa, al caló dels Morts. Juvera que, temps enrere,

s’havia amullerat amb una eivissenca, s’acosta a cal seu sogre per conversar-hi. Ca n’Olivara del

comellar dels Magraners, cal seu sogre, constituïa l’únic reducte de vida en aquella  part de l’illa

pitiüsa, lluny de Santa Agnès, on hi havia la parròquia i les autoritats, i cap a on parteix Pere Marcó

quan fuig de la Botafoc. La família de la dona de Juvera té allà el seu casament (que és el nom que

reben a Eivissa les cases situades en el camp o aïlladament) de cinc o sis cases petites, cambres

gairebé, amb una casa principal al bell mig de totes, l’única amb dos estatges. Al davant, un porxo

de branques de savina i les dependències al costat. Blanques totes i cobertes de calç. Amb això,

deduïm que Porcel constitueix un gran observador que no feia altra cosa que incorporar, a les seves

novel·les, els coneixements que aprehenia dels seus freqüents viatges, molts dels quals després

convertia en llibres.

Es recrea, també, en la descripció de l’illa d’Alboran. L’esment, en concret, de l’illa d’Alboran no

resulta casual, perquè, com indica Campillo, “hi ha indicis de transversalitat en els títols de cada

capítol, que en alguns casos estableixen una relació simbòlica entre l’accident geogràfic o marítim

referencial (del primer pla) i els episodis del passat del personatge del segon pla”306, perquè aquesta

illa d’Alboran no ens pot fer sinó recordar la nostra Dragonera, on Barral es passa la meitat de la

vida exercint-hi de faroner, i s’esmenta, tal volta tampoc per casualitat, el far del penya-segat del

Castillo de los Corraletes. Semblantment al caló dels Morts pitiús, l’aturada de la Botafoc permet

entroncar amb el passat del patró Juvera i el seu matrimoni amb l’eivissenca Bàrbara.

Com sabem, a partir de 1968, Porcel havia iniciat tota una sèrie de viatges arreu del món, i això es

reflecteix en la seva obra literària. Per exemple, anà a Peníscola i Avinyó per visitar els llocs per
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on havia viscut Benet XIII, la història del papa Luna, per la qual se sent atret el personatge arran

de la documentació que ha aplegat sobre el tema mossèn Dionís a Cavalls. A Peníscola, hi ha un

penyal dins la mar on es troba el castell unit a la costa per un itsme d’arena, on es concentra la

població. A Porcel, Peníscola el fascinava. Hi anà, per primer cop, el 1962 i hi tornà amb Josep Pla

l’estiu de 1968, de la qual cosa en resta constància al text “Peñíscola y sus fantasmas”307 i després

a Jano l’any 1974 amb el títol “Del tiempo, las piedras y los hombres” quan Porcel enllestia ja

Cavalls308.

De Cuba, i en concret, de l’Havana i el seu port, en parlen molts dels emigrants americans o

personatges porcel·lians que hi han sojornat llargues temporades com ara Jaume Banya, de La

lluna, o diversos personatges que apareixen als seus contes com Macià Bisquerra d’“Els misteris

del patró Bisquerra” o Nofre de “L’heretge”. Molts andritxols, com Banya, anaven a raure a la

capital cubana al barri de Jesús María. Banya, en concret, que és un llop de mar vell, fa referència

al Muelle de la Luz, on atracaven les goletes que venien de Cárdenas, Vuelta Abajo, Las Villas...

També el port de mar del poble de Batabanó (nom que rep un dels carrers d’Andratx), on Porcel

tenia els avis, el pare, el padrí jove i l’oncle Toni, perquè cap a la dècada dels vint hi vivien

instal·lats al voltant de 600 andritxols, de 3500 o 4000 que tenia la vila aleshores309.

A Difunts, hi trobem incrustades algunes d’aquestes sortides que Porcel reflectia en llibres de

viatges, premsa, contes o novel·les, perquè en ell tot, fins i tot la pròpia biografia, es barreja en un

totum revolutum. Porcel es trasllada, per exemple, a Brussel·les, a una mansió del carrer de Namur,

darrere el Palau Reial de Fabiola i Balduí. Després ens duu, de nou, a la Galícia de Gamallo i

Gallinato, de què parla també a Els argonautes a propòsit del cuiner Freire. La història es

desenvolupa ara a Padron —també Padron és el lloc d’on prové Freire Pena i la seva família—, i

el moribund Gallinato, abans de morir, cita a Gamallo la ruta de l’esmolet per Padron, Ramallosa,

Valga, Catoira, Rianjo, Villacoba i Esclavitud. Més endavant, l’acció va a raure a Extremadura,

quan hi va anar el baró Vidal, que esdevingué diputat a Corts amb l’acta que obtingué a la província
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de Càceres, i després a les Corts de Madrid. L’episodi XVI, el de Tomeu Miserol, s’esdevé a la mar,

al sud del continent africà, i el XXIV, que situa una conversa als carrers de la Florença italiana, es

trasllada a espais tan diferents entre ells com el Montmartre parisenc, la Pampa argentina, Assuan,

a l’alt Egipte, vora el riu Nil, o l’ex-Iugoslàvia. Ens el trobem, semblantment, a la Ginebra suïssa,

vora les aigües del llac Léman, i passejant pels carrerons de la ciutat vella, on se’ns explica la

història de Jaume, el nan Tomàs i Peggy a bord de l’Old Prophet, que transportava nitrat des del

Valparaíso xilè fins a Bahía Blanca, ciutat de la província de Buenos Aires, i la rifa de José

Fernández mena aquest i Jeroni Prim a Arcos de la Frontera, San Fernando, Chiclana, Puerto de

Santa María, Puerto Real, etc., tots a la província de Cadis, i encara hauríem d’afegir algun altre

espai com la Venècia de contes com ara “Molts records de Venècia” (1967), essent de les ciutats

italianes el que més li interessa l’eclosió artística tardomedieval i moderna que no pas el passat

esplendorós dels romans, i d’ací que les ciutats siguin més Florença o Venècia que no pas Roma.

Com a espais més concrets, hauríem de parlar, així mateix, d’embarcacions com el Cala Llamp i

la Botafoc com a tals, però per estrany que sembli en novel·les que tenen com a punt fix aquestes

embarcacions, Porcel no els concedeix la importància que, d’entrada, poguéssim pensar: més aviat

actuen com a teló de fons d’una sèrie de vivències, personatges, llocs... Subscric, doncs, els termes

en què parla Santos de la Botafoc, més encara, són igualment extensibles al Cala Llamp de 1963:

“Aquí el barco —la llanxa— es, con ser importante, casi un accidente; con erigirse en una

convivencia dramática, de convergencias también dramáticas, es casi un símbolo, como un pretexto

formal”310. Aquestes dues, tanmateix, no constitueixen les úniques embarcacions que fan acte de

presència als llibres de Porcel.

Dins el poble o dins Ciutat, Molas311 destaca ja la presència d’espais tancats i asfixiants, que fa

extensibles a les primeres novel·les del d’Andratx, i alguna encara a Cavalls, hi afegiria jo, tot

associant-ho a les situacions-límit de l’existencialisme. Molas devia pensar en situacions com la

que es produeix a Els argonautes al caló dels Morts, o a Solnegre, en què can Marc és un casalot

vell de dos estatges, una torreta al damunt i un corral. La torreta era la cambra de Marc, a la planta
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baixa, hi havia el despatx que feia servir el seu pare, i al costat, la sala menjador. En sortir de la

presó, tanmateix, Marc només habilita dues peces de la casa: la torreta i la sala d’estar, que són les

dues úniques estances que esmenta, a part del despatx, que descriu quan rememora la conversa que

hi tingué lloc, anys enrere, amb el seu progenitor. Un altre espai, a Cavalls mateix, és la casa del

Port, que l’infant protagonista associa a la bodega d’un vaixell amb els cops de l’onam per tots

costats i grinyols pertot arreu.

Un altre espai tancat seria l’acadèmia on estudia Marc d’infant, un lloc fred, desguarnit, amb olor

d’excusat i pols al trespol, o a Els escorpins, l’escola on estudia l’infant protagonista, que torna a

ser un espai clos: d’una banda, hi ha les aules, i de l’altra, el pati “tancat per altíssimes xarxes de

filferro”312, talment una presó. Podem deduir, en conseqüència, que aquest tampoc no serà un lloc

gaire plaent per al personatge, que també s’enfronta, durant aquests anys, amb altres espais tancats

com ara la capella o el magatzem on treballa el seu pare. Anys a venir, el protagonista ingressa en

un col·legi religiós d’interns que tampoc escaparà de l’atmosfera de grisor que, en general,

caracteritza els espais holandesos de la novel·la. I més endavant, en ingressar a la Facultat, entra

també a viure a la residència d’estudiants de Teologia de l’Església Reformada d’Holanda, un

edifici vell, fosc, fred i humit, que havia estat, curiosament, una antiga presó espanyola, amb tota

la càrrega simbòlica que això implica.

De la mateixa manera que l’holandès, a una certa edat, se separa del seu pare, també Marc ha de

deixar casa seva i anar a viure a Palma per prosseguir els seus estudis. A Ciutat, ell i un altre al·lot

van a raure al carrer del Vi (que torna a aparèixer a Els argonautes per mor de Puig-Savall), limítrof

amb el de Drapaires, a una casa particular petita, fosca i humida i que resulta ser el típic cau de

postguerra amb habitacions per a estudiants. El carrer del Vi de Palma, efectivament, constitueix

un estretíssim carrer del barri vell de Ciutat, on encara ara hi ha un Hostal/Pensión Residencia Pons

que podria ser el que al·ludeix Porcel en el llibre. A la cambra, hi tenen un quadre ple de cagarades

de mosca que reprodueix una platja amb palmeres, és a dir, un espai màximament allunyat de

l’oferta del que ofereix la pensió. La peça té una finestra la vista de la qual no convida tampoc a

gaire: dóna a la casa dels veïns.
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El pastor d’Els escorpins viu i es mou a la cambra tancada que ha llogat a casa de madò Tonina a

Sant Elm, que el personatge compara, significativament, a una cel·la de presó, però ha desaparegut

la misèria ofegadora d’espais com la dispesa on viu Marc a Palma o la taverna Casa Solano,

ambients de morti di fame que Porcel devia haver aprehès del cinema i la literatura neorealista

italians.

Aquests ambients miserables del neorealisme i angoixosos de l’existencialisme Porcel els recupera

amb Els argonautes, en què els homes d’equipatge de la llanxa tornen a ser uns morti di fame bona

part de la vida dels quals transcorre anant embarcats. La llanxa on conviuen, la Botafoc —que pren

el nom d’un dels illots d’Eivissa— la compraren Macià Vidal, Paco Pallarol i l’amo Banyabufarí

a un nord-americà i ara en són els propietaris. A dins, hauríem de parlar de la cambra de lliteres,

amb pudor de suor i peus, un altre d’aquests espais asfixiants i sòrdids ben propis del primer Porcel.

I en concret, en el personatge del cuiner Freire Pena, l’espai tancat on es mourà aquest és la petita

cuina on prepara el menjar a la resta de mariners. Si tenim en compte que Freire és un home gras,

entenem que la seva mobilitat dins la cambra sigui prou limitada; més encara, quan tanca la porta

per por de veure la Santa Companya la sensació ha de ser gairebé claustrofòbica.

La sensació d’angoixa ha d’augmentar, notablement, quan els homes d’equipatge es veuen obligats

a romandre amagats al caló dels Morts, a les illes Margarides eivissenques. El caló és comparat pel

patró Juvera a una olla i a un embut amb parets verticals de devers cent cinquanta metres, de

manera que quan hi entren veuen un esbart d’ocells, correlat objectiu que els simbolitza a ells

mateixos que, com que poden, en fugen, que és el que farien ells si poguessin. I una altra novel·la

que comença en un espai tancat és Cavalls, on el protagonista ha d’obrir una finestra perquè

l’escalfor de l’apartament el mareja.

I a Difunts, en un episodi que per ventura recrea una experiència real viscuda pel mateix escriptor

a Ciutat, el narrador visita el linotipista de L’Iris, Nicet Picornell, quan és a punt de morir. Picornell

vivia en una altra d’aquestes fondes de mala mort. En aquest cas, es tracta de la fonda Villalonga,

on habitava un cambró sense finestres i bullent perquè hi passava un canó de la xemeneia de la

cuina que elevava la temperatura de l’habitació. I, d’altra banda, la pensió on va a raure Bernat
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Sallent, a Difunts, torna a ser un espai miserable.

Marc, de Palma, se’n va cap a Cartagena, “ciutat de muntanyes pelades i militars al carrer”313, per

complir el servei militar. Allà, reconeix que dormien tots apilotats dins una nau, que feien la

instrucció en un camp polsós, i en sortir de la caserna, se n’anaven a dinar per les tavernes del barri

portuari i a veure films al galliner del cinema, a l’estil del que feia Porcel per Palma. Cartagena

constitueix també un escenari clarament existencialista. En aquesta ciutat, Marc es passeja amb

altres militars per la barriada de les dones de la vida: un barri degradat, amb escombraries i brutícia,

on els homes només serveixen per fer la guerra i les dones per prostituir-se i alleugerir i fer més

agradable la vida als militars.

Mes ja de retorn de Cartagena a Mallorca per acabar de complir el servei militar, roman prop de

dos anys a una oficina tancada on reconeix que, apàtic com sempre, no feia res, tret d’intentar tenir

guàrdia els diumenges per no haver d’anar a Solnegre, quelcom que detestava encara més que

cobrir les guàrdies. Amb tot, i encara que sigui solitàriament, li agrada de moure’s pel passeig de

Sagrera, baldament ho aprofiti per mirar-se l’altra gent amb mala cara.

El cas contrari, i en una novel·la que almenys en part conserva cert rastre existencialista com

Cavalls, el trobem a la casa del Port d’Andratx on viuen el protagonista i la seva àvia, i on, en

obrir-se un balcó d’un cop de vent, com si hagués caigut una paret sencera, hom se sentia no dins

una casa, sinó en un espai obert, la qual cosa creava una mena d’agorafòbia en el sentit que el

personatge perdia una sensació d’agombolament important.

Un escenari interessantíssim, tornant a Solnegre, és la taverna de bevedors Casa Solano, on també

preparen menjars. Marc la situa un poc més amunt de casa seva, a tocar del cementeri. Una cambra

fumosa amb xemeneia i un despertador rere el taulell, molt brut, amb bótes de vi, ple de mosques,

taques, miques de pa i moixos a lloure, que en donen una impressió encara més negativa. Casa

Solano transmet una sensació molt poc higiènica. La pobresa els obliga que, durant l’hivern, per

escalfar-se no tinguin altra opció que cremar les corones seques que recuperen de les escombraries

del cementeri, amb les quals, abans de fer-les cremar, els fills del propietari, a falta de millors
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joguines, aprofiten per jugar i disfressar-se. Rere tot plegat, evidentment, rau la misèria d’una

família que no pot ni pagar la llenya de la xemeneia ni comprar joguines per als infants, però que

els menuts hagin de fer servir corones de mort amb els llaços encara penjant per als seus jocs és

quelcom que ens retorna als moments més miserables de la història de la literatura, com si fóssim

en un capítol d’El buscón de Quevedo.

Hauríem de referir-nos, així mateix, als cafès que, sense cap tendència política marcada, es

caracteritzen, igualment, pel seu miserabilisme, com ara, a Solnegre, la Fonda Jiménez de Palma,

bruta i plena de soldats, a baix de la dispesa, on dinen els dos estudiants solnegrencs, o a La lluna,

el Bar Felip del passeig de Sagrera, on el patró Salla queda amb la seva dona i on les mosques es

passegen per damunt les taules, o la taverna de Can Jaumoia, a Andratx, també dita de Can Mòmia,

a la mateixa novel·la. És un cafè tot ple de mosques, amb una cussa prenyada que s’hi passeja i el

lloro Josemartí. La gent comença a freqüentar el local després de l’hora de dinar. Hi van els

truquers a jugar a cartes. També hi van tots els mariners i pagesos que ja han tornat vells, i per això,

quan el sen Rebolls, del Cala Llamp, s’imagina ell mateix vell, es veu assegut becant al cafè de Can

Jaumoia. Amb prou feines té vuit o nou taules brutes i rovellades, el taulell amb una caravel· la

dibuixada i un calendari de 1927 penjat a la paret. És, en definitiva, un altre d’aquests ambients

grisos i existencialistes propis del franquisme. Deu ser el mateix ambient —perquè, sens dubte,

devia de tenir un referent real— que imagina Porcel a Els argonautes i on fa seure Pau Garballó,

bevent vi de Porto tot explicant històries de l’americà Tomàs Barral.

Això no obstant, i a part del miserabilisme que també hi impera, Casa Solano sí que conserva, en

certa manera, unes determinades tendències polítiques —prou ocultes, això sí, en el context de la

Dictadura— que la lliguen amb cafès republicans com ara el Cavall Marí314, a la Palma que apareix

a La lluna. El Cavall Marí el regenta l’excontramestre Lombardero, que havia patit la repressió

feixista per haver romàs fidel a la República. És, per l’estil que Casa Solano, un tavernó

d’immigrants i republicans. En tots dos casos, els personatges hi van a cercar alcohol. També ho

és el Bar La Sirena Rubia, on els més beguts es dedicaven a lloar Fidel Castro, igual que els de la
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taverna de Solnegre que, quan s’engataven, criticaven don Sebastià, o com Lombardero al Cavall

Marí, que es dedicava a malparlar de l’Estat.

En la mateixa línia, durant la monarquia d’Alfons XIII, després de l’esclat de la Primera Guerra

Mundial el 1914, a Difunts, al cafè progressista de Cas Mussol, de les parets del qual penjava un

retrat de Sagasta, els partidaris francòfils seguien el curs del conflicte bèl·lic, a través de les planes

del diari progressista mallorquí La Almudaina i mitjançant una subscripció a la francòfila La

Vanguardia. Cada dia, quan Carmel Grau hi entrava, el feien llegir el diari al voltant d’una taula

de marbre on seia el manescal, el senyor Paco, el fuster Carandell, el germà del vicari, el besavi del

narrador-testimoni, Baltasar Bolei, l’amo en Busquets, el municipal Lloriga... Els partidaris

d’Alemanya se situaven també a la plaça, al cafè Delícies, on hi havia el senyor Filibert, capità

mercant, el secretari de l’Ajuntament, afusellat l’any 1940, el ferreter Sastre, el pare de les bessones

Pocoví i Gabriel Moranta, pare de la Congregació Mariana. D’alguna manera, podem establir,

doncs, un patró de totes dues tertúlies: les professions liberals i els homes més cultes del poble es

reunien a Cas Mussol, tret dels militars, funcionaris i religiosos, que freqüentaven el cafè

germanòfil, el Delícies.

Més endavant, amb la Segona República, ens trobem, en la línia de Cas Mussol, amb el cafè

revolucionari de què parla el nostramo Passola a La lluna: Can Xiroi. El mateix Passola hi va

presentar una conferència sobre George Sand a Mallorca, i els diumenges feien reunions on

parlaven de Rosseau.

A Difunts, també tenim la Sala de ball Venus Afrodita, on Anna Borobia puja al cadafal i, amb el

micròfon, imita Rina Celi, mentre que Lau Tortella i la seva al·lota anaven a ballar pasdobles i

tangos i sentien la coneguda cançó “El beso”, que havien interpretat, entre d’altres, Celia Gámez,

Concha Piquer i Manolo Escobar. I a Els argonautes, l’escena del ball entre Bàrbara i Lleonard

Juvera. Aquestes sales de ball  avui han acabat en un no res, però llavors eren ben habituals a pobles

i ciutats.

L’altra classe de negocis que apareixen són els bars de prostitutes. A Solnegre havíem vist Marc

passejar per la porta de Sant Antoni, o pel Molinete de Cartagena, però els interiors d’aquesta mena
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d’espais no surten pròpiament encara a la primera novel·la. En canvi, a La lluna, apareix el

Copacabana, que freqüenta Toni Croc, situat també a la porta de Sant Antoni, a dins del qual, tot

és fum, música i renou. I a Els escorpins, el protagonista segueix el seu pare fins al Zeedijk, la zona

de prostitució d’Amsterdam. En petit comitè, un dels propietaris de la Botafoc, l’amo Banyabufarí,

mesclat en negocis de contraban i drogues, convidava setmanalment els seus amics a la casa que

tenia dins un vedat de caça per gaudir d’un floret de barjaules de luxe. A algunes, les enredava en

els seus afers, puix a través d’elles, enviava diners per pagar la mercaderia a Gibraltar. Potser les

tragué d’un local semblant a Can Xemelí, on el pare del capità Puig-Savall, també a Els argonautes,

contracta tres tanguistes, o de la casa de Llorença, un bar de prostitutes d’on tragué una al·lota i li

posà un habitatge a Palma per la zona de la plaça de Toros. A França, tenim Le Belle Bretagne, un

local d’homes on el mariner Papanakoikos se’n duu Tomeu Melsion, del Cala Llamp, i a Els

argonautes, a Madrid, trobem el cabaret Suspiros del Manzanares, on les autoritats andritxoles

despenen els diners públics en dones de la vida, xampany i disbauxa. A la mateixa novel·la, a

Tànger, hi ha l’habitatge de Madame Morel, que el cuiner Freire Pena visitava un parell de cops

cada mes. I encara al llibre de 1968, a Santiago de Cuba, trobem la mulata Concepción, que

s’entenia amb el pare de Vicenç Barral, però que també se n’anava amb qualsevol.

A més, tenim els hotels. El fenomen turístic, encara que molt per sobre, el detectem de Solnegre

ençà, però quan adquirirà veritable importància és als setanta, arran de la publicació de Difunts,

després que Porcel, potser a causa dels seus viatges i pels llibres que ha escrit expressament

adreçats en aquest sector, s’adona definitivament de la volada que ha pres el turisme. A la novel·la

del premi Josep Pla, hi  apareix l’hotel modernista de la platja de Sant Elm, el primer de tot el nucli

poblacional, amb una torre i un jardí de til·lers.

Per la seva banda, l’Amsterdam d’Els escorpins, una ciutat fosca i vacil·lant, on els dies resulten

“boirosos” i “grisos” i on la “vida mai no seria vida”315, també el podem comparar en quelcom

amb Solnegre i la Palma de La lluna. No oblidem que Porcel havia partit d’Andratx conscient que

no hi tornaria, però l’ambient de Palma l’asfixiava316, de la mateixa manera que el protagonista
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d’Els escorpins deixa enrere els Països Baixos. Ben a prop d’allà, a Brussel·les, s’hi passejarà

també, anys a venir, el narrador-testimoni del capítol IV de Difunts, el qual coincideix amb el

diagnòstic (“carrers foscos i deserts de Brussel·les, les façanes negroses”317) emès pel narrador-

protagonista d’Els escorpins sobre Amsterdam temps enrere.

Els espais de la novel·la es divideixen entre els de Mallorca i els dels Països Baixos, i s’hi

produeix una identificació clara dels d’Amsterdam amb el pare i amb Déu, i els de Mallorca amb

la mare (que no hi habita) a partir d’una altra dona que sí que hi viu, Krista. Manca que el fill

protagonista prengui la decisió de per quin dels dos espais opta. I de fet, és davant de la tomba

del pare quan dubta de si hauria de romandre a Holanda o no. Però el pare mort i el seu record

només li genera compassió, que és el que despertaria ell als altres si hagués guanyat la part que

conserva del seu progenitor; en canvi, se sent vigorós i fort perquè ha guanyat la part que té de

la seva mare, o almenys, això li sembla, abans d’anar-se’n a viure a Mallorca, opció per la qual

finalment s’inclina.

Solnegre és un poble mort. No és casual, doncs, que triï l’u de novembre per tornar-hi després

d’haver fet el servei militar, i tampoc no és el primer cop que Porcel aprofita literàriament aquesta

data perquè ja Els condemnats, la seva primera obra de teatre, s’havia desenrotllat el mateix dia,

data que també utilitzarà en novel·les posteriors com ara Difunts o Cavalls. Pensem que

l’existencialisme constitueix un moviment que tot ho omple de mort i melangia, per la qual cosa

el primer de novembre atorga a Porcel un teló de fons que li ve com l’anell al dit per reproduir

aquesta atmosfera de mort que desitja.

És important ressaltar que Porcel empri un verb tan contundent com “fugir” per tal com són molts

els protagonistes porcel·lians, especialment els existencialistes, que han de menester escapar. Ho

veiem amb el Marc de Solnegre i el protagonista d’Els escorpins, que recalen a Andratx, però

també en la sortida del protagonista de Cavalls de Mallorca després de Difunts, per no acabar com

un difunt més, i encara hi hauríem de sumar la fugida d’alguns personatges de novel·les

col·lectives com La lluna, Els argonautes i Difunts. En aquest punt, sens dubte, s’hi reflecteix

el mateix Porcel i les seves ànsies per escapar també de l’ambient andritxol en què havia nascut
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i poc després d’aquella Palma provinciana que tampoc el complaïa gens i que rebotarà, de retop,

en la seva obra literària.

I amb Els argonautes, amb el personatge de Pena i, més endavant, amb Torroella (curiosament,

els dos únics membres de la Botafoc que no han nascut a Mallorca), se’ns parla de Galícia i el

Principat, llurs respectius països de naixement, però també de Tànger, on van a raure tots dos,

com si Porcel comencés a obrir el capítol de la literatura de viatges que tanta importància

adquireix dins el gruix de la seva producció. La influència del Porcel viatger es deixa sentir quan

parla d’indrets com ara Tànger o quan la Botafoc s’espera a les Pitiüses que s’esdevinguin les

maniobres militars; l’autor andritxol coneixia tots aquests indrets de primera mà, molt sovint

perquè hi havia estat o bé perquè n’havia llegit o n’havia sentit a parlar molt. Però fixem-nos que,

a més, Porcel, tant amb els espais com amb els temps històrics, sempre se serveix de personatges

que els coneixen d’haver-hi viscut: Freire Pena o Prudenci Torroella per parlar de Tànger o

Gibraltar, en el cas d’Eivissa, se serveix de Juvera (que es casà amb una eivissenca), i per a la

Dragonera de Barral, que hi anà destinat com a faroner.

Però no s’atura ací. D’una banda, Els argonautes és, de les primeres, la més hispànica de les

novel·les de Porcel. Ja hem dit que hi ha enrolats un gallec i un principatí, part de l’acció es

desenvolupa a Eivissa i, de retruc, s’esmenten altres territoris com ara Castella, Andalusia o

Portugal, la qual cosa no pot ser casual. Porcel havia publicat el 1964 dues guies sobre Mallorca,

una a l’editorial Argos-Vergara i l’altra a Planeta, la segona de les quals, a més, encetaria una

col· lecció de guies sobre ciutats espanyoles, i el 1966 hi donà a conèixer una guia sobre

Eivissa318.

Així, a la novel·la de 1968, per primer cop a la seva novel·lística, s’esmenten els noms d’Eivissa

i la Dragonera, Formentera i Cabrera, i circumstancialment també Menorca, perquè Torroella, de

Tànger se n’anà cap a Maó. Porcel és conscient de la seva balearitat i ha dedicat esforços a

l’estudi de les altres illes de l’Arxipèlag que es reflecteixen igualment a la seva obra assagística

(pensem en Viatge a las Balears menors, també de 1968) que, semblantment, tenen ressò ací.
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I el 1975, sobretot en certes històries de Cavalls ambientades al segle XIX (val a dir que la

novel·la ressegueix una línia històrica que s’enceta a les acaballes de l’edat moderna i arriba fins

a la postguerra), en arribar a l’època del romanticisme, Porcel s’ho fa venir bé per enllaçar el

capítol de la literatura de viatges que tan en voga estigué durant el període romàntic, per incloure

a la novel·la llibres ficticis com ara el de Claude de Bainville, Una estada a l’arxipèlag balear,

suposadament de l’any 1887, a l’estil d’Un hiver à Majorque (1841) de George Sand319, o el

dietari que Bartomeu de Vadell va escriure en un viatge amb tren pel riu Loira també durant el

vuit-cents.

En una entrevista amb Villatoro, Porcel assenyalà quins constituïen els seus mons propis: a part

dels evidents, com Mallorca i Barcelona, n’hi hauria de més propers, com ara el de París o la

Mediterrània, i d’altres de més exòtics i llunyans com puguin ser l’Àfrica negra o la Xina320. I és

important observar com, si ens esguardem la seva obra, aquests espais comencen a trobar-hi un

lloc a partir del segon període de la seva novel·lística, coincidint amb el punt d’inflexió de 1968,

i la iniciació de tota una tasca assagística per part de l’autor d’Andratx que, per Planas, “va

recórrer el món i va descobrir noves problemàtiques, nous temes de què escriure, nous

personatges. Els viatges el feren canviar i provocaren un gir en la seva trajectòria”321.

Aquests viatges que Porcel realitzà per la Xina o l’Àfrica negra, necessàriament, acaben reflectint-

se en els articles de creació que en aquella època publica a La Vanguardia. I així, de la mateixa

manera que la religió budista fa acte de presència a l’episodi de Garí a Difunts o en algun dels
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seus contes o assajos, quatre mesos més tard, es publicava en premsa la història “El Rey”322,

basada en Tomeu Miserol, l’andritxol que trafica amb esclaus i que s’emporta amb vaixell de

l’illa de Zanzíbar fins a les Antilles.

També es reflecteix aquest món en l’emigrant Gabriel Singala, a qui, a Veneçuela, un egipci li

va prometre diners i un lloc de capatàs a Assuan, al seu país. Treballaria a càrrec d’un cunyat seu

en una plantació. És llavors quan es trasllada d’Amèrica del Sud fins a Alexandria amb un

petrolier que l’hi transporta en qualitat d’infermer. Un cop a Egipte, el cunyat que, suposadament,

l’havia d’anar a cercar no compareix per enlloc, i després d’haver patit presó, s’introdueix com

a polissó en un vaixell de càrrega italià que se’n va desfer a Zara (Iugoslàvia). Pensem que

aquesta història, que aparegué en premsa amb el títol de “La metamorfosis”323, és posterior al

viatge periodístic que Porcel va realitzar aquell mateix any a Egipte i Israel amb el fotògraf

mallorquí Toni Catany, amb prou feines finalitzada la Guerra dels Sis Dies (1967).

CUBA I AMÈRICA A LES NOVEL·LES DE PORCEL
324

L’illa de Cuba en concret i Amèrica en general jugà, en la segona meitat del segle XIX i fins a la

Guerra de Cuba, un rol destacat com a destí immigratori de terres tradicionalment pobres com

Mallorca i, més encara, en nuclis més aviat pobres dins aquesta, com era el cas d’Andratx. Ja hem

dit més amunt que un bon nombre d’andritxols històricament havien anat a raure a l’illa antillana.

En aquest sentit, Ensenyat assenyala que:

«[A Andratx,] encara avui podem observar testimonis d’aquest passat cubà en la microtoponímia local:

diversos carrers porten els noms de Cuba, l’Havana, o Batabanó i un bar històric del poble encara

s’anomena “Cubano”. A l’església hi ha un parell d’esponges gegantines, a mena d’exvots, sens dubte

portades des de Batabanó, lloc que concentrava una bona part de la colònia andritxola, dedicada a la pesca

de l’esponja... Tot plegat sense comptar els mil i un objectes de procedència cubana que encara guarda

molta de gent a ca seva, com uns mapes de l’illa grans i detallats, fets de cartó pintat i ornaments amb
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figures històriques relacionades amb l’illa, etcètera»325.

Ja a Solnegre i La lluna apareix Cuba, un espai que es reproduirà a diverses novel·les posteriors.

A Cuba, hi apareix la realitat de l’americà326, una realitat de Porcel i de tots els andritxols,

d’americans i contrabandistes327. Els indianos (emigrants que, en un moment determinant,

descobriren unes terres pròsperes on poder anar a treballar o fer diners) retornaren,

majoritàriament, a la localitat d’origen, cap al final de la vida, per morir-hi pobrament328. Això

de Cuba finalitzà amb la dictadura de Gerardo Machado (1925-1933), que coincidí, històricament,

amb la de Primo de Rivera i la Segona República a Espanya, i amb la crisi de 1929 als EUA, anys

que la majoria d’andritxols aprofitaren per tornar al poble. Després, esclataria la Guerra dels Tres

Anys, que de nou reclogué la vila en ella mateixa. Fou aleshores que cresqué el contraban.

Aquests mallorquins que havien emigrat a Amèrica Llatina s’havien trobat allà amb una certa

infraestructura ja formada, constituïda per altres mallorquins que havien emigrat amb anterioritat

a ells: el Centre Balear de l’Havana, per exemple, representa una d’aquestes institucions fundades

pels illencs que s’hi havien instal·lat, com el pare del mateix Porcel, que se n’hi havia anat a tretze

anys i que legalment era cubà perquè s’hi havia nacionalitzat durant la Guerra de la

independència329.

A tota aquesta gent, la recepció que els proporcionaren a Amèrica en el millor dels casos fou

d’indiferència o, fins i tot, d’hostilitat. Joao Bandeira, al Brasil, manifesta aquesta hostilitat amb

Melcion Terrassa, de Difunts, quan el tracta de “gallego sarnoso” i “nieto de los asesinos y
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ladrones de las razas aborígenes del Nuevo Mundo”330. I és que, de fet, a Amèrica, al llarg dels

segles XVII i XVIII, sobretot des que Carles III el 1778 permeté als catalans la possibilitat de

comerciar-hi i, molt especialment, al XIX, arran de la crisi produïda després de la pèrdua de les

colònies de Cuba i Filipines, els catalans hi havien sojornat llargues temporades “vinculada al món

del comerç, en particular, i al món dels negocis, en general”331. Així, la Corona d’Aragó, que fins

que el Rei revocà l’ordre havia tingut interdita la possibilitat de comerciar amb el Nou Món, era

un poble avesat a anar a viure a Amèrica. Per això, la literatura catalana contemporània mostrarà

una certa tradició del personatge català que prova de fer fortuna a Amèrica i en torna o bé enriquit,

en novel·les com ara Jaume (1889) de Josep Pin i Soler o La febre d’or (1890-1892) de Narcís

Oller, o més sovint empobrit com en el cas d’El cercle màgic (1929)332 de Joan Puig i Ferreter, el

protagonista de la qual torna pobre per morir a casa. I així, en trobaríem molts altres exemples des

del teatre popular de l’andritxol Jaume Roca fins arribar a Baltasar Porcel o la novel·la històrica

Cap al cel obert (2000) de Carme Riera.

Alguns catalans, doncs, els qui menys, s’enriquiren per aquelles contrades, i això es plasma en

algunes novel·les de Porcel. A Difunts, a Cuba (quan aquesta encara pertanyia a l’Estat espanyol),

un jutge de primera instància, Baldomero Iniesta, i un oncle de l’avi del narrador, Macià Fortuny,

armaren un bergantí a mitges. Fortuny, que a més a més, ostentava la propietat d’un hotel a la zona

portuària, serien dos bons exemples d’americans que s’enriquiren pel Nou Món. I a “Els misteris

del patró Bisquerra” (1967), aquest esdevingué la mà dreta de Weyler, i en tornar a Mallorca, ho

feia amb el títol de patró de cabotatge i amb diners per convertir-se en soci propietari d’una

embarcació. Però els qui sembla, almenys als ulls de llurs paisans andritxols, a la mateixa novel·la,

que hagin campat millor per Amèrica són Jaume i el seu germà Tomàs, a qui els del poble veuen

tornar amb el vapor Old Prophet a començament del segle XX donant ordres als mariners i saludant

tothom a crits.
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Un altre que va fer-hi diners però que no es va saber mai de quina manera s’havia enriquit va ser

Daniel de Vadell, el de Cavalls: n’hi havia que deien que els diners pertanyien a la dona, filla d’un

apotecari mexicà, d’altres, del contraban amb els EUA, o que amb diners del sogre havia comprat

terrenys a Tijuana, on llogava barracons als mexicans que intentaven passar la frontera cap a

Califòrnia. Però el fet que, en aquest personatge, li surtin bé les coses ve condicionat per necessitat

de la trama argumental; dit d’una altra manera, per narrar el que vindrà, Porcel freturava que Daniel

hagués reeixit en el seu periple mexicà —diferentment d’uns andritxols que, en general, mai

s’enriquien per Amèrica. Després de les martingales del seu germà Jacint perquè el pare moribund

modifiqués el testament i deixés sols la llegítima al fill petit, Daniel havia desaparegut del poble.

Agafà una diligència cap a Palma, on s’embarcà cap a algun lloc i li perderen la pista durant més

de vint anys. A partir de llavors, l’únic propòsit que el mogué consistí a enriquir-se per enfonsar

el seu germà Jacint. I se’n sortirà prou bé. Des del Tijuana mexicà, Lola, la dona de Daniel, va

comprar tots els horts veïns al de Jacint. Tornaren adinerats al poble, menant un auto i amb ella,

tota enjoiada.

D’alguns altres americans, com Fagildo, el germà del cuiner Freire Pena d’Els argonautes, o el

germà de Pilar, la dona del carnisser de Difunts, a Amèrica se’n perdé el rastre i no en saberen res

pus mai més. A la mateixa novel·la, apareix Salvador, germà de l’àvia Brígida, que mai en tornà

perquè mori negat a una piscina de Mar del Plata De Tomàs Barral, el pare del motorista de la

Botafoc, que tornà a les velleses a Andratx, uns deien que anava embarcat, d’altres que guardava

bous, que regentava una fonda o que s’enriquia amb la prostitució; si fa no fa el mateix passava

l’oncle Nofre de “L’heretge” (1967), de qui no se sap amb exactitud què va fer per les Antilles però

que va acabar retornant d’allà. D’altres, com els Picornell, hi tingueren descendència: el capellà

Picornell, que de jove mantenia relacions amb l’àvia del capità Puig-Savall d’Els argonautes, havia

nascut a l’Havana; també Singala, de Difunts, hi deixà descendència: tingué un fill amb Charito

Leonarda, mentre que Llorenç Riutort, del mateix llibre, cada cop que escrivia demorava el seu

retorn amb alguna excusa. En aquests darrers, només un motiu de molt de pes els hauria fet

repensar-se la possibilitat de tornar, com en el cas de Riutort, que per una herència ha de tornar de

totes passades. Certament, hi hagué de tot entre aquests americans, ben reals dins la història

mallorquina (i catalana en general), baldament en la immensa majoria de casos, els catalans que

emigraren no feren sinó tornar a casa, tant o més pobres que quan havien partit, per morir
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tranquil·lament amb la seva gent; molts dels andritxols, per exemple, tornaven a viure al Pantaleu,

curiosament, la part més pobra del poble d’Andratx. En posseïm un bon exemple amb el cas de

l’esmentat Melcion Terrassa, que després d’haver-se mesclat amb la guerrilla, encalçat pels

federals, com que no sabia nedar, s’abraçà a un tronc a l’Orinoco i anà a parar a Veneçuela. Després

d’haver captat almoina un temps, pogué enrolar-se en un vaixell grec. No veuria mai més la seva

dona, que li havia fugit, i es va sentir vell, per la qual cosa va tornar a Andratx, pobre com una rata,

però amb la casa dels seus pares en propietat.

Semblant és el cas de Gabriel Singala, el qual, cansat de passar fam, s’embarcà d’ajudant de

cambrer en un transatlàntic que el traslladà de París fins a Buenos Aires, i d’allà, fins a la Pampa,

on es va fer gautxo. Guardava bous muntat a cavall durant el dia, i a les nits, a la cantina, bevia

mate i aiguardent i cantava tangos amb la guitarra. Singala representa una altra opció d’americà,

puix després d’haver assassinat el seu propi sogre, no tingué altre remei que fugir de l’Argentina.

Igual que Terrassa, anà a raure, llavors, a Veneçuela, on treballava com a camioner per a una cadena

de botigues que venien geleres, propietat de la família Rockefeller, fins que el despatxaren i passà

a malviure tot venent estampetes i amulets pel carrer. D’Amèrica passà a Egipte, i d’allà, a Europa.

No és aquest el cas de Mateu Salla, el patró del Cala Llamp. Quan era jove, havia hagut d’emigrar

a Cuba. Salla, allà, va començar pescant esponja a Batabanó, però cansat d’aquella feina, se n’anà

a l’Havana, on li proposaren de traspassar armament il·legal. Es va veure immers, a més, en altres

negocis tèrbols que motivaren, entre d’altres, la seva expulsió del Centre Balear de l’Havana. Es

comprà, en tornar a Mallorca, la meitat d’una barca de pesca al Port d’Andratx, i continuà amb els

negocis de contraban. Va ser novament detingut, però amb el temps pogué adquirir el Cala Llamp

en propietat, encara que hagués d’endeutar-se. Quedà escurat, però la cosa li sortí bé, i en adquirir

el Cala Llamp les coses li començaren a rutllar totes soles. Amb ell, es compleix el tòpic segons

el qual cada cop que aquests emigrants venien feien a la dona un fill: poc després de casar-se

nasqué la filla, i després d’un altre viatge, Tià, el fill. Més endavant, Salla tornà a viure al Port



333 Taté i Cabré assenyalen, no obstant això, que “Molts dels que emigraren a terres americanes (sobretot a
partir de la segona generació) eren joves, d’entre onze i vint anys, que havien marxat al Nou Món amb la voluntat
d’estar-s’hi un període limitat de temps (entre quinze i vint anys, en molts casos). La voluntat de tots ells era acumular
a Amèrica un capital suficient per tornar a Catalunya. Ara bé, tot i que alguns regressaren a una edat  avançada, el més
habitual fou que els indianos tornessin en la seva plenitud vital. [...]. La idea d’uns indianos que regressaven a la seva
localitat natal un cop s’havien enriquit a Amèrica expressa una visió esbiaixada del fenomen”. RODRIGO, Martín;
CABRÉ, Tate. Cit. L’Avenç. Barcelona, 375, 2012, p. 34-42, p. 35-37

334
PORCEL, Baltasar. Op. cit. Barcelona: Edicions Proa, 1993, 629 p, p. 407.
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d’Andratx al costat de la seva dona333.

Al conte “Notícies morals de 1917” (1971), tot fa pensar que pugui tractar-se d’una carta verídica

de l’avi del mateix Porcel enviada al seu pare amb molts aspectes que apareixerien reproduïts a la

ficció, com fa sempre, però amb alguns altres que se’n distanciaren. L’avi que escriu una lletra al

fill en què li informa d’amb què es trobarà a Amèrica, també dóna compte de la freqüència amb què

aquests homes tornaven al poble quan diu que “[a tu madre] sólo la veo tres o cuatro meses cada

media docena de años”334. Al personatge, les coses tampoc li rutllen malament i acaba de patró,

embutxacant-se sempre alguns diners que no li corresponien.

Més bé encara li funcionaren les coses a Marià des Pou, sobre el qual conversen Jaume Banya i el

sen Rebolls, a Xesc Torrer, d’Els argonautes, el qual, havent tornat de Cuba, havia pogut comprar

una barca en propietat perquè havia fet diners per Amèrica, o a Salvador, de Difunts, el germà de

l’àvia Brígida que, suposadament, hauria mort assassinat carregat de pesos. Aquests homes, com

ara l’esmentat Pou, representen la possibilitat minoritària del tòpic de l’americà: la de l’home que

fa calés, que duu corbata, cigarrera i té una dona amb qui passejar.

A Llorenç Estarelles, el patró de la Marianito, tampoc li va anar tan malament. És de suposar que

d’allà va treure els quartos necessaris per adquirir a mitges amb un altre el primer llagut que va

tenir. Però quan el narrador es refereix a Estarelles, el que interessa no és presentar tant la versió

de l’americà com l’anècdota d’aquest mariner vell enamorat de les cançons cubanes amb una

intenció més aviat folklòrica. I Tomàs Barral, el pare del motorista d’Els argonautes,

semblantment, tornà de Cuba a Andratx amb diligència, tres baguls i un macaco.

Les coses també li marxen bé, a Mèxic, a Llorenç Riutort, de Difunts, que al cap dels anys torna
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PORCEL, Baltasar. Op. cit. Barcelona: Edicions Proa, 1991, 576 p, p. 184.
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al poble amb automòbil per cobrar una herència i veure’s amb els Callicó. Riutort és casat i té ja

un fill llicenciat. Degué conèixer la dona, la filla de l’amo, al negoci de mariachis on entrà com a

mosso en arribar a Amèrica, i que, amb ell al capdavant, no ha deixat de prosperar i produir diners.

Sí que és el cas, en canvi, tant de Rebolls com de Banya, els quals, ben joves, havien sortit

d’Andratx cap a Ciutat i d’allà, amb vaixell, s’embarcaren cap a Cuba, per fer-hi diners. Partiren

plegats amb Marià des Pou, i quaranta anys enrere, a Batabanó, Banya declara que Pou i ell sempre

anaven junts, però Pou, a Banya, d’ençà de l’accident, mai l’ha anat a veure, perquè Banya

representa l’altra possibilitat de l’americà —la majoritària—, la del vell que torna pobre per morir

al costat dels seus familiars.

També és el cas, semblantment a La lluna, de Tomeu Melsion, el qual va deixar Andratx cansat de

la feina del camp, massa sacrificada, per anar a pescar esponja a Batabanó. Allà, treballava com un

condemnat, fins que se’n cansà i se n’anà a Marsella, i és ell qui estableix, al davant de Salla, les

dues possibilitats en què pot desembocar l’americà:

“Et vull remarcar una cosa, Mateu, i és que tu has tingut sort, has anat viu, has fet pessetes... I jo he estat

sempre un malanat, de rodolons d’ací enllà. Quan he caigut, m’he enfonsat fins a baix. Tu has tingut la sort

o la manya de sortir-ne bé. Per això em pots demanar comptes a mi del mateix que tu, si fa no fa, has fet...

I ho pots fer perquè ets a dalt i tens quatre pessetes i un veler. I jo he de callar i donar explicacions perquè

no tinc on caure mort”335.

Una d’aquestes dues possibilitats, necessàriament, s’acabarà trobant en el futur el principatí

Prudenci Torroella d’Els argonautes. Fugí de l’Estat espanyol per no tornar-hi mai més i, a

Gibraltar, s’enrolà a la Botafoc amb la pretensió de partir a Amèrica i sembrar cultiu en terres

selvàtiques o desèrtiques.

Aquest tema, doncs, adquireix molt pes a la novel·lística de Porcel, perquè l’emigració va tenir

molta importància en un poble com Andratx. Des de feia cent anys, els andritxols emigraven a

Cuba i França per poder treballar, per exemple, pescant esponja, tallant (els més forçarruts) o



336 En declaracions a VILLATORO, Vicenç. Cit. Barcelona: Televisió de Catalunya, 1987.
337
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molent la canya de sucre o fent el cabotatge; el pare de Porcel, per exemple, havia estat a tots dos

països treballant, i el seu padrí jove, el seu avi matern, els pares dels seus amics...336. Al poble, la

tradició consistia a emigrar de jove i dedicar-se a les propietats de vell. El pare de Marc o el de

Lleonard Juvera ens situen, per exemple, al davant d’aquesta mena d’emigrants que pul·lulen arreu

de la novel·lística de Baltasar Porcel. Per norma general, les estades a les Antilles duraven devers

quatre o cinc anys, encara que, com hem vist, n’hi havia que hi restaven sempre o se’n perdia el

rastre definitivament.

Ja a la primera novel·la de l’autor, doncs, es dóna compte en un capítol, el VI, de quina havia estat

la història del poble d’Andratx durant segles. Tradicionalment, era un poble de pescadors i de gent

que vivia conreant la terra que, en un moment determinat, cap al tombant de segle o poc abans, els

mallorquins, particularment els de les localitats illenques més pobres, que en general coincidia que

eren les costaneres, començaren a emigrar a terres més pròsperes com Cuba, França o l’Argentina.

Per als mallorquins, Cuba devia ser “una illa llunyana i plena de sol, palmeres i canyes de sucre”337,

una terra rica on anar a guanyar diners. N’hi havia que feien de mariners (com ara Mateu Salla). I

tot això Porcel ho sabia perquè n’havia sentit parlar, perquè era fill d’un d’aquests pobles on la

majoria d’homes havien emigrat al llarg de la història fora de la vila.

A Cuba, els mallorquins també trobaven temps per als balls, les cançons, els teatres, l’aiguardent

de canya, les mulates, les artistes... Porcel, novel·lant el que ha sentit contar, degué tractar de

reproduir aquelles converses que sentia de jove als vells del poble. Però aquestes migracions Porcel

també les devia haver llegit a la novel·lística italiana d’aquells anys, essent Itàlia un país també

molt pobre i abocat a l’emigració en aquella mateixa època. Els andritxols partien de joves cap a

Cuba, de vegades per prosperar econòmicament i demanar la mà de l’al·lota que volien, com fa

Llorenç Riutort a Difunts, mentre que Florència, que l’esperava, s’entretenia a fer brodats com si

teixís la vànova de la Penèlope. Les dones més grans aparellaven llurs fills en matrimoni en un

moment en què al poble gairebé no en restaven, d’homes. Algunes, no poques, perderen el marit,
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que mai tornà d’Amèrica, i d’altres, com Florència Callicó, romangueren fadrines per sempre per

haver-lo esperat durant massa temps.

Porcel ha explicat en diverses ocasions, com dèiem més amunt, que arran de la dictadura

machadista s’estroncà tot aquest món de l’emigració. Entre d’altres, el dictador Machado passà a

controlar la premsa, augmentà la repressió al país amb la imposició de penes màximes i, sobretot,

va encarir el sucre cubà, de manera que aquest restà gairebé sense compradors. Machado havia

accedit al control de Cuba l’any 1925, però al llarg dels anys trenta augmentà la repressió, la qual

cosa, juntament amb el cop d’Estat de juliol del 1936 a la Península, posà fi a les anades cap a les

Antilles.

No tot Amèrica era Cuba, tanmateix. Melcion Terrassa, un altre d’aquests espectres —més que no

pas personatges— que circulen per les planes de Difunts, el veiem de guerriller en algun lloc

imprecís del continent americà, armat i amb cavall. A tretze anys, havia emigrat a Montevideo, on

es posà a treballar amb un cosí de la seva mare que regentava un restaurant, però com que no el

tractava bé, d’allà va partir cap al Brasil, on acabà de guerriller, fins que va tornar a Mallorca. I

l’esmentat Llorenç Riutort o Daniel de Vadell, tampoc optaren per l’illa antillana sinó per Mèxic

com a punt per anar a fer diners.
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El temps

 Quant al temps, distingirem dues meitats (la de temps extern de la temps intern), la primera de les

quals, al seu torn, comptarà amb tres subapartats: el del cisma d’Occident, el del contraban i el

narcotràfic i el de la irrupció de l’anarquisme. Aquests tres subapartats, i altres aspectes històrics,

pertanyen al temps extern a la narració, el de la història (o sigui, els esdeveniments enciclopèdics

que es produïren a l’època de què parla la novel·la o l’episodi en qüestió). Pel que fa al temps intern

de la trama, parlarem dels procediments narratològics als quals sotmet l’autor el temps de la història

mitjançant conceptes com ara l’ordre, la durada i la freqüència.

TEMPS EXTERN

Quan Baltasar Porcel començà a escriure les primeres novel·les, en ple franquisme, les obres havien

de sotmetre’s abans de ser publicades a una censura prèvia que les retallava. En això, hi hem

d’afegir l’autocensura dels mateixos autors, o sigui, allò que ni tan sols gosaven incloure-hi perquè

sabien que, de cap manera, podria superar la censura. Un fet extern a Porcel, una llei del ministeri

de Fraga, permetrà però que el 1966 la censura s’estableixi amb posterioritat a la publicació de les

obres (baldament, per voluntat pròpia, amb anterioritat, els diaris i editorials s’hi puguin sotmetre),

i això produeix un canvi en el panorama literari i de la premsa escrita. La primera novel·la de

Porcel amb posterioritat en aquest fet és Els argonautes, i l’andritxol hi mostra una gosadia i un

valor, en parlarem més avall, desconegut en cap de les seves tres novel·les anteriors. Això permetrà

que la història contemporània d’Espanya, present així mateix en els tres primers llibres, sigui

tractada més àmpliament tant a Els argonautes com a Difunts, en què s’afegeixen, a més, alguns

capítols al·lusius a la història universal i que és quan, a partir de les recerques de diversos

personatges, ens anem introduint en episodis més pretèrits de la història: de l’edat moderna, com

el del tinent Bustillos i la monja a Difunts, o de la història medieval, com l’envitricollada qüestió

del papa Luna i el cisma d’Occident a Cavalls que, per la seva rellevància, tractarem més avall, com

fem de costum, en un subapartat a banda.



338 Los Sirex fou una formació de Barcelona que començà a popularitzar-se arran de les seves actuacions en
un local del Poble-sec. L’any 1963 la recent creada discogràfica Vergara, finançada per l’editorial de llibres del mateix
nom i per a la qual treballava Baltasar Porcel, els proposà un contracte per enregistrar un disc de quatre cançons.
Davant el succés de vendes, Vergara li publicà els seus elapés: en el de 1965, apareixia “Que se mueran los feos”, la
cançó que Porcel esmenta a Solnegre (que el 1961 de la publicació de Solnegre era ja considerada una de les
anomenades “cançons del moment”).

339 El cartell de Nitrato de Chile l’havia dissenyat el 1929 Antonio López-Durán Lozano, essent estudiant de
la carrera d’Arquitectura, per a la companyia que importava aquest fertilitzant de Xile cap a Europa durant la dècada
dels anys vint i trenta. Se’n féu una campanya publicitària molt intuïtiva, que consistia a col·locar la publicitat a les
primeres cases de molts pobles, a les casetes de peons caminers, cellers i magatzems estratègicament repartits fins a
convertir-se en un element molt característic del temps de la postguerra.
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Per raons de censura i, sobretot, d’autocensura, dèiem, el moment present no apareix directament

referenciat ni a Solnegre ni a Els escorpins: no es troba cap al·lusió, de fet, a l’àmbit polític en què

es veu immers l’Estat espanyol després de la Guerra i la postguerra; però com passarà a totes les

novel·les, aquest sí que es referencia, indirectament, a través d’altres cites com ara la cançó de Los

Sirex “Que se mueran los feos” (1965)338. És interessant veure que, molt especialment amb

Solnegre, hi funciona el concepte d’autocensura, que el duu, per exemple, a tirar un vel sobre el

període la Segona República espanyola. Pensem que Porcel, que publica Solnegre l’any 1961, fa

coincidir el present històric amb el retorn de Marc a Solnegre després de quinze anys de presidi,

mentre que el jove que és encarcerat, de vint-i-quatre anys, té la mateixa edat, si fa no fa, que el

Porcel que redacta l’obra. Això vol dir que el crim es va produir cap a l’any 1945, que Marc va

néixer a començament dels anys vint i que, per tant, hauria d’haver viscut plenament el període

republicà, el qual, no obstant això, s’obvia de ple al primer llibre.

Igualment, a La lluna, la descripció inicial del moll de Palma presenta un ambient gris i depriment

que ja percebíem arreu de Solnegre. Una atmosfera pròpia de l’etapa franquista, en definitiva, amb

tebeos, caixes d’Anís del Mono, carrabiners comprats de sotamà, militars, revistes..., que ajuden

a configurar una visió del període. I a Difunts, durant la postguerra, el taxista Sallent lluïa al front

una gorra a la qual enganxà un escut de propaganda de Nitrato de Chile339, que també hem de

considerar una referència d’època, o quan al tocadiscos de cals Ribot se sent una cançó dels Beatles,

Louis Amstrong o Mony, Mony! (1968) de Tommy James & the Shondells —tinguem en compte

que “El hundimiento de la casa Ribot” sortiria a La Vanguardia el 13 d’octubre de 1968,  el mateix

any que sortia la cançó, i degué escriure’l poc abans, per tal com les primeres notícies de Mony,
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Mony! a l’Estat espanyol es remunten al 24 d’agost del mateix any.

Escadusserament, apareix també algun referent cinematogràfic, com ara el film Slave girl (1947),

una comèdia dirigida per Charles Lamont esmentada a La lluna a propòsit de la dèria de Dameto

amb el cinema. La cinematografia adquirirà un pes més notable en el segon període, de manera que,

amb els Difunts, s’intensifiquen les referències cinematogràfiques que ens interessaran per tal de

situar les històries en llur context.

Semblantment, a Els argonautes, el got de whisky amb una dona en biquini, els paquets de tabac

amb marques concretes (Chesterfield, Philip Morris, Camel... Hi podem afegir Bubi i Seven Stars,

que era el que fumava Borobia, a Difunts), incloent, fins i tot, el preu exacte del material que

portava la Botafoc, quan el patró mira d’esbrinar quant en restarà a la companyia després d’haver

pagat els treballadors, el sou dels quals són detallats amb precisió, les llaunes d’oli amb una petxina

dibuixada, les píndoles anticonceptives, el recorregut d’embarcacions com la Botafoc o el Memphis

(on havia anat enrolat Torroella), l’autenticitat de les dades històriques que s’aporten, el llenguatge

en clau que utilitzen els homes d’equipatge, etc., ajuden a situar l’obra en el seu context i delaten,

a més, un afany de precisió relacionable amb l’anomenada novel·la-testimoni molt particularment

en el cas d’Els argonautes.

De la mateixa manera, es parla a la novel·la de la marca dels autos (Land Rover, Pegaso...) amb què

davallen a la platja els homes que ajuden al desembarcament contrabandístic de la Botafoc, o els

motors que porta l’embarcació: el Packard i els dos Paxmann Ricardo. I s’empren, per primer cop,

a partir d’Els argonautes, uns termes tècnics precisos relacionats amb la navegació que impliquen

per part de Porcel una certa preocupació pel tema i que l’autor d’Andratx va extreure dels corrents

literaris de l’època. Efectivament, aquesta precisió no la registràvem a La lluna. En aquest sentit,

Molas comenta que:

“Per exemple, per a la ficció dels Argonautes reuní una quantitat ingent de material, a voltes, brillant, d’altres,

menor, en aparença, insignificant, però decisiu per crear una atmosfera. En primer lloc, el record o la relectura

d’unes determinades novel·les d’aventures marineres, com el Thypoon, de Conrad, elMoby Dick, de Melville,

The man and the sea, de Hemingway, i el Gran sol, d’Aldecoa. Segon: la rica tradició oral de tot un poble
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[...], la d’un viatge Tànger-Andratx realitzat en una llanxa de contraban, propietat del seu padrí jove, que li

permeté emmagatzemar vertaderes masses d’informació. I quart: un conjunt de documentació, si no

subsidiària, menor, amb la qual recordo que decorà la sala d’estudi de Vallvidrera: manuals mariners i

geogràfics, cartes de navegar, fotografies, atuells de les més variades espècies, etc.”340.

La qüestió perd força amb els Difunts però no desapareix del tot, en part perquè com sabem els

articles que el forneixen són publicats en premsa, si fa no fa, al mateix temps que veu la llum Els

argonautes. D’aquesta manera, quan Gamallo aconsegueix la roda d’esmolar de Gallinato, ens

detalla les tres moles que incloïa, que el cadenat del caixó era nou i de procedència austríaca, i que

el pot de l’aigua duia un Santiago pintat. Es nota, doncs, un afany de veracitat d’un Porcel que tenia

ben calculat en ment perfectament de quina roda d’esmolar, de quina cadena i de quin pot,

concretament, estava parlant, si és que no el tenia al davant mateix!

La reproducció de la diglòssia imperant de l’època, com insisteix Simbor341, mostra aquest mateix

afany de veracitat que persegueix Porcel, i és també un tret propi dels neorealistes que després

adoptaran també els realistes històrics342. Semblantment, veiem reproduïdes a les obres les

intervencions de diferents personatges que parlen espanyol amb aquesta mateixa intenció. També

hi ha afany de veracitat en la introducció dels noms en espanyol, que ha constituït una pràctica cada

cop més habitual a les nostres contrades, com passa amb Rosa Elena Peláez, filla d’un magistrat

de l’Audiència i una cordovesa, o la mossona Lulú Puig-Savall, que renuncià a la pròpia llengua

i s’expressava sempre que podia en espanyol perquè volia ser més —aquest fenomen de rebuig al

propi idioma, certament, es va produir (tant a les Illes com a la resta dels Països Catalans), reduït

sobretot a l’àrea de les grans ciutats, durant l’època del franquisme i entre la classe social mitjana

i alta. Lulú reuniria totes tres condicions.

L’escriptor, que no oblidem que a part de novel·lista constitueix també un notable assagista, s’ha
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interessat per la història d’Andratx (ben particular i prou diferent de la resta de Mallorca) i es

preocupa, igualment, per la història de les Illes en general i per la de la resta dels Països Catalans,

l’Estat espanyol i el món.

La història més propera i immediata és la que té més pes en el primer Porcel. És per això que

l’analitzarem la primera i, a partir d’ací, anirem cap enrere en el temps encara que això potser no

tingui gaire sentit des d’un punt de vista històric.

Així, l’inici d’Els escorpins es remunta al 1936, a un mes i escaig que hagi esclatat la Guerra343,

fa referència a fets verídics esdevinguts a Mallorca aquell 1936 durant el conflicte bèl·lic com ara

el desembarcament republicà del capità Bayo a Portocristo. Aquest episodi històric l’aprofita

Porcel: els republicans fereixen Miquel, el promès de Krista (de l’exèrcit nacionalista), a

Portocristo, i Krista i el pastor parteixen cap a Manacor per veure com es troba.

Això no obstant, com farà sempre amb la història, veurem que l’autor manipula els fets al seu

arbitri. Històricament parlant, no fa gaire sentit que en un context mallorquí els republicans

matessin el pare d’Albert Balaguer i després fugissin muntanyes amunt. Això tindria sentit al

Principat, o a la petita zona, en tot cas, que arribaren a reconquerir els homes de Bayo, però no a

la resta de Mallorca, on més que guerra el que hi hagué, en un primer moment, fou una mínima

resistència republicana en alguns punts escadussers i una sagnant repressió franquista després. En

canvi, sí que resulta bastant verídic, que els franquistes acabin enxampant Pau el Marter a la

muntanya i el matin llançant-lo muntanya avall.

No és casual, ho comentàvem més amunt en parlar dels ressons autobiogràfics en els primers

personatges, que protagonistes com ara l’infant d’Els escorpins, detestin les lliçons escolars, tret

de les d’història, sinó que reprodueix els gustos del mateix Porcel. Amb els anys, i a mesura que
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adquireixi coneixements pel seu compte, aniran apareixent primer tota una sèrie de personatges

verídics (particularment, a partir d’Els argonautes), cap a la clau de volta que suposa en la seva

narrativa l’any 1968, i ja amb Difunts, ens trobem amb les recerques del comunista Ques d’una

banda, absolutament contrari a la pena de mort, que estirava un vell bagul de llibres, es declarava

carlí i coneixia l’obra de Lenin i Kamenev, i de l’altra, el vicari Dionís Coscolluela, que investigava

sobre Saladí, Balduí IV de Jerusalem (el monarca Leprós), Sant Joan d’Acre i les croades del segle

XII, tema que tornarà a preocupar Porcel anys a venir. Coscolluela és qui, al relat “El misteri de

l’alzinar o l’any de la pesta” els fa adonar que els cadàvers que han trobat pertanyen a la pesta

bubònica que delmà la població el 1652.

Però per Josep Morro, que acompanyava el religiós, Coscolluela només era un boig, que

l’entretenia amb unes històries que li semblaven fantàstiques. Tanmateix, Coscolluela no deu ser

tan culte quan creu en la intel·ligència de Bonaventura Ensenyat, que, en realitat, no havia escrit

ni una sola ratlla a la seva vida344, però que havia mostrat la seva intel·ligència i la poca dels altres

en fer-los creure el que no era. Amb això empeltem, doncs, amb un altre tema: el de com el poble

encimbella els ignorants, i no és sempre culpa dels pagesos, sinó de vegades dels amos i els

capellans. No se sabia, exactament, ni on havia nascut Ensenyat ni a quina família pertanyia, ni

tampoc es podia demostrar que hagués exercit de catedràtic a l’estranger. Quan el narrador entra

dins el despatx de l’il·lustre filòsof, no troba més llibres que un tractat d’apicultura, una guia de

Santiago de Xile, Les misérables de Victor Hugo (novel·la vuitcentista que devia ser habitual a les

cases franceses de principi del segle XX; suposadament, Ensenyat havia viscut a Lió) i una novel·la

de Concha Espina, una narradora comercial a l’Estat espanyol durant la primera meitat del segle

XX. I els manuscrits del mateix Ensenyat desats a l’armari; ningú s’havia entretingut, com el

narrador, a fullejar-los —això sembla molt biogràfic— i, per tant, no sabien que els lligalls estaven

sense estrenar. En el cas d’Ensenyat, també ens movem en aquests mateixos anys, les dècades dels

anys vint, trenta i quaranta, fins que, un cop acabada la Segona Guerra Mundial, després d’haver

trescat món, el suposat savi es reclogué a Andratx fins que va morir.
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Sense deixar Difunts, pensem semblantment en Carmel Grau, a qui commina el fuster Carandell,

l’any 1914 al Bar Cas Mussol, a llegir el diari La Almudaina, ell que sabia de lletra. El diari

informava de l’esclat de la Primera Guerra Mundial, i des de l’endemà, cada cop que entrava al

cafè, tothom exigia a Grau que els en llegís les darreres notícies. Però l’heroi, encara que sap llegir,

no sap per què s’han declarat la guerra els països ni entén res del que llegeix: d’antuvi, confon la

ciutat de Sarajevo amb un home.

I “El poeta” (1973), en aquesta línia, és un conte que explica la història d’un vell poeta local

felicitat per les autoritats però envoltat d’uns paisans amb qui no pot conversar gaire de literatura.

És autor de diversos poemaris estantissos i de sonets amb rebles i articles publicats respectivament

al setmanari local i a la premsa de Ciutat. Al setmanari local també, a una revista de Palma i al diari

El Día enviava els seus textos l’oncle Nofre de “L’heretge”, de qui trobaren llibres a casa seva de

pensadors i escriptors de la seva corda com Kropotkin, Gabriel Alomar o Jaume Roca de cal Gerrer,

destacat personatge en el camp del republicanisme federal a Andratx, autor d’unes quantes obres

de teatre d’agitació política345. El poeta s’adonava d’aquesta baixesa intel·lectual circumdant que

el lloava i l’acceptava, però refusava la presència del narrador-testimoni, clarament identificable

amb Baltasar Porcel —tot el relat, de fet, té un cert aire molt biogràfic, com passa sovint i com

dèiem més amunt de l’episodi de Bonaventura Ensenyat—, perquè aquest sí que ha tingut ocasió

de llegir la millor poesia universal i és ben conscient de les limitacions del poeta local.

Una mica diferent, perquè en aquest cas ningú el té per una persona culta, però sí que l’acaben

convertint en una autoritat del poble, baldament es tracti d’un gandul, és Quim, de Difunts, que es

converteix en actor. El dia que estrenaren al cinema el film que havia enregistrat, en l’escena que

estrangulava un infant, hagueren d’aturar la projecció i l’obligaren a saludar des de la llotja on seia,

al costat del batlle, i a continuació, novament reproduïren l’escena de l’assassinat. A la ignorant de

la seva mare, la degué fer definitivament feliç el dia que li comunicà que exerciria el paper de

príncep de l’Església en un film sobre sant Lluís Rei.
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Pel que fa a la història més immediata, la de Mallorca, s’adverteix una tònica prou general, de què

Porcel dóna constància al volum de les seves obres completes dedicat íntegrament a les Illes346. Es

tracta de la indiferència dels mallorquins a qualsevol dominació política a la qual, històricament,

hagin estat sotmesos. Això Porcel ho fa extensible a gairebé tots els períodes temporals, per bé que

algun se n’escaparia, com ell mateix reconeix, com ara la resistència anticatalana de Cabrit i Bassa

o, segles a venir, la penetració dels ideals republicans entre la població andritxola durant la Guerra

dels Tres Anys. A més, en els textos que configuren el volum suara esmentat, també fa extensible

aquesta passivitat a Menorca (que, abans de ser espanyol, havia acceptat amb indiferència pertànyer

a anglesos i francesos) i les Pitiüses. “No hem combatut, sinó aceptat, les superstructures que ens

han estat imposades. Sense, tampoc, apassionar-nos per elles. Vivint, en canvi, apinyats al voltant

de la nostra base, l’etnocentrisme. Nosaltres som nosaltres...”347. Baltasar, en un apartat precisament

titulat amb l’eslògan “Nosaltres som nosaltres” —que Antoni Maura va fer famós—, diu que

“l’illenc no ciutadà és immune, mai no diu el que pensa , i no cal dir-ho, no creu mai allò que està

dient; és hermètic, caparrut, hospitalari com la gent antiga, venjatiu i difícilment serà enganyat dues

vegades”348. I Rosselló Bover, al seu torn, en un ponència sobre Mediterrània, extreu els “trets

propis dels balears que són característics de tots els mediterranis, com l’individualisme, la defensa

de la propietat privada, el relativisme —l’acomodament o la indiferència— en matèria política o

el caràcter pragmàtic i realista”349.

Els períodes externs que, òbviament, per proximitat i per coneixement directe i personal han

d’ocupar més espai a les novel·les porcel·lianes són la Guerra i la Dictadura. Porcel va néixer el

1937 i l’esclat del Moviment és ben present arreu de la seva obra, particularment, a les novel·les

inicials. Recordem, però, que sempre que Porcel introdueix un nou període històric, n’assegura la

credibilitat amb un personatge que l’ha viscut en pròpia carn, de manera que a les tres primeres

novel·les es referencia de manera més o menys clara la Guerra, òbviament, sempre des del costat

nacionalista; a Els argonautes, tanmateix, en arribar al personatge de Prudenci Torroella, oriünd
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del Principat, troba l’excusa adequada per parlar-nos del conflicte bèl·lic des del bàndol republicà350

—més amunt ja hem comentat a què era degut aquest pas endavant i més avall ens hi referirem amb

molta més profusió. Això no treu però que es continuï parlant de la Guerra al costat nacionalista.

Ho veiem amb els Puig-Savall, a la mateixa obra, que llegien diaris monàrquics conservadors com

El Sol o ABC en temps de la Segona República i que organitzaven al seu palau reunions del Cercle

Monàrquic on participarien alguns dels revoltats de l’any 1936 com el mateix Franco (que

esdevingué comandant de les Balears el 1933 i que, efectivament, havia participat en alguna

d’aquestes trobades), també el marquès de Zayas i el comte Rossi, a partir del 1936, o el pare de

Puig-Savall, que igualment acabà vestint l’uniforme dels falangistes.

Esporàdicament, el moment torna a sortir a Difunts, i ni tan sols a Cavalls deixa de fer-s’hi present,

perquè Antoni de Vadell, el pare del protagonista, també s’allistà a les milícies de Falange

organitzades per Mallorca tot just esclatà el Moviment. Antoni era un propietari rural que fumava

puros i que s’entretenia amb el seu falcó, veient els pagesos llaurar o explicant rondalles al seu

propi fill. El narrador encara se’n recorda, essent ell infant, de l’uniforme de Falange, els calçons

de muntar i les botes que lluïa el seu progenitor aquell any, d’haver-lo vist sobre una tribuna amb

camisa negra i braç enlaire cantant visques o de l’horabaixa de final de juliol del 1936 que encara

torraren sardines amb el seu pare i Onofre Capllonc, quan el menjar començava a escassejar per a

molta gent, per exemple, a cals Balaguer (com comenta al llibre el mateix Balaguer). I l’infant

protagonista també té record de poc després, a l’època de les restriccions, quan el pare ja se n’havia

anat i els franquistes començaren a requisar  l’or, l’argent i les joies de les famílies mallorquines

a fi d’obtenir cabals per comprar armament. D’això, també en donen compte els Sansó d’“Els

blancs prodigis de l’ametller florit”: la gent contava que a les nits se sentia mormolar dona

Marianna Bril·lo de l’Honor tot enumerant les joies que havia hagut de lliurar durant la contesa.

A Solnegre, sembla que un Porcel jove, tímid i insegur encara novel·lísticament parlant, a
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començament de la dècada dels seixanta i sota el jou del franquisme, evadeixi les referències

d’aquesta mena, mentre que a La lluna i Els escorpins n’inclou ja alguna a republicans esquerrans

espanyols com Indalecio Prieto o Largo Caballero a La lluna o al desembarcament de Bayo —no

gosa esmentar-ne el nom— a Portocristo a Els escorpins. Però on la llista s’allarga definitivament

és arran d’Els argonautes: hi trobem els noms de monàrquics dels anys trenta, com Calvo Sotelo,

de partidaris del bàndol sublevat i, per primer cop a tota l’obra de l’escriptor andritxol, se cita el

nom del general Franco.

Semblantment, hem de parlar d’altres personatges històrics que, necessàriament, l’havien d’atreure.

De vegades mallorquins, com ara Weyler, que ja havia estat esmentat a La lluna, o molt

especialment, el maudit Gabriel Alomar —que guarda certs punts de contacte amb aquest

personatge literari que Porcel va bastir d’ell mateix. I de vegades de fora de Mallorca, com ara el

pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, l’anarcosindicalista i escriptor Andreu Nin o l’escriptor francès

Georges Bernanos, essent els quatre darrers autèntiques bèsties negres del franquisme. A Bernanos,

novel·lista i assagista francès d’arrel catòlica, Porcel l’havia llegit i l’havia influït amb la seva

producció de ficció sobre una obra com Els escorpins, però tanmateix, el llibre més conegut de

Bernanos, almenys entre nosaltres, segurament és el que s’intitula Les grands cimetières sous la

lune (1938), en què l’autor, que vivia en aquell moment a Mallorca, denuncia les barbaritats

perpetrades durant el conflicte bèl·lic per part del bàndol franquista. També provenia de Mallorca

el polític Antoni Maura. I el marquès de la Romana (títol nobiliari que concedí Felip V a una

família d’aristòcrates valencians que es posaren de part seva durant la Guerra de Successió); així

com, igualment, s’esmenta, com a personatge de la Guerra de Successió, el baró d’Asphelt, que

desembarcà en nom del sobirà borbònic. Finalment, esmentem el cardenal Richelieu, el cosí del

qual havia maridat amb una avantpassada dels Puig-Savall, que serveix, en aquest cas, per atorgar

importància a la nissaga del personatge en qüestió.

Però encara que l’època sigui prou allunyada en el temps, igualment, Porcel la dotarà d’un

personatge que l’hagi viscuda l’època en pròpia carn. Així doncs, hem de considerar l’àvia Brígida,

de Cavalls, com un d’aquests padrins vells de Porcel “nascuts a partir de 1860, [que] eren fills de
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persones que en la seva infància havien viscut els darrers atacs moros”351. O també tenim el cas del

pare de Freire Pena, el cuiner d’Els argonautes, que bandolejava en temps de les guerres carlines,

excusa que serveix a l’autor per introduir un episodi de la història d’Espanya sobre el qual, fins ara,

no havia inclòs cap referència en cap dels volums anteriors, o Simó Vidal352, la via per on entra a

la novel·la Difunts l’època d’Alfons XIII, el govern de concentració de Maura de 1918 i les disputes

entre Santiago Alba i Francesc Cambó, perquè Vidal, que va ser elegit diputat conservador per

Càceres, aquell dia ocupava l’escó que havia obtingut al Parlament espanyol.

Retornem, tanmateix, al primer Porcel. Després del desembarcament frustrat republicà del capità

Bayo a Mallorca durant la contesa bèl·lica, s’intensificà la influència italiana, de manera que, no

sense fonaments, se sentien rumors que Mallorca seria cedida als italians en acabar el conflicte.

Mallorca es convertí durant la Guerra en la base aeronaval del bloqueig franquista a la

Mediterrània353. Des de Mallorca, sortien cap a la Península els avions italians que bombardejaven

les ciutats i les costes mediterrànies354. I d’aquest contacte històric i fluid entre Mallorca i la

Península Itàlica se n’aprofita Porcel a Cavalls, perquè el pare del protagonista, Antoni de Vadell,

havia partit durant aquells anys cap allà, potser a Roma, i ja mai més en tornaria, de la mateixa

manera que Dionís Llistosella, barceloní, fill d’un membre de la CEDA de José María Gil-Robles,

fugí l’any 1937 de Barcelona i s’apuntà als fasci de la Itàlia de Mussolini en el conte “Molts records

de Venècia”. En zona republicana, pensem que això no havia de ser tan estrany: Josep Pla va viure

també exiliat a la Itàlia feixista durant la Guerra per no haver de residir en zona republicana.

D’aquesta col·laboració d’alemanys i italians, que ben sovint vingueren a raure a Mallorca, amb

què comptà Franco, en tenim constància, fins i tot, en algunes cançons populars que donen compte
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de les relacions entre les al·lotes fadrines mallorquines i els soldats feixistes italians que Porcel

aprofita en diverses de les seves novel·les. A Margarida, la dona de Dameto de La lluna, el seu pare

la va enviar fora de Palma perquè la va trobar al llit amb dos aviadors italians, i la dona del

carnisser Morro, a Difunts, reconeix que només s’enamorà de veritat un cop, durant la Guerra, amb

un estranger de la Legió Còndor, mentre que a Maciana, la dona de Marcó d’Els argonautes, la

bategen amb el malnom “del Batalló”, perquè quan estaven promesos, durant la Guerra, s’entenia

amb tots els soldats.

El 1943 Llistosella, de “Molts records de Venècia”, fou enviat amb altres carabinieri al Gran Sasso,

el massís muntanyós de més altura dels Apenins, on custodiaven l’exlíder del país, Benito

Mussolini, llavors empresonat. El 25 de juliol de 1943, davant els progressos dels exèrcits aliats,

Mussolini havia estat enderrocat per un cop d’Estat promogut pel rei Víctor Manuel III, que ascendí

Pietro Badoglio, el qual havia dimitit el 1941 com a comandant en cap de Mussolini, a president

del consell de ministres.

El que fa, novament, Porcel, és incloure un personatge que visqués els fets en primera persona

perquè els donem encara més credibilitat. Efectivament, el 12 de setembre, una sèrie de carrabiners

custodiaven Mussolini; a la ficció, Porcel fa creure que un d’ells és Llistosella. El català muntava

guàrdia a la mansió on hi havia Mussolini. Els alemanys, que tenien ordre de rescatar-lo, ja l’havien

trobat i Hitler havia posat Otto Skorzeny al capdavant de la difícil operació de rescat.

Els paracaigudistes nazis aterraren amb planadors i, certament, ni ells ni els carrabiners italians

dispararen un sol tret. Les fotos del moment mostren Mussolini amb abric negre, les solapes

aixecades a causa de l’aire que feia, guants, capell negre i somriure de felicitat. Els nazis

s’emportaren Mussolini en una avioneta massa carregada rumb a Viena. Mussolini es recol·locaria

al poder, però capturat a Dongo el 1945 pels partisans, fou afusellat l’endemà ensems amb la seva

companya Chiara Petacci, i llurs cadàvers foren exposats públicament a una plaça de Milà.

Com el de Venècia, o com a París el parent del narrador a “El retorn”, que partí d’Andratx per

establir-se a la capital francesa, el personatge protagonista de Cavalls deixa clar que s’està a París

perquè vol. En aquella ciutat, Porcel durant aquells anys hi feia sovint estades llargues i, fins i tot,
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hi va viure algunes temporades. No li interessa, doncs, fer cap referència a la dictadura franquista,

que aquell mateix any finalitzaria a l’Estat espanyol, un dels motius que empenyé l’autor a

instal·lar-s’hi en realitat.

La Guerra constitueix un tall prou significatiu per a nombrosos personatges que surten a les

diferents novel·les i contes de Porcel. N’hi ha prou de pensar en els familiars que perd el Marc de

Solnegre entre 1936 i 1939 o en Lluc Corso, que conrea les terres de la família d’aquest d’ençà de

llavors, que és quan va deixar la serradora i va deixar de tocar la simbomba per sempre. O Jaume

Ferran Samsó, d’“Els blancs prodigis de l’ametller florit”, que des que va sortir del camp de

concentració, no va tornar a dir res pus. Per al sen Tonina de Solnegre o el nostramo Passola de La

lluna, la ruptura encara ha estat més profunda: el primer, de llavors ençà, no ha tornat a glosar, i

quant al segon, tancat durant anys a la presó, ha perdut tota la il·lusió que tenia de jove i ara només

cerca de projectar-se en el seu propi fill. I Paco Sallent, de Difunts, no va haver de témer cap

moment per la seva vida, però sí que Falange li va substreure el taxi, que era amb el que s’havia

guanyat la vida fins aleshores.

O pensem, a l’altre bàndol, en l’esmentat Torroella, orfe de pares, morts tots dos per raons

polítiques. La Guerra al costat republicà es tornarà a veure, de refilada, el mateix any de la mort de

Franco a Cavalls en un episodi en què se’ns parla de Daniel Albert, un valencià que exercí com a

secretari municipal a Sant Mateu, la capital del Maestrat, durant la República i la Guerra. Albert

havia comprat una gran quantitat de paperassa d’abans de 1914 a un drapaire de València que, al

seu torn, l’havia obtinguda d’uns rics propietaris que havien fugit de casa seva atemorits amb el

triomf del Front Popular a les eleccions republicanes de febrer del 1936.

La majoria d’andritxols que omplen les novel·les de Porcel havien rebut la Segona República amb

la mateixa indiferència que mostren per tots els períodes historicopolítics. Aquesta indiferència

andritxola sembla extensible, igualment, a tots els mallorquins, però no a la gent de fora, i així, a

Els argonautes, durant la Guerra, a l’embarcació Sebastiana II, l’aragonès i l’alacantí que hi

naveguen viuen la Guerra fins a les darreres conseqüències, mentre la resta dels homes d’equipatge,

tots mallorquins, s’ho miren amb la indiferència illenca habitual que Porcel, segons hem llegit més

amunt, considera intrínseca dels illencs.
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Amb tot, amb la Segona República, sí que és cert que comptem amb alguna excepció en aquesta

indiferència congènita. Potser, i això només és una hipòtesi, Porcel devia haver conegut o sentit a

parlar d’alguns republicans engatjats amb la causa de tal manera que li era impossible d’obviar-ho.

O encotillar-ho dins la seva teoria. Sembla que, en això, Porcel vulgui reproduir una realitat de

l’època: el fet que la República sí que fou vista amb bons ulls per una part, si més no, de la població

andritxola. L’esmentat Passola seria un bon exemple d’això que diem, però tampoc l’únic. El

Comunista de can Tonina seria un altre exemple d’andritxol (o solnegrenc, en aquest cas) abocat

a la causa republicana; també Nofre de “L’heretge”, que trenca tota relació amb la seva família per

haver donat suport a la causa nacionalista durant la Guerra, o Pau el Marter, de Cavalls, que

ajudava els republicans a fugir dels falangistes per les muntanyes. Així mateix, Juvera, el patró de

la Botafoc, assegura que molts havien mort afusellats per haver parlat de més o per haver pensat

diferentment que els militars rebels. També va suposar un tall per a aquest Juvera, que tenia disset

anys en esclatar el Moviment, i per molts del seus paisans, que no organitzaren les festes de l’estiu

ni bateren els camps perquè havien allistat els fills o perquè els propietaris eren morts. Semblant

al cas de Juvera fou el de Xesc de “La lluna feliç”, que n’havia complert vint i a qui “la Guàrdia

Civil el va treure de la taverna del seu pare i el deixà dins un camió, que el va dur a una caserna,

on el pelaren i el dutxaren i li feren posar un vestit gris”355 —el ressò existencialista de tot plegat

és prou palès.

A la novel·la de 1968, semblantment, també es parla de republicans com Mateu Pepmartí, que

havia estat regidor de Cultura amb el Front Popular, o el sen Josep Maonès, a qui afusellaren durant

el mateix conflicte bèl·lic. Amb Els argonautes Porcel denuncia més explícitament els fets

ocorreguts durant la Guerra gràcies a la nova Llei de Premsa i Impremta que havia promulgat l’any

1966 el Ministeri d’Informació i Turisme que ocupà Manuel Fraga Iribarne entre els anys 1962 i

1969 per la qual es passava d’una censura prèvia a una de posterior. Es permeté així un cert

relaxament —hom ha assenyalat més aviat un canvi: el pas d’una censura dels autors a una altra

dels editors—, particularment en les lletres castellanes, que generà l’aparició de la primera novel·la

de Guerra, en espanyol, redactada des del punt de vista d’un republicà, Las últimas banderas

d’Ángel María de Lera; també Volverás a Región (1967) de Juan Benet o la versió íntegra
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d’Incierta gloria de Joan Sales en espanyol. De retruc, Sales pot “publicar ara [el 1969] l’original

català sense talls i amb les prolongacions que l’escriptor i editor ha anat imaginat”356. En aquest

context, l’any anterior, es produeix aquest mateix canvi significatiu dins la narrativa porcel·liana.

Deu ser per això que, amb Els argonautes, Porcel parla de la Guerra més que mai, i del transcurs

d’aquesta a Andratx, i a nivell internacional, per primer cop, parla de règims més o menys

contemporanis i col·laboracionistes amb el general Franco, com el de la dictadura populista de

Perón, i el camí que seguiren els col·laboradors del peronisme, com el director general Piedrabuena,

que fuig per tal com veu que la seva vida a l’Argentina perilla seriosament. Ja l’any anterior a la

publicació d’Els argonautes, havia aparegut a La Vanguardia un text de creació que duia per títol

“L’heretge”357 i que té com a protagonista un republicà esquerrà i francmaçó que, en el seu moment,

havia advocat en premsa per la supressió de la Setmana Santa. El relat acaba parlant tan obertament

de la francmaçoneria —que no és un tema gens explotat dins la literatura porcel·liana— que ja

l’hem de considerar pertanyent a aquesta major obertura produïda després de la promulgació de la

Llei de Premsa de 1966.

Igualment, quan Torroella és detingut per la policia franquista, reconeix que aquests li pegaren de

valent, a ell i als qui delatà, com ara la prostituta que vivia amistançada amb ell. Això mai hagués

aparegut consignat en cap de les tres novel·les que havia redactat anteriorment. Però, a més,

aquestes detencions tenen molt a veure amb tot l’ambient antifranquista que conegué Porcel a

Barcelona arran de la coneixença de Joan Triadú, Ermengol Passola, Jordi Pujol, etc., i de les quals

s’adonà que res no es filtrava a la premsa, i que, a més, comptaven amb el suport de la gent del

carrer, que veia bé que aquestes agressions es produïssin358.

Aquestes vivències pròpies del franquisme, tanmateix, potser pesen massa sobre episodis com el

de Medina a Els argonautes. Medina és el xofer que havia posat a cals Puig-Savall una bomba el

dia després de l’ajusticiament de Ferrer i Guàrdia el 1909, i que va morir a la presó al cap de cinc
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hores que l’haguessin apallissat. I a la mateixa novel·la, al carboner Pep Garriga, igualment, els

guàrdies l’apallissen perquè, suposadament, havia violat una al·lota, i torna al puig copejat i morat.

I Lau Tortella, de Difunts,  a qui el seu cap, Bernat Pocoví, acusa d’haver-li robat tres mil pessetes

entre d’altres, és apallissat pels guàrdies amb l’objectiu que acabi declarant-se culpable, cosa que,

finalment, es produeix. Per ventura s’assembla massa, tot plegat, a la tortura dels presoners polítics

en temps del franquisme en contextos on no sé si acaba d’escaure-hi del tot, perquè potser resulta

massa dogmàtic.

Tampoc no acaba de convèncer tota la reflexió entorn a la pena de mort amb l’excusa de l’històric

afusellament de Bustillos al segle XVIII, qüestió que obcecava l’oncle Ques a Difunts. Porcel

sembla, més aviat, el mestre Ques, i nosaltres, els seus alumnes, perquè talment com el professor,

“aprofitant qualsevol ocasió, perorava llargament sobre la malignitat moral i material de les

tortures, condemnes capitals i altres espècies d’anihilament o capolació física per ordre judicial”359.

No oblidem que els capítols de Difunts provenen d’articles de creació apareguts al diari La

Vanguardia en què Porcel no podia proclamar més clarament el que pensava, la qual cosa

explicaria —i fins a cert punt justificaria— aquest fet.

Sembla més convincent, en el sentit que és menys forçada, la tortura de la barjaula Encarnació

Bonmatí a Cavalls. Com que es nega a refractar-se, és condemnada per un afer sospitós i estrany

en el qual podria no estar involucrada, i la tanquen sis dies i l’assoten pel seu poc respecte envers

unes autoritats que han perdut tota credibilitat davant nosaltres si tenim en compte la seva corrupta

manera d’obrar. A Bonmatí, la condemnen a travessar dos cops i durant sis diumenges el carrer

Major d’Andratx després de la missa d’onze, que és quan hi ha més gent transitant, amb dos sacs

carregats a l’esquena sense poder descansar. La dona no arribà a sortir els sis diumenges per tal

com, al cap d’un mes, el saig la troba penjada del pou de casa seva; probablement, s’havia suïcidat

incapaç d’aguantar l’oprobi i la vexació a la qual havia estat sotmesa. Tenim, a la mateixa novel·la,

la tortura de Mariona de Vadell, que apareix vomitant sang davant la Santa Inquisició, i no pot ni

incorporar-se perquè a la cambra de tortura li havien trencat colzes i genolls.
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A Alger, el principatí Prudenci Torroella d’Els argonautes hi treballà com a agent de

contraespionatge, de manera que passà de ser ell el torturat durant la postguerra espanyola a dirigir

els interrogatoris als europeus amb tota mena de tortures físiques i vexacions, encara que quan

volgué desentendre’s de l’aparell policíac algerià hagué de preparar-ho d’amagat perquè temia per

la seva pròpia vida.

És a través d’aquest subjecte, que viu al Principat durant la postguerra perquè n’és oriünd, que

Porcel ens pot fer entrar en el moviment catalanista que ell mateix havia conegut i descobert a

Barcelona al llarg de la dècada dels seixanta. El mateix Porcel és aquest Torroella que a la

impremta Galindo es fa amic de Ventura Oliver, deu anys més vell que ell, que li parla de

Catalunya i el catalanisme; i Ventura Oliver no és altre que Ermengol Passola, nascut al 1927, això

és, deu anys més gran que Porcel. Porcel i Torroella treballen, un a la realitat i l’altre a la ficció, a

botigues de mobles, però Porcel no envia Torroella a complir amb el servei militar a Múrcia, sinó

als Pirineus, en canvi, sí que l’envia a Vallvidrera, a tocar de Barcelona, on Porcel residia

habitualment. Novament, no obstant això, Porcel retrotreu —potser per evitar-se problemes amb

el franquisme— aquests fets, que ocorregueren als seixanta, fins a la immediata postguerra, i

després d’haver voltat pel món, Torroella torna a Barcelona, i és Oliver qui el posa en contacte amb

els catalans de l’exili, perquè Torroella vol partir d’Espanya, però tota aquesta part, com passa

sempre en Porcel, ja no és autobiogràfica.

I en el nou context que permeten les circumstàncies, el 1968, el narrador gosarà, fins i tot,

d’introduir una crítica, a través del punt de vista dels diferents personatges que, en el fons, és el seu:

per exemple, en ment de Juvera, introdueix la crítica d’aquells militars que, com el mateix patró,

lluitaren al front i que es trobaven, al 1939, “un passat on trobava només la guerra i la caserna en

forma de vaixell: era tot el que posseïa, cap més ofici ni ensenyament. I aqueixos anys era l’únic

amb què comptava per a edificar el futur. Res...”360. I abans el pare del patró de la Botafoc, Jaume

Juvera, s’adonà del que li podia passar al fill en aquella “guerra terrible”, com la qualifica la seva

dona. Igualment, Prudenci Torroella, s’adona que ha delatat massa gent i massa fàcilment després

que li hagin pegat, i amb els anys, entén que col·laborar amb les autoritats no garanteix res.
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Però no es limita en això. En certa manera, podríem dir que Porcel ha perdut, en bona mesura, la

por, i amb el mateix Torroella ens trobem amb el primer ésser porcel·lià que, des de dins, intenta

tombar el règim franquista —perquè d’individus que intentessin tombar des de dins el Règim,

assegura que no en va conèixer cap fins que desembarcà a Barcelona. El que no havia gosat que es

deixés entendre amb Solnegre —Porcel no s’engatjà mai en la seva producció ni en aquest aspecte

ni en molts altres—, ara es dóna per entès amb Els argonautes: el que provoca aquesta buidor,

aquest existencialisme en els personatges de Porcel és la guerra, en concret, la dels Tres Anys, i en

segon lloc, la Segona Guerra Mundial, de la qual sent que parlen a la ràdio mentre ell torna al poble.

Aquests conflictes han donat lloc a un llarguíssim reguitzell de morts innecessàries. Això és el que

pensa Juvera al cementeri, envoltat de difunts. Comprèn que la Guerra suposà un esberlament que

separà, per complet, per a ell com per a la resta, la seva vida d’abans i la de després i, com l’egua

que fa temps que no surt, ell, i tot el país, i tot el poble, ha de “marxar, sigui com sigui...”361. Igual

que Torroella, a qui emprenya saber que “la causa del daltabaix i de la seva família, la tenien una

nació i una catàstrofe”362, i en retrobar-se amb Oliver, retorna a ell una espurna d’aquell desig

d’oposar-se al franquisme que havia manifestat durant la postguerra.

Certament, la crítica ja l’havia introduïda al 1963, amb el personatge de Martí Passola que “per

estar encara més malament, vaig agafar fusells i metralladores, i vaig matar gent. Gent que era

enfront meu perquè uns senyors amb galons els ho manaren”363 amb la diferència fonamental,

tanmateix, que Passola no deia res de dolent del franquisme, ans al contrari, criticava el seu

mateix bàndol, el republicà. Més o menys el mateix que diu Passola, ho havia manifestat Xesc,

el protagonista de “La lluna feliç” el 1958: “un altre home amb uns galons havia ordenat que

amollessin a córrer, pegant trets, cap a un tussol. I en Xesc, amb un fusell en mà, també havia

corregut tirant cap a altres homes que, com ell, estiraven gallets perquè un capità ho havia dit”364.

Com a Solnegre, tampoc en aquest darrer cas hi ha referències a l’existència d’un règim republicà

anterior i només es parla del fet que es va esdevenir una guerra.
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O, de nou a La lluna, amb Diumenge Teixidora, que considera que l’Estat espanyol és “can bum”

i Madrid una cova de lladres, però, en aquest cas, es tracta d’un home que ha fugit a l’estranger

a treballar —què havia de dir un home així!, podria pensar el censor franquista de torn. És el

mateix, si fa no fa, que Santiago Perelló li etziba al seu oncle Coscolluela al conte “El feliç Nadal

de Santiago Perelló”: quan Coscolluela explica que “l’Estat és un Ajuntament en gros”, el nebot

li replica que “una cova de lladres, que només donen ordres i fan pagar la contribució, són els

Ajuntaments!”365. L’excusa d’aquests, tanmateix, no continuava essent  vàlida per al Marcó d’Els

argonautes, per a qui el Moviment es limita a ser un “negoci”. I el que Porcel no havia pogut

narrativitzar més manifestament el 1963, al cap d’un lustre, ens ho trobem més clarament amb

el comandant que ofereix a Torroella treballar per a un cunyat seu, exgovernador, que

s’embutxaca diners a balquena sota la tapadora de la construcció de pantans  —i tots sabem qui

era que es dedicava a construir i inaugurar pantans cap a 1968! Finalment, el Govern l’havia

apartat per descarat i s’havia comprat un iot a Arenys de Mar per al qual necessitava un mariner.

Però quan la crítica és massa explícita, i ja hem llegit el que pot arribar a manifestar Torroella el

1968, el personatge ha de prendre el mateix camí que Teixidora o Passola l’any 1963: de fet, quan

acusa l’Estat del daltabaix familiar sofert, ho pensa al tren, de camí cap a Gibraltar, disposat a

anar-se’n cap a Amèrica per no tornar mai més a la Península. En aquest sentit, hom podria pensar

d’ell el mateix que del Diumenge Teixidora de La lluna.

De vegades, la crítica no és tan explícita, com quan, igualment a Els argonautes, parla de les

prostitutes que hagueren de mercadejar amb el seu cos per culpa de la fam i la misèria i que,

acabada la Guerra, encara eren més joves que les que es prostituïen abans. És com si el

franquisme no hagués aportat tota la pau i concòrdia que havia volgut demostrar, el 1964, entre

La lluna i Els argonautes, amb el lema famós dels “Veinticinco años de paz”.

Al Solnegre de la postguerra, es parla de dues tertúlies diferents: d’una part, la dels republicans

que han perdut la Guerra, els forasters i els més arrossinats del poble, que van a la taverna de Casa

Solano, on de tard, “deixaven de fer el truc, per a posar-se, fins a mitjanit, a parlar acalorats i
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rabiosos de les porcades que els feia don Sebastià”366. I encara que és cert que en cap moment

parlen de política, el narrador informa que aquests forasters que la freqüentaven provenien,

bàsicament, de Múrcia i Jaén, províncies que el 1936, en esclatar la Guerra, romangueren fidels

a la República: tret d’alguns pobles de Jaén, tant la província andalusa com la regió murciana es

mantingueren fidels a la República fins al final. Per tant, els qui feren la Guerra, en principi,

hagueren d’haver combatut al bàndol republicà. Pensem que, a més d’aquests, a la taverna només

hi ha els mallorquins que no volien a altres llocs —que solen coincidir amb els qui han perdut la

Guerra—, i que es tracta d’homes més aviat descontents amb el Règim. Si en això, hi unim el

maniqueisme que, almenys a les novel·les del Porcel de la primera etapa, es mostra amb el tema

de la Guerra, no és difícil veure que Casa Solano havia de ser, a la força, un niu de republicans.

En canvi, a la tertúlia dels qui han guanyat la Guerra, que se celebrava a casa de Marc mateix, els

assistents no jugaven a truc, sinó a escacs, escoltaven la ràdio o duien diaris per comentar les

notícies, i llurs oficis ja ens ho diuen tot: els tracten de don i hi ha un notari, dos metges (un de

retirat), un banquer, l’amo de la pedrera l’Evangèlica, i el pare de Marc, que també és un home

amb diners i terres.

El patró d’Els argonautes, Lleonard Juvera, que es queixa de la seva pròpia situació, en acabar

la Guerra, com que combaté del costat nacionalista, tot li va rutllar bé. Posseïa mitja dotzena de

terres per conrear al poble. Les va perdre, certament, rere el vici del joc, però encara es va poder

salvar pels contactes de què gaudia i acabà de patró de cabotatge. Un vici diferent al joc,

l’alcohol, afecta el capità Puig-Savall, que figura, oficialment, com la màxima autoritat de

l’embarcació i cobra una mica més que tota la resta perquè procedeix d’una família catòlica i el

seu pare, que era militant de dretes, s’havia posicionat durant el conflicte bèl·lic del costat dels

falangistes.

La separació de tots dos bàndols arriba més enllà, fins al cementeri mateix: hi ha el dels

guanyadors i el dels qui perderen la Guerra. Òbviament, això no fa sinó reproduir una realitat de

l’època que han novel·lat molts altres escriptors, i aquesta raó explica que el cementeri republicà
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feia a tots els qui encara el vàrem conèixer, és el cementeri anomenat dels republicans. Era un petit espai annex a l’altre
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aparegui en diferents novel·les com ara Solnegre o Els argonautes. Allà reposa, per exemple,

Tomàs Barral, el pare del motorista de la Botafoc. Ara bé, el fet que aquest reposi al cementeri

republicà no es deu a cap mena de connotació política, sinó al fet que l’home s’ha suïcidat.

Aquests, efectivament, també anaven a parar al cementeri dels descreguts. Per la descripció que

en fa, tanmateix, a una novel·la i a l’altra, resta ben clar que Porcel té en ment el mateix espai i

ho reprodueix a la seva obra tal com el recorda367. Era el lloc on anaven a raure els republicans,

suïcides i protestants que professaven una religió distinta.

El cementeri “normal” té dones que van a plorar als diumenges llurs difunts i és on jeuen aquells

que a darrera hora continuen dient amén, però el cementeri republicà, un corral minso i ple

d’humitat, sols una escletxa de l’altre cementeri, amb a penes sis o set tombes amb terra i herba

fosca i gruixuda, només el visiten per Tots Sants els al·lots, el solnegrenc Marc entre ells, que hi

resava un parenostre perquè hi tenia algun familiar. La mare del taxista Sallent, de Difunts, hi

anirà a parar també, després que mori tota sola, sense rebre els sagraments, perquè el seu fill

l’abandona misteriosament al poble.

Es veu prou clar però que, per als solnegrencs, tots dos cementeris eren ben iguals. Quelcom

semblant passa a Els argonautes, quan els mallorquins de la Sebastiana II s’adonen que el llagut

que encalcen és una embarcació de republicans que havien fugit només per poder salvar la vida,

o quan el patró li pega una clatellada a Juvera perquè no dispara al republicà mig mort que ha tret

bandera blanca. Això lliga amb la indiferència d’aquesta guerra espanyola que, als andritxols i

a la resta dels mallorquins, ni els afectava ni els pertanyia, simplement, els hi havien immiscit.

Per això mateix, Porcel, en parlar dels representants del bàndol nacionalista —particularment dels

del seu poble—, no ens els mostra persones convençudes de llurs idees, sinó individus que, per

un toc d’intel·ligència o sort, pogueren alinear-se del costat dels guanyadors; el primer és el cas
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de l’amo en Dureta, a Els argonautes, que tracta d’escalar posicions a costa de la vida del sen

Maonès: el segon, el dels mariners de la Sebastiana II, a la mateixa novel·la, que “renegaven

d’haver estat enrolats en aquella mandanga [de la Guerra], però no tenien més remei que

aguantar”368. El Règim solia ser prou condescendent amb aquests: pensem en Paco Sallent de

Difunts, que després d’haver jurat falsament de testimoni durant la postguerra, torna a entrar al

poble amb un Hispano-Suiza com el que tenia abans del 36. Els escrúpols d’aquest darrer

personatge amb les seves víctimes devien ser més aviat pocs, si tenim en compte que abandonà

la seva mare, una vídua paralítica, fins que va morir de fam, però mercès a això, la seva dona pot

tenir una llotja llogada al cinema a mitges amb altres veïns, i llur fill estudiar Nàutica. Finalment,

trobem el cas d’Albert Balaguer de Cavalls, esvinçat, miop i que quequejava en parlar, però que

té la sort d’allistar-se durant la Guerra a Falange i a qui després trobem convertit en oficial del

jutjat.

I a Els escorpins, don Nofre, que exercia de batlle d’Andratx durant la Guerra, fins a l’any 1935,

havia passat gust de regar ell mateix els llimoners de la plaça, però durant l’estiu que esclata la

contesa, crida i insulta dos soldats que s’encarreguen ara de fer-ho ells. S’ha trobat al lloc adequat

en el moment oportú, a canvi, tanmateix, ha perdut el gust pel que més li agradava: regar els

arbres. O a Els argonautes, el cas del fuster Parreta, “al qual de vell entrà una beateria

exaltada”369, que constituïa una manera tan lícita com una altra de salvar la vida en un context

com aquell, Macià Vidal, que s’apuntà al 1936 a fer un curset de sergent a Lluc i acabada la

Guerra posseeix dues cases, és advocat, graponeja per la Diputació i va enredat en negocis de

contraban, o el baró Vidal, de Difunts, condecorat amb la creu d’Alfonso X el Sabio per la seva

feina durant la Guerra. I amb això, l’autor recalca, un cop més, la incoherència de moltes morts

absurdes i de molts que quedaren vius, simplement, per haver exagerat o dissimulat unes idees

o unes creences.

I també és cert que això Porcel no gosa dir-ho fins al nou context que s’estableix amb la nova Llei

de Premsa de 1966. Tanmateix, com sempre, Porcel manipula els fets segons li convé, i així,
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Xesc, de “La lluna feliç”, fill de taverner i combatent del bàndol nacionalista, ho tenia tot per

aconseguir una bona posició després de la Guerra, tot i que l’autor necessita un desgraciat per

protagonitzar l’episodi i així recondueix la història externa a la seva pròpia necessitat narrativa.

El fet que els andritxols no creuen en la causa nacionalista ens ho demostren un cop més a Els

argonautes Juvera i Vidal, que mentre els republicans desembarquen a Portocristo, saquegen un

parell de cases de per devers Maó i en treuen un parell de mils de pessetes per a llurs butxaques.

És molt típic també de les novel·les porcel·lianes parlar de personatges que s’alinearen al bàndol

republicà. La sort d’aquests personatges i llurs famílies és completament diferent a la dels

franquistes. Passola, per exemple, és un home que demanà pa i justícia per a tothom, que patí sis

o set anys de presó i que s’ha hagut d’aferrar a la feina que ha trobat quan s’ha pogut reenganxar

a la vida, mentre que la història dels Tonina, a Solnegre, també proporciona una idea clara del

pensament polític de la gent de la vila. El sen Tonina, abans anomenat Comunista de can Tonina,

sí que era un individu convençut per unes idees, opció, ja ho dèiem, més aviat minoritària entre

la gent del poble. Així, el pare d’aquest, propietari d’una possessió, encara que no havia estat

devot, no combregava gens ni mica amb les idees del comunisme, ni tampoc Marc, el

protagonista de Solnegre, que porta el bagul del mort, però que s’amaga en passar per davant casa

seva, ni la família que vetlla el mort, que contempla astorada com els comunistes se’n duen el

taüt. Per tant, no és que als solnegrencs no els agradés la Dictadura perquè se sentissin esquerrans,

republicans  ni comunistes, sinó que també aquests ideals deixen indiferent la immensa majoria

de vilatans.

Simbor esmenta que amb el temps “les possibilitats de sortejar la censura [cada cop] són

majors”370. En conseqüència, a part del parèntesi d’Els escorpins i de dues novel·les, la de 1961

i 1963, en les quals va haver de passar molt per sobre —forçosament— del temps present, Porcel

sí que introdueix tímides referències a la situació d’aquella Espanya que va de 1939 a 1968 en

Els argonautes, en què el tema de la Segona República és tractat amb una relativa naturalitat, i
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a la Guerra, s’hi refereix més que mai. Així doncs, per exemple, la mare de Pere Marcó és vídua

d’un comunista asturià afusellat a la seva terra arran dels fets d’Octubre del 1934. I a Els

escorpins, d’altra part, Porcel havia assajat una mena de novel·la històrica podríem dir que per

necessitat, atès que no va tenir altre remei que posar com a protagonista de l’obra un pastor

protestant per tal que es pogués enamorar. Això hagués estat impossible en l’àmbit de l’Espanya

franquista de l’època, de manera que ha de remuntar l’acció de la novel·la a l’estiu de l’any 1936,

a l’inici de la Guerra, sortint d’una Espanya republicana i laica que sí que havia permès el culte

protestant371.

Durant el conflicte bèl·lic, com apareixerà a la novel·la, aquests calvinistes no són gaire ben

vistos per l’Església catòlica, però el feixisme espanyol opta per no intervenir en contra d’ells372.

Porcel fa, doncs, una novel·la històrica d’una manera completament descontextualitzada de la

novel·la històrica de gènere característica de final del segle XX, entre d’altres coses, perquè l’autor

només cerca enquadrar la trama dins un temps històric adequat davant la impossibilitat d’operar

en el context que hauria volgut. A la segona part del llibre, la narració es remunta a la infància

del personatge a Amsterdam, amb la qual cosa ens traslladem als Països Baixos en el temps

d’entreguerres, encara que la part històrica minva en aquesta, notablement, respecte d’altres

novel·les de l’autor.

Però Porcel deixarà anar aquesta temàtica a Difunts i a Cavalls pràcticament per no tornar-hi. I

si bé és cert que hi torna en algun episodi, ho fa com un període més, que ja forma part de la

història, però que no sembla atreure’l especialment perquè ja s’ha inclinat per camins diferents.

Aquesta indiferència és general per a tots els períodes i, de nou, la veiem reproduïda, anys a venir,
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a la impremta L’Iris, a Difunts, quan el caixer Oviedo, de Salamanca, s’aturava de treballar per

fer discursos proespanyols contra els detractors francesos i anglesos que la resta, tots mallorquins,

ni escoltaven; com si no anés amb ells, els devia interessar tan poc com quan el caixista divagava

sobre els paisatges i els costums de Castella, una terra que, evidentment, no sentien com a seva.

Al davant del patriotisme d’Oviedo, resultava impossible proposar-li d’entrar en el pla de

fabricació d’una moneda falsa que, a la força, perjudicaria l’Estat, i no és que ells l’hi volguessin,

però és que, amb tota seguretat, hauria resultat més fàcil fer-lo partícip de l’afer que no amagar-li-

ho tenint en compte que treballava amb ells.

Com hem assenyalat, aquesta indiferència tampoc és exclusiva de la Guerra i la Dictadura, sinó

extensible a tos els períodes historicopolitics. A Difunts, quan un brasiler acusa Melcion Terrassa

de ser nét dels lladres i assassins dels pobles aborígens d’Amèrica, ell no entén què vol dir

“descendent”, però sap, de totes passades, que els seus dos avis ni havien robat ni havien mort

mai ningú! I no és que Singala sigui comunista però es posa a cridar “Visca Rússia”i a demanar

per fer-se comunista a Iugoslàvia. Després de patir un parell de mesos de presó pels problemes

que els iugoslaus mantenien en aquell moment amb els soviètics, li permeteren de romandre al

país, i desfilava per manifestacions comunistes amb pancartes de suport al Règim de les quals no

entenia el significat. No amb el passat, sinó amb el futur, es mostra també aquesta indiferència

quan el llauner Marc Perelló diu al sabater Bassó que oficis com els llurs, al cap de cent anys, ja

no existirien, però aquest, indiferent de tot, arronsa les espatlles perquè “al cap de cent anys, ja

seria ben mort, ell, i se’n fotia, del que pogués passar”373.

 Els andritxols sí que reconeixen el pes de l’Església, de la qual tanmateix també se’n distancien

prou, i llur subordinació a certs poders polítics, però l’allunyament que mostren per les autoritats,

ens el trobem, adesiara, a les novel·les porcel·lianes. A Els argonautes, són les mateixes autoritats

andritxoles les que viatgen a Madrid per entrevistar-se amb el ministre Calvo Sotelo —el qual,

completament desinteressat per la visita, els confon amb la comitiva de Vélez de Benaudalla,

poble d’Almeria, i els etziba un discurs amb el qual no se senten gens identificats. A ells, parlar-
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los del poble andalús, és parlar-los d’un món diferent. Li torna a passar el mateix a Difunts a

Melcion Terrassa. Adjunt de Brown Tamborini, aviat entén que ells són els bons, i la resta, els

dolents, però també descobreix ben aviat que els seus també es mouen per interès i que si algun

dia arriben al poder, faran el mateix que han fet els altres.

Així, la Segona República, la Guerra i la Dictadura es poden entendre, fins a cert punt, com un

“negoci” per a alguns, com també la Segona Guerra Mundial, o més enrere, la Primera Guerra

Mundial o la monarquia d’Alfons XIII. Ho veiem, per exemple, en temps d’aquest darrer període

històric, en Diumenge de can Cabré, el pare de Llorenç Cabré, el nostramo de la Botafoc a Els

argonautes; Diumenge, mà dreta de Weyler a Cuba, no el preocupa gaire ni el general Weyler ni

els ajusticiats cubans ni l’Estat espanyol. I, un cop en retornen Weyler i ell, es fa del partit de

Maura, no per convicció, sinó perquè Maura també és mallorquí, i es posa al costat del batlle

d’Andratx en temps de la dictadura de Primo de Rivera, la qual cosa el nou règim li sap

compensar. Participa en els mítings i aspira, mentre prepara el seu fill Llorenç perquè el

substitueixi el dia de demà al front de les descàrregues de contraban (l’únic que, veritablement,

li interessa), a esdevenir batlle o regidor perquè així “me n’enduré una bona tallada”374. I després

d’haver militat més de trenta anys a la dreta, un cop abandonada la política, s’alegra de la

proclamació de la Segona República, període durant el qual els veiem immiscits, a ell i el seu fill,

en negocis de contraban. Li degué sortir bé això de mudar de camisa amb la República, i també

el canvi posterior, de nou, a favor dels nacionalistes durant la Guerra: compra una factoria de

gasoses i, quan ha acabat el conflicte bèl·lic, també compra troncs de pi i continua traficant

il·legalment amb material contrabandístic.

Els períodes històrics anteriors a la Segona República de l’Estat espanyol, com ara la monarquia

d’Alfons XIII, interrompuda pel parèntesi de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), i fins

i tot el funcionament de la dreta però no exclusivament d’aquesta, en temps de la Segona

República mateix ens els presenta —val a dir que mai amb un afany de denúncia, sinó que
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sembla, més aviat, de burla— com a règims o partits caòtics o descaradament caciquils375. Ens

ho trobem, suara ho dèiem, amb Diumenge de can Cabré, o quan les autoritats andritxoles, de

viatge oficial a Madrid, revenen unes palanganes i despenen el que en treuen en prostitutes,

xampany i disbauxa per un cabaret de Madrid, o quan a cals Puig-Savall, el president del partit

maurista, el dia mateix del Corpus, protagonitza una orgia amb una meuca.

O a Difunts, el cas del baró Simó Vidal, andritxol, jove d’ordre, que milità a les files del partit

conservador de Cánovas del Castillo (1828-1897). Al seu poble, el 1917, va participar en un

míting contra la francmaçoneria i acabà defensant l’imperi espanyol a Amèrica tot insultant Luter

i els francesos. De viatge a Càceres, on un cosí seu es casava, va morir l’aspirant regional a

diputat conservador, i els cacics locals proposaren el lloc a Vidal, del qual els diaris s’havien fet

ressò (“ilustre personalidad política isleña”376), entre d’altres, pel seu devotisme. En realitat, a

l’home, li manquen moltes llums, i alguns escalons encara, sols per arribar a la posició que

ostenta el coreligionari que s’asseu al costat seu a les Corts, que ell considera un “savi”, i “que

actuava d’hiperbòlic missatger als secreteigs de corredors i cafès”377. Vidal, al Parlament de

Madrid, quan sent parlar polítics com Maura, Alba o Cambó amb prou feines entén el que diuen.

Pels comentaris del veí missatger, de vegades, en treu l’entrellat. Fins que un dia demana la

paraula al Congrés i obté el seu minut de glòria tot perorant un discurs altisonant contra la

francmaçoneria i el separatisme català. El coreligionari del costat, adonant-se del ridícul que fa,

l’estira de la roba perquè calli, mentre la resta de diputats riuen de valent, i finalment, amb l’ajut

d’un altre diputat, l’aconsegueixen de seure i fer callar. Després, durant la Dictadura de Primo de

Rivera, ostentaria el càrrec de batlle d’Andratx, però havent arribat la República, els joves de

l’esquerra li tiren al damunt un poal amb pixat de cavall. Durant la Guerra, amb l’ocupació

nacionalista, l’elegirien Jutge de Pau i li farien signar una sèrie de papers que ell sols intuïa que



378 En canvi, a “El ilustre tribuno”, l’article de premsa en què es basa aquest capítol, que havia aparegut a La
Vanguardia el 12 de maig de 1968, evita els problemes amb la censura i passa, directament, de la Dictadura de Primo
de Rivera al bienni de la CEDA sense esmentar la República i diu que el personatge, després d’això, es retirà de la vida
pública.
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poguessin ser comprometedors per a algú378.

Per ser elegit diputat,Vidal havia protagonitzat una campanya demagògica, imperialista, catòlica

i populista de succés clamorós que l’havia emmenat a les Corts el febrer d’aquell 1918. Retornà,

llavors, a Andratx amb el seu cosí amb una diligència, i allà els rebé la banda municipal després

del discurs ridícul i únic que havia pronunciat al Parlament. A Andratx, tenien notícia del que

havia succeït, però el reberen amb respecte i estupefacció —la ignorància de la gent del poble,

que en aquest cas, l’autor no limita exclusivament a aquesta època i que és una de les bases

perquè es pugui produir el caciquisme, és una altra de les constants del d’Andratx referida al seu

propi municipi.

L’analfabetisme facilitava amb escreix el caciquisme. Per Nadal, quan a Difunts han de menester

algú perquè llegeixi una oda que recorda el naixement diví, no troben altre lletraferit que un

diputat provincial, perquè la resta, en molts casos, no sabia ni llegir ni escriure. En un altre capítol

(tal com passa a Mallorca), s’inclou també alguna referència a la mateixa situació caciquil a la

Galícia de principi de segle passat quan Gallinato, abans de morir, recomana a Gamallo que

aprofiti per vendre el seu vot a aquell que l’hi pagui millor. Per tant, Extremadura, com vèiem

més amunt, Galícia o les Illes mostren que el caciquisme que dibuixa Porcel durant el regnat

d’Alfons XIII és extensible a tot l’Estat espanyol o, almenys, a les zones més endarrerides

d’aquest. Durant la República, la responsabilitat del manteniment d’aquest estat caciquil, en bona

mesura, la detentaran les dretes de la CEDA. Durant el primer bienni d’esquerres, n’hi havia prou

amb quatre joves per burlar-se d’un home de la pobresa intel·lectual del baró Vidal, però amb Gil-

Robles, fins i tot el proposaren com a possible diputat i candidat a governador civil de les Illes,

i el batlle tothora el considerava com una autoritat. Li fan fer un discurs i, després d’això, ningú

parla mai més de nomenar-lo governador ni candidat a diputat. El temps el posa, doncs, al seu

lloc, baldament durant la Guerra encara li atorguin un càrrec simbòlic.
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El caciquisme va molt unit a l’afer de la corrupció i, a manca d’un exemple millor, ja a la segona

etapa de la seva obra novel·lística, Porcel expressa la corrupció d’un dels primers socis de Franco

després de la Guerra, l’Argentina de Perón, on el director general Piedrabuena solia resoldre a

casa seva els afers que tenien difícil solució, i en caure el Dictador, hagué de fugir d’Amèrica per

tal que no el matessin.

Però la mostra més remota d’abús de poder deu ser el que havia dut a terme a Andratx Elionor

de Vadell, de Cavalls, que es prengué la justícia pel seu compte amb els pagesos revoltats que

l’havien violada. Va comprar el lloctinent del general Zeplien per tal que sortissin de presó

noranta-set pagesos convictes d’haver participat en l’assalt a Son Farriol que havien d’anar a

Palma per ser jutjats i els veié capar davant ella pels seus guàrdies per tal que després el poble,

culpable de la revolta, hagués de menjar-se’n els testicles, fregits dins una caldera d’oli.

Tornem però a Els escorpins, en què amb la visita a l’emperador destronat Guillem surt, així

mateix, de rampellada, un episodi històric anterior, el de la Primera Guerra Mundial, ben present

també a les novel·les de Porcel. Per edat, no és estrany que l’autor sentís contar de gent més gran

que ell, històries referents a la Gran Guerra, que finalitzà una vintena d’anys abans que Porcel

hagués nascut. A La lluna traspua, almenys, una d’aquestes històries. En certa manera, el que

reprodueix és la bonança que produí aquest conflicte a l’Estat espanyol.

Regnant en aquell moment Alfons XIII, per veure com es pot treure rèdit de la Gran Guerra, n’hi

ha prou que observem Santiago Tavernera, el patró de la Marianito, a La lluna: la Primera Guerra

Mundial li suposà el cop de sort que necessitava per prosperar. Abans d’això, amb prou feines

compartia un llagut de pesca amb un altre, però llavors, decidí vendre queviures i combustible

al bàndol germànic; semblantment al que passa amb la Guerra dels Tres Anys, aquest andritxol

no ven als alemanys per convicció, sinó per interès; a ell, la Gran Guerra li va servir per

progressar econòmicament, però no tant pel que tragué del conflicte sinó també i sobretot per la

desaparició de l’home que tenia el llagut a mitges amb ell, és a dir, per un cop de sort.

Semblantment, l’heroi Carmel Grau, de Difunts, no entenia què volia ni la Triple Aliança ni la
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Triple Entesa, i encara que havia decidit, com Tavernera, alinear-se al costat dels germanòfils per

la perfecció de les màquines que construïen, com que llegia el diari progressista La Almudaina

al cafè liberal de Cas Mussol al davant dels partidaris francòfils, va optar més convenient sumar-

se a llur causa després de l’atemptat de 1914 a l’arxiduc Francesc Ferran.

Encara que amb una exageració desconeguda en Porcel abans de 1970, obeeix a la realitat aquesta

partició dels andritxols en dos bàndols, els partidaris germanòfils de la Triple Aliança i els

francòfils de la Triple Entesa cadascun amb un bar propi com a lloc d’encontre. Aquests darrers,

al davant de la rendició dels primers el 1918, encapçalarien una manifestació fins a l’Ajuntament.

A Difunts Tomeu Miserol de va regnar a Txadtxad Sambasí al llarg de disset anys, transcorreguts

els quals, esclatà la guerra entre el Regne Unit i les dues repúbliques bòers d’Orange i Transvaal

(1899-1902). Els anglesos mataren la reina, s’apoderaren del poble i tancaren l’andritxol a una

presó de Ciutat del Cap. En va eixir el 1903, un any després que acabés el conflicte anglobòer,

i va trigar cinc anys a retornar a Mallorca.

En converses que el mateix Porcel degué sentir contar per Andratx, es devien esmentar noms com

ara el descendent de valencians i heroi de la independència cubana, José Martí (1853-1895),

fundador del Partido Revolucionario Cubano, que instigà els cubans a la guerra encara en temps

de domini espanyol, o també del mallorquí Valerià Weyler (1838-1930), el qual s’oferí per

resoldre la guerra independentista cubana i hi fou enviat amb aquest propòsit, però el fracàs que

n’obtingué provocà el seu cessament l’any 1897, poc abans de la pèrdua de les Colònies. Del

moment just anterior al cessament de Weyler, se’ns parla a “Els misteris del patró Bisquerra”. A

Bisquerra l’enviaren a Cuba el 1896 un cop havia esclatat ja la Guerra de la Independència (1895-

1898), que comptava amb el suport nord-americà als cubans. Just arribar, Bisquerra s’incorporà

a les tropes espanyoles, més ben armades i molt superiors en nombre i instrucció, que

s’enfrontaren a Pinar del Río als homes d’Antonio Maceo. A Maceo, l’abateren a trets i els seus

homes l’hagueren de deixar al camp de batalla perquè els espanyols intensificaren l’ofensiva.

Quan els espanyols el trobaren mort, d’entrada, no el reconegueren. Era el moment més dolç per

a Weyler, que l’any següent seria cessat de la seva posició a Cuba.



242

A través del que diuen aquests personatges, podem arribar a compondre la història cubana

d’aquells anys. De quina manera un cop assolida la independència, i amb periòdiques

intervencions dels EUA, s’alternaren a l’illa antillana els governs corruptes amb dictadures com

la de Gerardo Machado (1871-1939) o la de Fulgencio Batista (1901-1973), tots dos esmentats

a l’obra, a la qual posà fi Fidel Castro l’any 1959. Abans s’havien alternant governs  com els del

liberal Alfredo Zayas (1861-1934) i del conservador Mario García Menocal (1866-1941), als

quals també s’al·ludeix, i rere els quals vingué la dictadura de l’esmentat Machado.

Llàtzer de Vadell es va enriquir del tràfic d’esclaus quan l’esclavatge començava a ser abolit arreu

del món. Traficava amb esclaus negres i àrabs, que comprava als reis i soldans africans. A la

Península Ibèrica, el tràfic s’havia interromput el 1766, quan un ambaixador del soldà marroquí

adquirí els darrers esclaus musulmans que restaven a Barcelona, Sivilla i Cadis, tot i que alguns

industrials i propietaris catalans encara mantindrien esclaus, especialment, a Cuba, que es

mantenia sota dominació espanyola. El cas d’un d’aquests naviliers i comerciants d’esclaus seria

l’esmentat Tomeu Miserol, que hi trafica fins a l’emancipació de Cuba el 1898. Aquest tràfic

d’esclaus va viure dues etapes: la primera, més aviat legal, de consolidació del tràfic, fins al 1820,

i la segona, fins a la dècada dels anys seixanta del segle XIX d’il·legalitat i clandestinitat (encara

romandria, no obstant això, en alguns països com el Brasil, que no la interdí fins al 1888, i

després encara en restaren petits negocis aïllats, com dèiem suara). És, en aquest darrer temps,

que hem de situar Llàtzer de Vadell, que isolat a la Trapa andritxola, tenia esclaus que havia dut

ell mateix de l’Àfrica, sobre els quals posseïa documents com ara el que li concedí el rei d’Egipte,

la qual cosa li donava drets com el d’assotar els esclaus si cometien alguna malifeta.

Les Antilles i el Brasil constituïen ja els darrers reductes esclavistes del continent americà. Durant

la revolució espanyola de Setembre del 68, es va produir a l’illa antillana el “Grito de Yara”.

Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874) proclamà la república a la seva hisenda i concedí la

llibertat als seus esclaus. A la constitució cubana de l’any següent, l’esclavitud restà abolida.

Vingué després una guerra de deu anys que finalitzà amb el tractat de pau de Zanjón (1878), que

concedia la llibertat als antics esclaus de l’exèrcit vençut, segons indicava la Constitució de 1879.
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Al 1880, el govern electe de Cánovas del Castillo aprovà una llei del general Martínez Campos

que concedia, un cop apaivagada la guerra a Cuba, la llibertat als esclaus negres que s’haguessin

mantingut fidels a l’Estat espanyol, malgrat la posició refractària d’alguns polítics conservadors.

Era en aquell moment quan Tomeu Miserol de Difunts es trobava al sud del continent africà amb

la intenció d’enfilar l’Atlàntic en direcció a Cuba. Miserol duia a vendre a les Antilles els esclaus

que havia adquirit a un mercat de Kharnar, una badia al sud de l’illa de Zanzíbar, que controlaven

els francesos desertors del Senegal en conxorxa amb les autoritats del país. Els anglesos, que de

1833 ençà l’havien interdit, menaçaren el soldà Bargash (1870-1888) amb el bombardeig si no

aprovava un edicte que en defés el tràfic, per tal com pretenien aturar l’afluència massiva de

negres a l’Índia, en aquells moments, sota la seva jurisdicció. I Bargash no tingué altre remei que

signar; a l’antiga plaça de venda d’esclaus, hi va construir, en el seu lloc, una catedral cristiana.

Però discretament els seus representants continuaven traficant amb esclaus en nom seu. Al 1880,

Tomeu Miserol s’emportava lluny una bona partida d’aquests esclaus adquirits al soldà Bargash.

D’abans d’això, de la història espanyola del vuit-cents, Porcel se sent atret més d’un cop per la

causa carlina. A Els argonautes, Dionisio Freire perd un braç el 1874, en temps de la Tercera

Guerra Carlina, quan els partidaris del rei Carles provaven d’entrar a Bilbao. El gallec Dionisio

Freire actua per la frontera de Galícia i Portugal, on la gent amb prou feines devia saber que a

altres bandes de la Península es trobaven en guerra i es dedica bàsicament a menjar i engatar-se.

Bastant després de la Tercera Guerra Carlina, Gamallo, de Difunts, va botar dins el palau del

Pazo, quan, derrotada la Causa a la Tercera Guerra, el general Bouzas va emprendre cap a França

i es mirava el retrat del rei Carles que aquest havia deixat sobre la xemeneia. I l’oncle Ques del

narrador de Difunts, que creia en Déu, la pàtria i la fe, se sentia carlí i odiava els polítics

comunistes soviètics. I l’oncle avi del protagonista de Cavalls, Daniel de Vadell, discutia amb el

seu pare, i per tant besavi del protagonista, Bernardí, jutge de pau el 1873, adherit convençut a

la causa carlina. Bernardí feia republicà el fill, mentre que aquest anava més al Centre Republicà

perquè estava mig promès amb una al·lota del Port, la filla del faroner, amb qui festejaven, que

no pas per les idees dels qui el freqüentaven, com passa normalment amb la ideologia dels

andritxols.



379 S’imposa fer una referència en aquest personatge històric. Havia participat en la fundació d’Acció
Republicana i amb posterioritat d’Esquerra Republicana Balear. Fou regidor de l’Ajuntament de Palma des de 1931
i batlle, per Acció Republicana, des de juny de 1932 fins a gener de 1933. Candidat a diputat pel Front Popular als
comicis del 1936, al cap de dos mesos, fou elegit compromissari per a l’elecció del president de la República. La
Guerra el sorprengué a Madrid i col·laborà en l’expedició de Bayo a Mallorca. El desembre d’aquell mateix any seria
nomenat agregat en el Consolat espanyol a Niça i, dos anys més tard, cònsol. En acabat el conflicte bèl·lic, s’exilià
a Veneçuela, on exercí de membre dels serveis de propaganda del Regne Unit i els EUA. Un cop establert el contacte
amb Nelson Rockefeller, durant la dècada dels cinquanta se’l designà com a apoderat dels seus béns a Veneçuela i
vicepresident de la International Basic Economic Corporation en aquest país. Des de 1964, segur de no sofrir cap
represàlia, alternà la seva residència entre Palma i Ginebra, on exercia com a traductor de l’ONU. Porcel recull a Difunts
que, efectivament, Jofre va morir en una estrada suïssa com a conseqüència d’un accident automobilístic.
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Porcel no desaprofita l’ocasió de comptar amb personatges que cronològicament són coetanis,

però més vells que ell, i quan li sigui impossible de trobar cap coetani que hagi pogut viure uns

fets determinats, encara trobarà el recurs d’emprar-ne algun dietari retrobat, alguna lletra o algun

personatge que n’hi parla per introduir episodis històrics sobre la Revolució de Setembre de 1868

o la Comuna de París. És el cas de l’exbatlle republicà Bernat Jofre i Roca (Andratx, 1902-Vaud,

Suïssa, 1969)379, que apareix a Difunts, ensems amb el qual el narrador rememora l’època del

primer Pandero durant la Revolució de Setembre del 68. Li deien així perquè tocava el pandero

mentre deia atrocitats contra la reina Isabel II, tot just enderrocada del tron; cançons polítiques

populars, d’altra banda, que no foren gens inusuals a l’època i de què ens donen compte tota una

sèrie de manifestacions que pertanyen a la literatura popular de l’època.

Jofre torna a sortir a la mateixa novel·la perquè, a Veneçuela, el personatge de Gabriel Singala

va a parar a una cadena que pertany a la nissaga dels Rockfeller nord-americans, que iniciaren

llurs activitats empresarials encara en ple segle XIX. L’hi havia col·locat l’exbatlle Jofre, el qual,

certament, des de la seva posició de privilegi va ajudar molts mallorquins exiliats, com Singala,

a trobar feina. Aquests capítols de Difunts, el XXIV i el XXVIII, tanmateix, que aparegueren

publicats en premsa, respectivament, durant els mesos d’agost i desembre de 1968 amb els títols

de “La metamorfosis” i “El misterio del cabo de Hornos” 380, quan Jofre era ben a punt de morir,

obvien el nom de Jofre. Porcel, probablement, s’havia autocensurat el nom ell mateix per evitar-

se problemes amb la censura, de manera que a, “La metamorfosis”, no havia indicat qui va

aconseguir la feina de camioner a Veneçuela a Singala, mentre que a “El misterio del cabo de

Hornos” el personatge va tot sol per Ginebra i al capítol XXVIII de Difunts l’acompanya Jofre.
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En relació amb el colonialisme anglès, que ja havia sortit més amunt en parlar de l’ocupació de

Menorca per part dels anglesos, el pare d’Onofre Capllonc s’havia enrolat en el Mignonette que,

efectivament, salpà de Southampton rumb a Austràlia el 19 de maig (i no pas el 14, com assenyala

Porcel) de 1884 amb un equipatge format per quatre persones: Tom Dudley hi exercia de capità;

Edwin Stephens, de pilot; Edmund Brooks, a la cuina, i Richard Parker com a grumet. Porcel, que

afegeix a la novel·la aquest cinquè home d’equipatge, a la narració que, amb anterioritat, havia

publicat a La Vanguardia sota el títol de «Los náufragos del “Mignonnette”»381, hi havia inclòs

només els quatre homes que realment hi anaren, perquè qui contava la història era Miss Myra

Stephens, suposadament, filla del pilot del vaixell. Quan els mariners es trobaren a devers mig miler

de milles del cap de Bona Esperança, els sobrevingué una maltempsada i, encara que provaren

d’esquivar-la, una ona s’endugué part de l’embarcació i Dudley ordenà d’embarcar-se a la xalupa.

Al cap de cinc minuts, el Mignonette s’enfonsava. D’altra banda, el Mignonette ni és el primer ni

serà el darrer d’aquests famosos vaixells enfonsats que atreurà l’atenció d’un Porcel que tenia

damunt la taula del seu antic estudi de Vallvidrera —en podeu veure una il·lustració al primer tom

de les seves obres completes382—, la maqueta d’un veler de cabotatge.

Els homes d’equipatge del Mignonette n’havien pogut salvar aigua i un parell de llaunes de

conserva383. Després de passar la primera nit al bot, encara es trobaven a set-centes milles de la terra

més propera. Dudly mantingué dos dies sense encetar la primera llauna i repartí les cinc peces que

contenia entre els quatre (cinc a la novel·la) membres d’equipatge. Al cap de dos dies més, Brooks

i Stephens veieren una tortuga i la capturaren. De tortuga crua, en menjaren uns quants dies més,

i després s’acabaren la segona llauna de conserva. Quan se’ls acabà l’aigua que duien, no

aconseguiren agafar-ne de pluja, i acabaren bevent-se la seva pròpia orina. Fart de passar set,

probablement el 20 de juliol, el grumet es va abocar a beure aigua de la mar i va ser el primer a

caure malalt. El 23 o 24 ja estaria en coma, i el capità els comentà que potser seria millor que un
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d’ells morís per tal que la resta pogués sobreviure, però Brooks no ho acceptà. A la nit, Dudley i

Stephens en parlaren: ells tenien dona i fills mentre que Parkers només era un jove de disset anys.

El dia 25, sense l’oposició de Brooks, mentre Stephens subjectava el grumet dels peus per si feia

força, el capità Dudley li clavà una navalla a la jugular. Tots s’abraonaren al cos de la víctima,

essent Dudley i Brooks els que més en consumien, i Stephens, el que menys, baldament a la

novel·la porcel·liana tots quatre s’hi abraonin amb la mateixa intensitat. El 29 de juliol, finalment,

els homes d’equipatge albiraren una primera embarcació.

Retornats a Anglaterra, els quatre homes (tres, en realitat) pensaven que la justícia els empararia

pel que havien fet, però romangueren arrestats fins que se celebrà un judici el 8 de setembre que

ells tostemps creien que serviria perquè els retiressin els càrrecs en contra. L’ajornaren novament

fins al dia 11 i després al 18 de setembre. Els únics testimonis que hi havia eren els mateixos homes

d’equipatge. El cert és que Brooks, baldament després també mengés i begués, sempre s’havia

oposat que el matessin i, per això, hom demanà que l’alliberessin per fer-lo comparèixer en qualitat

de testimoni en el procés que se celebrà el 3 de novembre contra Dudley i Stephens en què Porcel

també fa aparèixer Capllonc.

Ací l’autor introdueix una variació: exculpa Stephens, que participà netament en el crim puix

sostenia les cames de la víctima mentre l’altre li clavava la navalla, com Brooks, deixa Dudley com

a culpable, i fa aparèixer també com a culpable Capllonc que, en realitat, ocupa la plaça de

Stephens. En el judici de Dudley i Stephens, aquests dos es declararen innocents, i llur advocat

al·legà, en l’interrogatori a Brooks, la inevitable mort de Parker i li demanà que expliqués que ell

també havia practicat el canibalisme amb Parker. El jurat no fou capaç de decidir-ne la culpabilitat,

i la qüestió passà a mans del Tribunal Reial de Justícia de Londres el 25 de novembre. Dudley i

Stephens (Dudley i Capllonc al llibre) foren condemnats, finalment, a pena de mort, que se’ls acabà

commutant, amb el favor de la reina Victòria inclòs, per sis mesos de presó.

A Cavalls, escrita durant l’etapa parisenca de Porcel i que Cabré considera “en part el resultat de



384
CABRÉ, Rosa: “Nota”. In PORCEL, Baltasar. Op. cit, Barcelona: Edicions Proa, 1993, 629 p, p. 681-690,

p. 689.
385 Ángeles CASO.“Elisabet d’Àustria-Hongria. Biografia d’una antiemperadriu”. In AAVV:Sissi, una princesa

de conte? Apunts per a un canvi de segle. Valls: Cossetània Edicions (El Tinter, 15), 2000, p. 5-22, p. 5.

247

l’experiència viscuda a París en un ambient intel·lectual derivat del maig del 68”384, l’autor s’hi

deixà seduir per la història francesa del vuit-cents amb episodis com ara els fets de la Comuna de

París a partir del dietari que llega el seu avantpassat Bartomeu de Vadell. D’ençà de

l’enderrocament del govern de Napoleó III i els fets de la Comuna de París, ambdós reportats per

Porcel a partir del dietari, s’escola només un any: l’emperador francès cau el 1870 i la Comuna

s’esdevé al llarg del curs següent. I per avalar-los, com de costum, Porcel emprarà respectivament

els personatges d’André Brieux, a qui Bartomeu de Vadell hauria conegut durant els seus viatges

també per França, i Michel Tulard, que havia de convertir-se en gendre de Bartomeu de Vadell. El

futur sogre elaborarà una mena d’entrevista a Brieux que recorda la conversa que entaula Porcel

amb Joan Ferrer al llibre La revolta permanent quan li demana (ho fa en tots dos casos), en un el

mateix Porcel i en l’altre Bartomeu de Vadell, pels episodis històrics que ha viscut.

I Michel Tulard, per la seva banda, promès de Cèlia, cosina de Jacint de Vadell i filla d’aquest

Bartomeu de Vadell, és orfe d’uns pares que havien participat a la Comuna de París el 1871. Thiers,

el cap del poder executiu per l’assemblea nacional de Bordeu, intentà desarmar la guàrdia nacional

i, com que no pogué, hagué de refugiar-se a Versalles deixant la ciutat a mans dels insurrectes. La

guàrdia nacional, llavors, mitjançant el sufragi universal, organitzaria una “comuna”, però els

moviments comunalistes fracassaren a les principals ciutats franceses. París restà aïllada i fou,

finalment, vençuda. Thiers imposaria una severa condemna d’afusellaments i exilis a Nova

Caledònia (entre aquests darrers, suposadament hi figuraria el pare de Tulard).

L’àvia Brígida, de Cavalls, s’havia comprat un collar de maragda a Viena un matí que hi va veure

travessar amb carrossa l’emperadriu d’Àustria Elisabet de Baviera (1837-1898), més coneguda amb

el nom de Sissi i anomenada a Cavalls simplement Elisabet, que era com signava els seus escrits,

i que tant pel seu comportament sexual liberal com pels seus desequilibris psíquics385 que a la força

havien d’atreure  l’atenció de Porcel. A partir de 1880, visqué apartada de la Cort, dels actes oficials

i de Viena, de manera que va haver de ser abans d’aquesta data que Brígida la veié passejar seguint
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els rígids protocols que la casa dels Àustries exigien.

La justícia social a l’Espanya del segle XIX, mentrestant, no campava tampoc gaire millor, car

protegia sempre els poderosos. A la dècada dels anys trenta del segle XIX, la prostituta Encarnació

Bonmatí denuncia la mort d’un esclau negre a causa de la pallissa propinada per Llàtzer de Vadell,

que els fills d’aquest demostren amb un paper del rei d’Egipte que, efectivament, els pertanyia,

asseguren que se li havia pegat per lladre i que la marcolfa deia mentides en tot el que perjurava.

Se suposa que el jutge degué ser subornat, i aquest convidà Bonmatí a retractar-se, cosa que mai

es produí, i al cap de set mesos, la dona fou acusada de robar en el magatzem de Marià Gasparoto,

un altre senyor amb calés, que simplement la denuncià perquè la veié voltar amb mala cara pel seu

magatzem. Trobaren darrere casa seva la prova definitiva per encausar-la, encara que tot sembla

indicar que la justícia mateix li hagués parat una trampa.

I a “Mirall d’iniquitat”, a través de l’avantpassat del narrador Joan-Josep Salord, suposadament

esmentat al llibre d’un professor de la universitat de Massachusetts, apareix al conte el retorn al

poder del monarca absolut Ferran VII, mercès als Cent Mill Fills de Sant Lluís procedents de

l’exèrcit francès, que posà fi al Trienni Constitucional de 1820-1823 i que encetà una Dècada

Ominosa que s’allargaria fins a la mort del sobirà. Salord, que fins i tot en un primer moment havia

capitanejat els liberals revoltats, els traí i foren penjats durant l’època de repressió que se seguí amb

el retorn del Desitjat al poder. Havent estat de jove a París i havent vist la Bastilla presa després de

la Revolució Francesa, Salord perd l’amistat d’homes com el brigadier Alarcos, a qui havia conegut

allà, per haver col·laborat en la restauració dels Borbons al tron d’Espanya —a qui de joves tots dos

havien odiat tant. Els descendents de Salord haurien anat recopilant tota la informació dispersa que

anaven detectant del seu avantpassat en una altra història que té tot l’aspecte de constituir un capítol

avortat de Cavalls.

I  a Cavalls, amb l’excusa que utilitza sempre d’un personatge que ho protagonitzà en persona, ens

dóna compte dels fets històrics de la guerra angloespanyola contra Napoleó. Així, el mallorquí

Francesc Joan de Vadell, atesa la neutralitat de les Illes en la guerra napoleònica, participa en aquest

conflicte al costat dels anglesos que, fins al 1802, havien ocupat Menorca, illa on ens trobem el
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personatge entre 1808 i 1810 tot navegant en mar, quan feia entre sis i vuit anys que els anglesos

l’havien abandonada definitivament. La Guerra del Francès (1808-1814), entre l’entrada de les

tropes napoleòniques i el retorn de Ferran VII al poder, trastocaria la situació menorquina de nou.

A l’any 1810, s’organitzà un rebombori davant el rumor de lleves de soldats i noves mesures

centralitzadores, i es produí una revolta que alguns consideraren de caire separatista i anglòfila.

Francesc Joan de Vadell, a Maó, estava a les ordres de l’almirall lord Cuthbert Collingwood, que

havia derrotat les tropes francoespanyoles a la batalla de Trafalgar (1805), i de Trafalgar fins a la

seva mort, el 1810, al port de Maó, va desenrotllar tota una sèrie de tasques politicodiplomàtiques.

Francesc Joan de Vadell es dirigia on es trobés el general Wellesley, duc de Wellington, que exercia

de comandant en cap de les tropes aliades a la Península. Wellesley, en aquells anys, es movia per

qualsevol punt del nord-est peninsular. Mentrestant, en aquell temps, l’arxipèlag balear gaudia de

la protecció britànnica, de manera que ni tan sols s’hi produí invasió napoleònica, per bé que durant

la Guerra del Francès es trameteren un bon nombre de cossos expedicionaris balears per lluitar

contra Napoleó i hi hagué diversos aldarulls entre el poble illenc.

Per primer cop a la seva novel·lística, doncs, Porcel tracta, per sobre, una qüestió napoleònica que

ja havia aparegut a la seva obra assagística, i que, molts anys a venir, desenvoluparà de ple en la

seva novel·la L’Emperador (2001). No oblidem que Napoleó Bonapart era nascut a Ajaccio, a l’illa

de Còrsega, i per tant un mediterrani com Porcel que, a la força, li havia d’interessar. A Cavalls,

però, la història de Napoleó acaba lligant amb la pirateria, que constitueix una de les obsessions

històriques cabdals del Porcel d’aquella època. Des de 1814, Francesc Joan de Vadell s’implica en

la lluita contra els algerians, que formaven part de l’Imperi Otomà controlat pel soldà turc que havia

arribat a estendre’s des de la frontera austríaca fins al Nil i d’Iraq fins a Algèria. Aquest darrer país,

amb uns límits semblants als actuals, sota domini turc, constituí un focus important de pirateria a

l’època. En aquell temps, Europa cobeja Egipte per raons estratègiques. Gran Bretanya, amb

l’obertura de la mar Roja, obté la concessió de fer escala en territori egipci, i Napoleó convenç el

Directori per intervenir-hi per tal de tallar la ruta a l’Índia dels anglesos i desmembrar l’Imperi

Otomà.
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A la batalla de l’any 1818 davant la costa de Djidjelli, ciutat portuària d’Algèria, Francesc Joan de

Vadell hauria enfonsat un parell de vaixells algerians i n’hauria capturat tres, en un dels quals hi

hauria hagut el fill del soldà de Constantinoble, autoritat màxima dins l’Imperi Otomà. Amb les

guerres napoleòniques a Europa, la pirateria magribina s’ensenyoreix a la Mediterrània fins que al

9 juny de 1830, Carles X de França, poc abans de la Revolució de Juliol que l’obligarà a abdicar

en el seu nét i anar-se’n a l’exili, passa a ocupar també la ciutat d’Alger i s’enceta l’expansió

colonial francesa pel nord d’Àfrica. Amb l’ocupació gal·la, la pirateria s’esvaeix per sempre més,

i això repercuteix molt positivament sobre les Balears.

El 15 de maig de 1810 arribaren a Palma vuit sacerdots i trenta-dos monjos llecs que formaven part

de la branca monàstica dels trapencs, que devia el seu origen a la reforma duta a terme a l’abadia

de Notre-Dame de la Trappe, a Normandia. A part del vot de silenci perpetu, que només trencaven

per parlar amb un superior, amb la resta s’entenien a través d’un codi de signes manuals. Els

trapencs tenien com una de les seves principals característiques la realització de treballs agrícoles.

La Revolució Francesa, en efecte, havia suprimit l’abadia i els monjos s’hagueren de refugiaren per

Europa i Amèrica. Els que vindrien a Mallorca, havien fundat  a Aragó el monestir de Santa

Susanna de Maella (Terra Alta), fins que al cap de setze anys, temorosos amb la invasió

napoleònica, abandonaren el monestir i es traslladaren a València, des d’on decidiren venir a

Mallorca, atesa la situació neutral mallorquina durant la Guerra del Francès, com dèiem més amunt.

Aquests monjos, a través del canonge Pere Roig, compraren aquell territori muntanyós i desèrtic

que batejarien amb el nom de la Trapa; abans, era conegut com la vall de Sant Josep de la

Palomera. Els monjos vestien túnica i caputxó blanc, i els llecs en vestien una de color marró i capa

en comptes de caputxó.

Immediatament, començaren l’edifici i, un cop construït el que necessitaven, es posaren a treballar

aquella terra pedregosa. La dividiren en parts i aixecaren parets, omplint els buits entre paret i paret

de terra que hagueren de cercar per les muntanyes de dos en dos. I se serviren d’un manantial

d’aigua poc abundant que els bastava, però hagueren d’obrir un aqüeducte subterrani que menés
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l’aigua a la casa i construïren, així mateix, un petit estany com a dipòsit per al conreu386. La seva

obra de transformació de la vall, amb bancals i un sistema de regadiu, permeté el conreu d’un lloc

que abans pràcticament constituïa un desert.

Un cop adquirida la propietat, en arribar a Mallorca, els frares es trobaren un edifici provisional

amb dues sales, una capelleta, una cuina petita i una habitacioneta. Un germà trapenc dirigiria aviat

les obres d’ampliació amb un oratori reduït per a ells amb tres altars i un petit alberg. Atès el

terreny, separadament, es construí el taller de teixidors, la bugaderia, el molí, el corral i la quadra.

A l’edifici principal, el taller de ferrers, fusters i un magatzem en un pati petit a una banda, i a

l’altra la resta de l’edifici amb cel·les individuals per als sacerdots, refectori, cambrada i sala

d’estudi. El cementeri se situava just davant el taller de ferrers. Però Porcel només es refereix al text

al convent pròpiament dit (esmenta, així mateix, les cel·les dels frares), l’església amb el campanar

i el petit cementeri.

Quan ho tenien tot enllestit, va arribar la notícia que les tropes franceses del mariscal Suchet

abandonaven València, i els trapencs optaren per tornar-se’n al monestir de Santa Susanna i

preparar noves fundacions. Una part s’embarcà així al port de Palma dia 5 de juliol de 1813, segons

notifica Joanillo387. Porcel, per la seva banda, diu que els monjos se’n tornaren cap a l’Estat francès

perquè hi havia retornat la reialesa. La resta romangué a la Trapa fins que fou expulsada per un

acord del govern constitucional amb Ferran VII al principi de 1821 que suprimia totes les ordres

monacals que hi havia a l’Estat espanyol.

El predi de la Trapa, segons disposició notarial dels mateixos monjos, passà a pertànyer la meitat

a la casa de la Misericòrdia de Palma i l’altra meitat a les monges de la Pietat fins que el 1853 la

subhastaren i la cediren a mans privades388. De la disposició i de la primera etapa, Porcel no en

comenta res, sinó que l’elimina, i fa veure que, immediatament després que en sortissin els monjos,

el seu avantpassat Llàtzer de Vadell la comprà a bon preu. A Cavalls, cap a l’any 1832, el cosí
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germà de Felip de Vadell, Llàtzer de Vadell, se suposa que compra la Trapa i s’hi instal·la a viure.

No gaires anys més endavant, s’hi produeix un incendi que apareix reportat en un estudi dels que

la Societat encomanava en aquella època sobre els incendis a la zona que assegurava que aquell

incendi de la Trapa era provocat.

Joanillo també explica dues històries en part relacionades amb l’ordinació de silenci sepulcral que

tenien els trapencs. La primera, la d’un frare moribund a qui traslladaren a casa seva per passar els

seus darrers dies que, sense permís per rompre la regla, no parlà fins al moment de la darrera

confessió. L’altra, la d’un jove sacerdot de Manacor a qui posaren a prova i, de set que tenia, rompé

la regla tot parlant a un company seu, que romangué en silenci. En comunicar-ho el company al

superior, aquest ordenà que li dugués una jarreta d’aigua al company i fes com si la hi anés a donar

però que la hi tirés als peus, de manera que aquell mateix dia el sacerdot se’n tornà cap a

Andratx389. En canvi, no hi ha cap constància de la fantasiosa —i porcel·liana— història de fra

Pierre du Saint Calvaire, del tot inventada, que havia trencat l’ordre de silenci.

La base de la qual Porcel manlleva la informació és l’esmentat capellà Joanillo, però en aquest cas

no manipula tant els fets com en altres ocasions. Els capgira com de costum, això sí: Joanillo

explica primer que els frares construïren l’edifici i després treballaren el terreny, però com que

insinua que totes dues tasques es degueren desenvolupar simultàniament, Porcel parla primer de

la transformació del terreny i, en segon lloc, de l’edificació. La Historia de Andratx, semblantment,

no ens explica la sortida dels frares de Normandia com fa ell, sinó de camí cap a Mallorca, de

manera que tota aquesta fugida final, probablement, deu ser inventada, ni tampoc dóna compte

Joanillo de l’arribada dels monjos a Andratx.

Del set-cents, el Segle de les Llums, apareix també a Cavalls, la Societat Econòmica d’Amics del

País, que a Mallorca i, en concret, a Palma, va ser fundada el 1778 sota el nom de Societat

Econòmica Mallorquina d’Amics del País dirigida per la noblesa, la clerecia i la burocràcia forana

de Mallorca. Ostentava, en aquell moment, la corona d’Espanya Carles III. Al començament del
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segle XIX, la Societat, a través d’un banquer de Palma que nomia Baltasar Suau, que exercia con

a membre de la Junta i amic personal de Felip de Vadell, el de Cavalls, l’hauria ajudat al

desenvolupament econòmic de les seves propietats agrícoles i al manteniment del patrimoni

familiar.

Durant un segle, doncs, l’hort s’erigí en la principal font d’ingressos de Son Vadell, a més d’una

petita quadra amb una dotzena de cavalls destinats a la venda per a les curses hípiques de Palma

o per als carruatges dels grans senyors de Ciutat, cosa que també aportava algun guany a la família.

Tant l’hort com la quadra foren mantinguts en època de Bernardí i del seu primogènit Jacint, un cop

mort el progenitor a final del segle XIX. Per a Jacint, els cavalls constituïen una obsessió (anava

sovint a les curses i es passejava, de vell, pel poble amb el seu cavall preferit), mentre que les terres

rutllaven i, per això, no se’n preocupava gaire. Encara durant aquesta època la família protagonista

es mantingué com una de les més poderoses de la vila, i després passà a ser l’oncle Daniel el que

ostentà l’hort més gran i esponerós de tot Andratx.

Porcel es remunta a Difunts fins a final dels sis-cents amb La Fe triunfante del pare Garau i l’acte

de fe de 1691, i a Cavalls, als següents (i, suposadament, dos darrers actes d’aquesta mena celebrats

a Mallorca), que datarien de 1765. El personatge els troba referenciats als papers de Dionís de

Vadell i el mateix Porcel com a autor els investiga a l’assaig Els xuetes. En realitat, els darrers actes

que se celebraren foren els de 1691, de manera que l’andritxol torna a referir-se a Cavalls als

mateixos actes de La Fe triunfante de Difunts.

Els culpables que hi assistien eren acusats d’algun error que, inicialment, desconeixien. A la

cerimònia hom rebia els reus que abjuraven de l’error, però si no es retractaven, eren lliurats al braç

secular, que els executava d’immediat. Tanmateix, no tots eren condemnats a mort, sinó també a

penes aflictives o d’altra mena segons la gravetat del delicte comès. Dos dels càstigs majors que

aplicava la Inquisició era el de la gramalleta (amb una sèrie de dimonis dibuixats que condemnaven

el reu), que estaven obligats a dur els heretges durant el temps de la reconciliació i presó, i que

després es penjaven al claustre del convent de Sant Domingo (o Domènec), o la inhabilitació que

patien els descendents dels condemnats a presó perpètua després de la reconciliació que realitzaven
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en públic390.

Aquests darrers actes de fe a Mallorca de 1691 es remunten doncs al regnat de l’Habsburg Carles

II (1665-1700), però els que inventa Porcel de 1765 s’haurien esdevingut en temps de Carles III

d’Espanya (1759-1788), que havia estat coronat a Palerm rei de Nàpols i Sicília arran de la

conquesta d’aquelles terres que havia dut a terme Felip V. En llegar el tron d’Espanya, hagué de

deixar de banda el de Nàpols, però s’endugué a Madrid els ministres més competents de què havia

gaudit allà, com ara el marquès de Squillace o Grimaldi. Squillace, que continuava essent, com a

Nàpols, secretari de finances, assumí l’any 1763 la cartera del Ministeri de Guerra i, interinament,

des de 1765, la de Gràcia i Justícia. El nou monarca i el seu ministre s’esforçarien per introduir la

salubritat i els bons costums a la capital per tal d’urbanitzar-la definitivament o interdirien la

utilització de la capa llarga i el xamberg, i això, ensems amb l’encariment de productes bàsics com

ara el pa per mor de les males collites dels tres anys anteriors i algunes mesures econòmiques

impopulars, provocà un fort aldarull que es coneix amb el nom del motí d’Squillace (1766) —per

l’odi al ministre sicilià que les havia empreses. Els amotinats s’enfrontaren a les tropes, feren

diversos saquejos i es presentaren a palau, on el rei hagué de claudicar davant llurs exigències, una

de les quals l’obligaven a allunyar el ministre Squillace del poder. Fou desterrat a Nàpols. El sobirà

acusà els jesuïtes, juntament amb el marquès de l’Ensenada, que seria exiliat a Medina del Campo,

del motí. Els jesuïtes foren expulsats l’any següent que es produís el tumult, i el 1773, mitjançant

una butlla papal, en dissolgueren la Companyia. El que fa Porcel és empeltar aquests inexistents

actes de fe de 1765 amb el motí contra Squillace, dos fets històrics deslligats en el temps i que no

tingueren res a veure, per donar-los més credibilitat. Així, Porcel considera els actes de fe com “una

mena d’eco madrileny: una manifestació de força ultra, en la línia, i després, del motí contra

Esquilache”391.

A l’acte de fe, els culpables, si se’n penedien, se’ls condemnava a morir a garrot, i llurs cossos eren

cremats després de morts, però si no ho feien els llançaven vius a les flames. Porcel gira l’ordre dels
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números, de manera que els actes de fe de 1765 corresponen als de 1675, els penúltims que se

celebraren a Mallorca abans dels quatre de 1691, que és d’on extreu la informació per a aquest

episodi de Cavalls a partir del llibre de La Fe triunfante del pare Garau.

Per al segon acte de fe, que prometia ser ben lluït, es trià un camp erm i espaiós, elevat i al mateix

temps sobre la vorera de la mar on es disposà un fogó enorme, de vuitanta peus de quadrat per vuit

d’alt i vint-i-cinc pals amb una post per seient per als qui havien de morir392. El fogó era situat a

l’actual plaça Gomila, deixant enrere el parc de la Quarentena, i ben a prop del Castell de Bellver,

a la barriada del Terreno. Aleshores aquesta zona encara no formava part de la ciutat, sinó que

estava separada i es divisava de lluny. Precisament, aquest hauria estat el motiu d’haver-ho

traslladat allà quan, a Mallorca, hi havia costum de realitzar-los a l’esplanada final del Born, davant

el port, on s’havia situat el primer acte d’aquell 1691 i, suposadament, el primer dels que novel·la

Porcel el 1765.

Al costat del Born, hi havia temps enrere a Palma el convent medieval de Sant Domingo, que fou

construït entre el 1295 i el 1412 i durà fins que a l’any 1837, amb la desamortització de

Mendizábal, l’esbucaren. És l’espai que avui ocupen Can March, el Círculo Mallorquín

(actualment, el Parlament de les Illes) i la resta d’edificis porticats de l’illa de carrers. En arribar

al segle XIX, en part a causa de la vinculació dels seus predicadors amb el Sant Ofici, els liberals

convertiren Sant Domingo en un dels objectius principals de les lleis desamortitzadores. L’església

tenia dos claustres, en un dels quals es penjaven les gramalletes de la Inquisició, i la part de davant,

la que arriba gairebé a la Seu, constituïa un gran hort.

La plaça es tancava amb estacades per tal que els vehicles no poguessin passar. Al Born, però, el

fum de la cremada hauria fet malbé els cortinatges dels senyors impregnant-ho tot de pudor de

socarrim, problemes que s’eliminaven desplaçant els actes a la Quarantena. Garau sosté, a més, que

el trasllat a Bellver hauria estat providencial puix “suavemente disponía para su engaño a los reos,
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que murieron casi en el propio lugar que habían escogido para el embarco en la fuga”393.

L’acte de fe era precedit per una processó, una missa i un sermó. En aquesta cerimònia es rebia la

persona que abjurava de l’error o bé es lliurava al braç secular i era executat a la plaça pública

davant la qual se celebrava l’acte de fe. Era el vespre abans quan s’iniciava la processó que

s’encaminava vers el lloc on se celebraria l’acte. A la matinada, després de la missa, se servia un

àpat lleuger per a tothom, fins i tot per als condemnats. Els reus coneixien el motiu pel qual se’ls

acusava a la processó que acompanyava l’acte, i només en el cas que haguessin de ser lliurats al

braç secular per cremar-los, els n’informaven la nit abans de la cerimònia per tal que preparessin

llurs ànimes.

Així, encara que només existís en la ficció, la de 1765 sortí amb els condemnats engabiats voltats

de frares i capellans sota la presidència de l’inquisidor de Santa Catalina per Son Armadams i

l’Aigua Dolça cap al Terreno. En arribar, l’inquisidor es col·locava sobre una tribuna amb un

dosser al mig i de front, de vellut vermell, amb les armes del rei i el papa, i a l’esquerra del dosser,

hi havia una tribuna més elevada per al virrei, mentre que els ajusticiats, en un altre cadafal, eren

lligats a uns pals a sota dels quals hi havia feixos de llenya de pi i ullastre per cremar-los vius. Tot

el front de l’inquisidor estava encortinat de domassos carmesins, totes les grades amb catifes i

devora les grades dels penitenciats una tela molt grossa amb figures de dimonis feréstecs. A les

estrades, sota l’envelat, hi seia la noblesa, mentre que la multitud mirava també d’esquitllar-s’hi.

Tot el voltant l’adornaven de murta i amb la creu de la Inquisició a sobre.

A Mallorca, la missa prèvia se celebrava sempre al convent de Sant Domingo.El temple s’adornava

per a l’ocasió, i a més, s’hi afegiren un cadafal per als cavallers i dues baranes de fusta que s’anaven

eixamplant i que servien per protegir les senyores que eren dins el convent de la multitud del poble,

que s’ho mirava des de darrere les barreres. Cal observar l’aspecte penitencial dels actes de fe,

inicialment, una expressió pública del penediment dels pecats comesos i el rebuig de l’heretgia, de

manera que tots aquells que hi anaven gaudien de quaranta dies d’indulgència.
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Porcel parteix de l’acte de fe de 1675, reportat per Àlvar Campaner al Cronicón mayoricense

perquè, com diu ell mateix, “no és arriscat imaginar una transposició dels fets...”394. Campaner, al

seu torn, ho hauria extret del Llibre de memòries de coses notables de Cristòfor Fiol395. En això,

hi hauríem de sumar els actes de fe de 1691, reportats pel pare Garau a La Fe triunfante, llibre al

qual ja s’havia referit abans a Difunts, però desconec si, a més, degué tenir accés els lligalls del

convent de Sant Domingo que afirma haver trobat a la Biblioteca Nacional de Madrid. I, finalment,

recrea per atorgar-li un aspecte més novel·lístic amb la imaginació que el caracteritza en certes parts

de l’episodi.

Tot fa indicar que Marc Maria de Vadell no prové de cap personatge històric, de la mateixa manera

que podem donar igualment per falsa l’existència de cap Mariona de Vadell. Als actes de fe de

1765, hi apareixen, tanmateix, com a acusats Marc Maria i Mariona en qualitat de descendents de

la secta dels benedictins. El capellà que oficia la missa (que sempre acompanyava aquesta mena

d’actes al convent de Sant Domingo) és fra Pere Roig, probablement el mateix que, ja de vell,

essent canonge de la Seu, comprà a començament del segle XIX els terrenys als monjos trapencs

perquè hi poguessin bastir la seva ermita. Un cop més, amb la presència d’aquest personatge

històric, la novel·la hi guanya en credibilitat.

I com sempre, ens enreda de tal manera que la crema per jueu de Rafael Valls es produí, en realitat,

l’any 1691, com ja sabíem, però a més no s’efectuà durant el segon acte, sinó durant el tercer.

Garau afirma que Valls tenia Rafel Benet Tarongí (a la novel·la de Porcel apareix només com a

Tarongí) com a gran deixeble, i aquest Tarongí tenia una germana, Caterina, que va morir també

impenitent, que només deia que era jueva i que ho volia continuar essent396. Tots tres són citats a

Cavalls.

Entremig de tots dos actes de fe, el real i el fictici, havia perdut la vida Manuel Bustillos, en

execució pública, al Born de Ciutat dia 4 de maig de 1741. És un dels episodis de Difunts. Tomàs
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Aguiló, un dels poetes més cèlebres de la Renaixença a les Illes, li dedicà una composició, i és que,

a Mallorca, l’afer de Bustillos, a més d’Aguiló i Porcel, ha atret també escriptors dels anys

cinquanta com ara Jaume Vidal Alcover, i posteriors, com ara Guillem Cabrer a la peça teatral Aina

Sacoma (1974), Miquel Mestre en la seva novel·la Cos de dona (1997) o Jaume Pomar en el

poemari Bolla negra (2010), entre d’altres.

La història de Bustillos la conta a través del que manlleva del Cronicón mayoricense de Campaner

i Fuertes. Campaner es refereix a l’episodi en què una monja de la Misericòrdia de Palma, sor

Elisabet Font, que hi havia ingressat en contra de la seva voluntat, va fugir del convent en

companyia del tinent del Regiment de Dragons d’Orà Manuel de Bustillos. La monja es va

despenjar des d’una tribuna de l’església disfressada d’home i va passar una breu estona a casa de

l’oficial Bustillos. Després tots dos partiren cap a la Península amb una embarcació francesa que

anava a Almeria amb passaports falsos; però quan el bisbe n’assabentà el comandant general,

ordenaren que el patró Antoni Barceló tot d’una salpés per dur a terme llur captura. Els trobaren

a devers trenta llegües de Cartagena. Bustillos fou processat i sentenciat a mort, la qual cosa fou

durament criticada pels ciutadans i pels seus companys d’armes. Fou decapitat, públicament, al

Born, per un sistema que s’usava, per primer cop, a Mallorca: el de la guillotina. Bustillos era casat

i tenia trenta anys. Se’l va enterrar a Montision. A ella, la reclogueren, novament, a la Misericòrdia,

on va passar quaranta anys condemnada pels seus superiors a reclusió perpètua, privació de veu i

d’exercir feines a la comunitat, en la qual ocuparia sempre el darrer lloc, dejuni dos cops a la

setmana, besar els peus a les religioses i interdicció de sortir al locutori, si no era perquè la

visitessin els seus pares. Va morir l’any 1781397. Es va defendre, llavors, que les campanes

toquessin a mort, per evitar que es difongués la notícia i que se’n fes qualsevol manifestació de dol.

Pel que sembla, diverses veus de l’època es feren ressò d’un afer que, durant segles, continuà

circulant arreu de Mallorca. Campaner sembla que, al seu torn, ho manllevava dels Anales del

Reino de Mallorca, de Guillem Vidal, les Memorias diarias, del prevere Canyelles i del Llibre de

coses memorables que han succeït en Mallorca des de lo any 1730 fins que el Senyor em conserv
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la vida de Nicolau Ferrer de Sant Jordi.

La primera referència de Cavalls a un membre de la família Vadell ens retrotreu fins a l’estiu de

1678 quan dos velers de pirates sarraïns emproaven cap a la Dragonera —solien aprofitar els estius

perquè feia més bon navegar i les cases eren plenes de la collita de l’hivern. El 1550, el rei i el bisbe

de Barcelona, havien negociat la construcció d’una talaia de vigilància a Na Pòpia, a la Dragonera,

per mor de les constants invasions que sofria el poble. Els talaiers vigilaven per avisar la gent del

poble amb foc de nit i fum de dia en cas de perill. Segons el capellà Joanillo, en aquella època, els

torrers nomien Pere Palmer Papa (Pere Papa, a Cavalls) i Gabriel Jovera398 (a la novel·la, talment),

i el vigia del puig Cornador, que dominava el poble i en bona mesura la costa, tocava el corn marí

en divisar la fumada. El poble, mai avesat en aquests atacs però que tampoc el sorprenien de tan

habituals que eren, tancava les murades. Es bullien calderes d’oli, es preparaven les espingardes

i s’excitaven els cans de bou per envestir-los. Feia dos-cents anys que els atacaven contínuament,

però els sarraïns no desembarcaren a Sant Elm, sinó a la Dragonera, potser per atacar la vila un

parell de dies més tard. Palmer s’amollà precipici avall, mentre que Jovera es va amagar dins una

cova. Els sarraïns trobaren el primer i el capturaren. El substituiria Jaume Esteve.

Amb tot, si seguim Ensenyat i Pujol, sabrem que la història no va anar ben bé així i que Porcel

modifica els noms i les fonts al seu arbitri. Ell mateix assegurà en unes declaracions que amb la

figura d’aquest Jaume Esteve enciclopèdic n’hi barreja un altre:

«Un avantpassat meu va estar realment de torrer a la Dragonera [...] i quan li van prendre el lloc de feina

sembla que va matar el seu successor. Per tant, vaig agafar aquest avantpassat meu, el que n’havia sentit

contar, i ho vaig combinar tot en una novel·la, Cavalls cap a la fosca, que tracta un tema per a mi molt

important: la veritat i la mentida —recordau que en “El gran galiot” hi ha un personatge que es fa passar per

un altre [...].

Faig que Jaume Vadell, protagonista d’“El gran galiot”, es refugiï en sagrat i visqui un temps dins l’església;

però això, de fet, va passar amb un altre personatge i en un altre moment. En canvi sí que és cert el detall dels
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perdigons de dau que tenia, que consten a les actes de l’època perquè causaven ferides molt doloroses»399.

És cert, emperò, això? El que explica Porcel del seu avantpassat coincideix massa amb el que conta

Ensenyat i Pujol a la seva Historia de Andratx, de manera que m’inclino per no donar crèdit a les

paraules de Porcel que, un cop més, és com si estigués jugant a fer de personatge literari i a

incardinar encara més vida i obra. Jaume Vadell no partiria de cap avantpassat porcel·lià sinó del

Jaume Esteve d’Ensenyat i Pujol400.

A la novel·la, és Gabriel Jovera l’home que capturen els moros, i és nomenat el seu substitut Jaume

Esteve, a qui, com que ha de lluir el cognom que ha triat Porcel, en aquesta ocasió, per a la família

protagonista, l’hi barata pel de Vadell. Mig any més tard per Porcel, dos, segons Ensenyat i Pujol,

els frares de la Mercè assoliren de rescatar el talaier a Alger a punt que l’enviessin a Alexandria

amb un mercader que l’havia comprat. Tots dos, Porcel i Ensenyat, coincideixen que hom notificà

a Vadell que hauria de cedir la seva plaça en tornar l’antic, i que l’home no tingué altre remei que

acceptar-ho.

Esteve no assassinà Pere Palmer, sinó el que restà a la Dragonera, Gabriel Jovera, per tal com veia

que, encara que les autoritats havien promès de lliurar-li la primera plaça que restés vacant, com

que suposava que es produiria o bé per la mort de Palmer o bé per la de Jovera, decidí accelerar la

d’aquest darrer. Ensenyat i Pujol explica que el 16 de juny de 1678 Esteve va anar a veure Jovera

a la Torre Pòpia amb aiguardent mesclat amb verí en una carabassa i aigua fresca, i el convidà a

beure’n401. No hi ha ni rastre, doncs, dels eriçons a què Vadell convida Jovera segons Porcel. El

personatge històric morí al cap de dotze hores d’haver-ne begut, el fictici, només trigà mitja hora

a perdre el món de vista, i a diferència del que passa a la novel·la, l’altre torrer no va presenciar

l’escena de l’emmetzinament.
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També són fictícies aquestes setmanes que passa l’assassí amagat per la muntanya, ni és cert que

hi hagués cans que l’encalcessin per l’esglaonada de l’església, però sí que es va produir una

persecució per la zona de l’hort rectoral i el cementeri del poble, les tàpies del qual les autoritats

no pogueren botar, i Jaume Esteve, que a diferència del personatge de Porcel anava armat, els

disparà. De la mateixa manera que explica la novel·la, el rector obrí una porta (en realitat, la del

cementeri, que comunicava amb l’església, per Porcel, la de l’església mateix), i el culpable restà

acollit en sagrat402, com llegíem suara que explicava Porcel.

Dos anys duraria, segons Joanillo, la seva reclusió, i cert era que els feligresos el podien veure

deambular pel temple. En canvi, sortia diàriament per demanar almoina, no com a la novel·la, on

mai surt de l’església perquè un vigilant munta guàrdia a fora. Hi vivia amb la dona, llurs fills

menors i dos cans de presa (dos cans de bou a la novel·la). El conflicte, tanmateix, esclata per la

mateixa banda: la mare del rector. A Cavalls, s’explica que entre la parròquia i la rectoria hi havia

un hort del qual tenia cura aquesta vella (que el narrador s’imagina primatxola), de la qual també

Joanillo documenta l’existència. La dona, a l’estiu, va sentir un renou, va sortir a un terrat i va

veure Jaume Vadell i la seva dona despullats fent l’amor; el capellà de l’Arracó, evidentment, no

consigna això, sinó que conta que Jaume Esteve insultava tot sovint des del campanar la mare del

rector i el mateix rector sense comentar el perquè, mentre que en la novel·la, en la qual s’insulten

mútuament, es deu al fet que, sovint, la dona els aplegava fornicant.

No és cert tampoc que el narrador extregui certes dades de la paperassa confiscada a Vadell. La font

veritable continua essent Joanillo, que comenta que exigia pa, oli, vi, cansalada, tota classe de

queviures i, sovint, diners, no només per a ell, sinó per a la seva família, i als magatzemistes,

pólvora, bales i perdigons, que no pagava mai.

Havent creat aquesta situació, el vicari general i el jutge es posaren d’acord en la necessitat de

traslladar l’assassí a una altra banda on generés menys problemes. Però no és el jutge, a qui

Vadell mata d’una arcabussada des del campanar a la novel·la, qui acut al temple per treure’l.
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Hem de tenir en compte que la novel· la escurça notablement el temps en què el personatge

cometé totes aquestes malifetes, perquè fa veure que és el mateix 1678 en què emmetzinà Gabriel

Jovera, quan, en realitat, tot i que és cert que l’assassinat el cometé aquell any, no entrà a sagrat

fins el 1689, cinc anys després d’haver mort d’una arcabussada Jaume Bosch i el mateix en què

ferí Gabriel Pujol. No és fins que apareix el document, consignat per Ensenyat i Pujol403, en què

hom accepta que Jaume Esteve passi a servir a galeres que Porcel fa surar l’autèntica data de

condemna de 1689, a més d’una dècada de distància de quan Vadell enverinà el talaier de la

Dragonera.

Després, per tal que el personatge de Vadell hagi igualat en crims al d’Esteve, el primer mata el

jutge d’una arcabussada (com va morir Jaume Bosch) a la portalada de l’església, on en realitat

va comparèixer el rector (per Joanillo, Joaquim Mayol; a la novel·la, Gregori Seguí), el vicari,

dos sacerdots més de la parròquia, el batlle, el guàrdia reial Gabriel Alemany i Joan Bibiloni,

notari i escrivà, i aquest darrer llegí al rector l’ordre del mateix vicari, que duia per escrit per tal

que els lliurés el criminal. El rector s’hi avingué. Escorcollaren, llavors, l’església a la recerca de

l'home, però no el pogueren trobar i consideraren que havia fugit. Finalment, el trobaren a la

capella del Dolç Nom de Jesús, en camisa i calçons, dins una sepultura que hi havia sota l’altar.

L’obligaren a sortir-ne desarmat. Hi trobaren un sarró, una bossa, roba, una carabasseta per dur

olives, una capa i una casaca. Dins el sarró, hi duia una taleca prima, llarga i blanquinosa amb

més d’una lliura de perdigons i flascons de pólvora. També hi tenia una escopeta, que confessà

que estimava més que la seva pròpia vida, carregada de perdigons i un dau per bala, dos

arcabussos, dins la bossa, bales i sis càrregues de pólvora, quatre daus i una xarpa. Els cartutxos

se’ls havia fabricat ell mateix per no entretenir-se a cercar els daus a l’hora de carregar les armes

i poder-les així descarregar més cops en menys temps, i perquè el dau escampava els perdigons

i així el tir era més segur404. Un individu així (anàrquic, bel·licós, espavilat...) és la mena de

personatges que, necessàriament, acaben atraient l’atenció de Baltasar Porcel.

Les ordres manaven de traslladar-lo a la presó comuna de les cúries eclesiàstica i reial que hi
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havia a la torre del campanar de Sant Miquel de Palma fins que es declarés si podia continuar

gaudint o no de la immunitat eclesiàstica405, perquè aquest empresonament només era temporal,

abans d’emmenar-lo a la presó reial. Com que a la presó secular no escaparia d’una mort segura,

a Sant Miquel, li proposaren si voluntàriament voldria renunciar al privilegi i servir a galeres per

a la resta de la vida, o esperar el resultat del procés, i optà per la primera possibilitat, tot

renunciant a la immunitat. En aquells temps, comenta Ensenyat i Pujol, s’havia limitat ja molt

aquest privilegi, que no feia més que afavorir els criminals. I el desenllaç de la història, amb

Jaume Vadell embarcat enfront de la torre de Portopí en la galera Santa Eulària Catalana ja ho

fabula Porcel, que recull en la novel·la les característiques de l’embarcació on és enviat Vadell

del Llibre del consolat de mar: Vadell, en acostar-s’hi, podria distingir el pavelló del capità, tres

cavalls daurats sobre un fons negre.

Al conte “El misteri de l’alzinar o l’any de la pesta”, Porcel també s’aprofita de l’apèndix “Llista

dels morts en el temps del mal que Déu nos ha enviat i la sua voluntat” inclòs a l’esmentada

Historia de Andratx406. La llista la va escriure Rafael Joan, que en temps de la pesta bubònica de

1652, exercia de rector d’Andratx; Joanillo la inclou al seu llibre i el rector Dionís Coscolluela

l’esmenta al relat de Porcel. No tots els apestats foren enterrats a l’alzina de Son Seguí, perquè,

per por al contagi, sovint eren enterrats a prop de casa seva mateix. Joanillo suposa, de tota

manera, que a Son Seguí devia haver-hi un hospital per a apestats i un cementeri especial per a

ells a l’alzinar. La història que conté el relat de Porcel, sobre la troballa d’uns esquelets a Son

Seguí, no és fictícia en el sentit que Joanillo explica que els cadàvers foren trobats durant unes

excavacions. No consigna la data de la troballa, però indica que es produí “no hace muchos

años”407, i potser aquesta descoberta dels cadàvers en el seu temps fou la que motivà que adjuntés

la llista de Joan al seu manual d’història com a apèndix. Al relat, doncs, Porcel narra la troballa,

de la qual deu tenir primera notícia a través de Joanillo, la trasllada al segle XX i s’aprofita del

llistat del rector Rafael Joan que llegeix Coscolluela, convertit en una espècie d’àlter ego del

capellà Joanillo amb elements extrets, tanmateix, d’altres personatges.
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Els andritxols havien emprat per protegir-se dels atacs musulmans i turcs dels segles XIV, XV i XVI

el Torricó de la Fe, amb els merlets mig enderrocats al cap dels segles, però que havia servit

temps enrere de talaia de vigilància. Allà s’hi esdevingué el miracle del bisbe Marc Maria de

Vadell, que suposadament hi havia resistit el setge dels sarraïns armat només amb una ballesta

i amb tan sols un copó d’hòsties per alimentar-se. La realitat, en canvi, no concorda amb la

llegenda i sí amb la temàtica religiosa que tant l’obceca a la segona etapa (Dionís Coscolluela,

el bisbe Marc Maria de Vadell, les croades, el cisma d’Occident...). No foren els moros sinó els

mateixos vilatans revoltats els qui atacaren l’església i feren recloure no només el bisbe, sinó

també tres clergues, un escolà, la dona, la filla i la nora.

No es fa difícil veure que Porcel s’està referint als aldarulls que provocà a Mallorca l’episodi de

les Germanies mallorquines (1521-1523) durant el regnat de Carles V (1516[19]-1556), essent

virrei de Mallorca l’aragonès Miquel de Gurrea, a qui els agermanats acusaven de les vexacions

a què sotmetia el Regne de Mallorca i que fou deposat del càrrec408. Aquests fets històrics del

cinc-cents coincideixen, efectivament, amb el darrer segle d’atacs intensos dels sarraïns contra

les costes mallorquines. D’altra banda, des de 1515, cal dir que el poble mallorquí estava

organitzat militarment i se’ls havia donat espases, llances i ballestes per castigar els pirates i

alliberar els cristians captius amb motiu d’una expedició de Gurrea a Àfrica409.

Les Germanies repercutiren també a Andratx, com consigna el capellà Joanillo, que és la font

d’on ho extreu Porcel. A la novella, per donar compte de la bellicositat —que en el volum de

Joanillo comenta el notari Joanot Cardona (del qual, a la novella, no se n’esmenta el nom)— dels

revoltats calvianers i andritxols, que cometeren homicidis, furts i aldarulls de tota mena, el

narrador diu que els pagesos revoltats mataren el fill major de l’escolà que, teòricament, s’hauria

refugiat al castell o torre de la vila, que és com anomena l’historiador andritxol el Torricó de la



410 Ibid, p. 395.
411 Ibid, p. 396.
412 Vid. PORCEL, Baltasar. Op. cit. Barcelona: Edicions Proa, 1991b, 704 p, p. 281-282.
413 Ibid, p. 251-252.
414 Ibid, p. 252.

265

Fe de Cavalls, en companyia d’Antoni Esteve, propietari del predi de Morella (identificable amb

el bisbe Marc Maria de Vadell a la novella baldament no sigui cap religiós), Joan Ensenyat de

l’Almudaina, Mateu Simó de la Palomera i Joan Vich, que Porcel no esmenta a la novella i que

es reclogueren a la torre i empararen la resta de perseguits410. Pertany òbviament a la ficció,

tanmateix, que l’escolà i la seva família exigissin a l’acta del notari danys i perjudicis perquè els

quatre tonsurats havien abusat d’elles, mentre que obvia, en canvi, la sollicitud que Antoni

Esteve envià al jutge del Pariatge per tal de mostrar la seva lleialtat i per tal que l’eximís del

pagament que li havia correspost per cobrir la quantitat que, en indemnització de perjudicis als

d’Alcúdia, havia estat assenyalada a la Universitat d’Andratx411, de la mateixa manera que, segons

el testimoni que llega el capellà Ensenyat no es precisen les vitualles que es disposaven a la Torre

però evidentment no es limitaven a un copó d’hòsties, mentre que a la novella es concreta que

disposaven de vi, carn, ametlles, oli i altres restes de menjar.

Hem parlat suara del Pariatge, però, a què volem fer referència? Després de la conquesta del rei

En Jaume, el ponent de l’illa de Mallorca (Andratx, Calvià, Puigpunyent, Estellencs...) fou

concedit al bisbe de Barcelona, el qual establiria, anys a venir, el 1323, un conveni, anomenat del

Pariatge, amb el rei Sanç de Mallorca: a parts iguals, es dividirien els drets i deures del territori,

capitalitzat de facto a Andratx, i designant-se alternativament les autoritats. Aquest règim

s’estengué al llarg de cinc-cents anys, de manera que ni tan sols la Inquisició hi tenia jurisdicció.

Les autoritats mallorquines com el Gran i General Consell o el virrei tampoc tenien competències

sobre les parròquies del Pariatge, ni tan sols després dels aldarulls provocats per les Germanies412.

Així, el Gran i General Consell, com que els seus jutges no s’entengueren amb els del Bisbe,

hagué de sol·licitar permís explícit al monarca per poder castigar els revoltats andritxols413.

Evidentment, aquesta “anarquia” andritxola de paisans impunes i a lloure, diferents de la resta

de mallorquins, havia d’entusiasmar Porcel. La independència encara duraria dos segles més, fins

que el règim seria suprimit per les corts de Cadis414.
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CALDENTEY, Maria-José. Cit. Serra d’Or. Barcelona, 351, febrer de 1989, p. 53-55.
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SOLDEVILA, Llorenç. Tot Porcel. D’Els condemnats a Olympia a mitjanit. Barcelona: Edicions Proa

(Les Eines, 53), 2008, 441 p, p. 48.
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A pesar que la Festa dels Valerosos Ducs propagués la resistència dels senyors a l’atac musulmà,

aquesta és una altra de les mitges veritats de la novel·la o de les ambigüitats que Caldentey Tur

advertia com a intrínseca de la novel·lística porcel·liana415. El que resistiren en realitat els Ducs

fou el setge dels pagesos revoltats en temps de les Germanies. La revolta agermanada implicava

la rebel·lió del poble contra els nobles. La diferència resideix en el fet que als Ducs els toca

resistir el setge durant el segle XVIII. Com sempre, Porcel empelta un fet històric com el de les

Germanies, que s’esdevingué durant el segle XVI, amb un de fictici i encasta dos episodis a fi

d’atorgar major credibilitat a la història que acaba d’inventar.

Elionor havia tornat al poble maridada amb el duc del Pantaleu, amb una quantitat de diners

important que havia crescut mercès als interessos excessius que cobraven dels préstecs que

concedien. Els pagesos andritxols, sentint-se ofegats per una societat gairebé feudal amb un

senyor que cobrava uns impostos asfixiants i comptava fins i tot amb una guàrdia pròpia que els

obligava a retre-li vassallatge, l’emprengueren contra ell mentre que, en temps de les Germanies,

(no només a l’illa de Mallorca, sinó també al Regne de València), en altres pobles passava el

mateix amb altres senyors. Elionor de Vadell es prengué la justícia pel seu compte contra els

pagesos, mentre que el seu germà Marc Maria aprofita el vaixell El Dofí, que era ancorat al Port,

per fugir sense que pus mai se sapigués res d’ell. Els pagesos l’emprengueren contra els Ducs:

cremaren Son Farriol, enclavaren el Duc a la porta, violaren repetidament la Duquessa i

decapitaren els homes de llur guàrdia.

Encara més enrere, tenim l’Andratx realment atacat pels pirates, de què se’ns informa a Cavalls.

Els barbarescs, primer, sobretot al llarg del XV, i els turcs durant el segle XVI desembarcaven amb

fustes, sobretot durant l’estiu, a la costa mallorquina, s’enfrontaven amb els homes i els robaven

i saquejaven llurs pertinences (cercaven or, particularment), cremaven les alqueries i

s’emportaven tants captius com podien a la seva terra416, encara que els vells i les dones, sovint,

no els interessaven. També a la inversa es capturaven molts moros (invasors que restaven a la
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costa un cop partien llurs embarcacions). Els feien captius i en demanaven un rescat o els

bescanviaven per altres cristians —als cristians que agafaven en terres sarraïnes els passava

exactament el mateix. Però els moros sovint fugien de llurs amos i es refugiaven a muntanyes

com les andritxoles, que acabaven coneixent bé, de manera que se’n dificultava la captura per la

particular situació muntanyenca del poble andritxol. Molts fugitius d’altres viles, semblantment,

anaven a raure al Port d’Andratx o la Palomera (Sant Elm) per tal de poder-se reembarcar amb

els seus. .

La situació que el personatge imagina a Cavalls representa la pròpia d’un d’aquests atacs que patí

el poble andritxol durant aquells segles pretèrits. Els invasors eren atacats amb soldats,

arcabussers i artillers que apuntaven amb escopetes des de les torres i la murada a la flota

enemiga, barbaresca o turca segons el moment, que arribaven acompanyats amb so de gaites,

dolçaines i altres harmonies417. Tria la punta de la Ballesteria418 perquè era aquest el lloc on

s’embarcaven els enemics sarraïns en conteses com la de 1555 o 1578 i es fixa en la torre des

d’on disparaven els cristians perquè era el lloc on s’arrecerava la gent i on els homes combatien

els musulmans, que la temien ferm.

Temps enrere, essent Andratx el poble més castigat del litoral mallorquí quant a desembarcaments

enemics (el 1396 els pirates fins i tot robaren les hòsties del sagrari de la capella del poble419), en

part per la seva situació isolada respecte de la resta de Mallorca, el rei Martí l’Humà (1396-1410)

havia ordenat fortificar Andratx el 1406 després dels sovintejats atacs dels quals eren objecte. Cap

altre poble de la costa mallorquina havia estat fortificat amb anterioritat. Al cap de només tres

anys, eren disposats, a més, sis cavalls armats per combatre els desembarcaments sarraïns420.
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D’ençà de la fortificació i mercès en aquesta, des del puig Cornador, el talaier, sempre atent,

podia avisar amb un corn marí els vilatans de qualsevol atac enemic, i començava a circular

aleshores entre el poble el crit “que ve l’infidel!”. Els invasors desembarcaven i els veien pujar

per la costa amb cavalls, armats amb el que poble devia dir-ne “màquines de l’infern”, amb el

qual identificaven qualsevol religió diferent de la seva, i amb la mitja lluna que simbolitzava la

seva bandera.

Les incursions sarraïnes, tanmateix, es continuarien produint  amb desembarcaments com el de

1519, 1553 o el famós de dia 2 d’agost de 1578, el dia de la Mare de Déu dels Àngels, molt

conegut per la gent del municipi421 i del qual queda constància, per exemple, a l’obra de teatre Sa

venguda des moros del dramaturg vuitcentista Jaume Roca422. Les cròniques expliquen que

arribaren 1200 turcs comandats pel llegendari Uluj Alí, anomenat pels cristians Oxialí, però per

a la gent d’Andratx qui va desembarcar realment fou Barba-roja, que en realitat havia mort el

1556 i que, per tant, és impossible que hi fos present el 1578; Uluj Alí, en canvi, no moriria fins

al 1580 i, d’altra banda, també és cert que havia estat a les ordres de Barba-roja a Alger423. Porcel,

a Cavalls, novel·la aquests episodis històrics a partir del que manlleva del capellà Joanillo, que

es refereix a totes aquestes incursions, extretes, al seu torn, del Cronicón Mayoricense de

Campaner i Fuertes.

A Difunts es parla de les croades, que després es desenvolupa més a Cavalls. Lluís IX de França,

que fou canonitzat el 1297, és considerat el motor de les dues darreres croades, la setena i la

vuitena. El Sant regnà entre el 1226 i 1270. Va organitzar la setena croada, hi participà i morí de

la pesta al setge de Tunis l’any 1270, quan es preparava per començar la vuitena. I el narrador de

Cavalls s’imagina la croada dels cristians tractant d’imposar-se sobre els musulmans, però la

veritat és que els qui s’imposaren foren els sarraïns sobre els croats fins que perderen llur darrera

fortalesa, Sant Joan d’Acre, l’any 1291, per part del soldà Al-Ashrat Khalil que, en prendre-la



424 Ibid, p. 210.
425 En relació amb Balduí el Leprós i la primera croada, Porcel assenyala que “l’èxit de la Primera Croada va
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fou Balduí IV, el Leprós: l’espectral malaltia el rosegava, assegut al tron de la Ciutat Santa...”. Ibid, p. 215.
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definitivament als cristians, hi arrasà homes i edificis424. Després de la pèrdua, Jacques de Molay

(1243-1314), el mateix 1291, es declarà com l’única alternativa per reformar l’orde dels

Templers. Fou elegit i es convertí en el darrer gran mestre de l’orde, però seria detingut el 1307

per ordre de Felip IV de França. Acabà confessant sota tortura els excessos de què l’orde era

acusat, però havent-se retractat de les seves confessions anteriors el 1314, fou cremat a la foguera

davant la catedral de París per delictes que incloïen l’heretgia i les pràctiques sexuals obscenes.

Després vindria la referència del llibre de l’any 1970, en què esmenta personatges com ara Balduí

IV el Leprós (1160-1185), el qual torna a aparèixer a Cavalls, i Ricard I d’Anglaterra, Ricard Cor

de Lleó (1157-1199) empeltats semblantment amb alguna les diferents croades. És Dionís

Coscolluela qui investiga sobre aquests, però en el fons no hi ha dubte que tots dos sobirans

havien d’atreure, necessàriament, l’atenció de Porcel. Balduí IV, el Leprós425, monarca de

Jerusalem entre 1174 i l’any de la seva mort, el 1185, s’oposà a l’ofensiva de Saladí contra Síria

i Palestina, però no pogué evitar que aquest encerclés Jerusalem mercès a l’acord assolit amb

Síria i Egipte.

Ricard Cor de Lleó constitueix una figura amb una intensa literatura al darrere que Porcel

coneixia bé. Suposadament, era poeta i, suposadament també, amic de trobadors occitanocatalans

com ara Gaucelm Faidit, Bertran de Born o Guillem de Berguedà. Les seves llengües eren el

francès i l’occità, mentre que és gairebé segur que no parlava anglosaxó, de fet, en el curs del seu

regnat no passaria ni mig any en el seu regne insular. Se li atribueix una cançó en occità i francès

i un sirventès en francès. Ricard I es revoltà tres cops contra el seu pare, el rei Enric II

d’Anglaterra. En ser nomenat monarca, el 1189, prepararia una croada a Terra Santa, la tercera:

no es pot dir que constituís cap succés, però amb tot, sí que contribuí, decisivament, a la

conquesta de Sant Joan d’Acre l’any 1191, derrotà Saladí dos cops i, si no pogué prendre la

Jerusalem musulmana (sí que ho féu amb la Xipre cristiana), almenys va pactar el dret per als



426 Per a més informació sobre el personatge de Ricard Cor de Lleó, Ibid, p. 217-218.
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cristians de pelegrinar-hi. De retorn a Anglaterra (d’anada hi havia anat per terra perquè a la mar

es marejava), on el seu germà Joan sense Terra conspirava per apoderar-se del tron, disfressat,

va trobar passatge en un vaixell pirata per travessar el Bòsfor, però naufragaren a les costes de

Dalmàcia. Continuà a cavall i decidí travessar, igualment disfressat, els dominis del duc Leopold

d’Àustria, però el reconegueren en una posada prop de Viena i el lliuraren a l’emperador, el seu

enemic, al qual havia ofès profundament davant Acre. Romangué un any empresonat i només en

sortí pagant un rescat quantiós. El 1194 tornà a Anglaterra, on perdonà el príncep Joan. Va morir

sense successió i heretà la corona Joan sense Terra426.

Les referències històriques més antigues, doncs, les trobem a Difunts i a Cavalls. La més antiga

és la que es remunta, a la novel·la de 1970, a les llegendes entorn de Sant Vit, patró dels

epilèptics i que evita de caure dormit en moments inadequats (com ocorre al narrador-testimoni

mentre Vit canta unes absoltes a un espantall). La història se situa en temps del cristianisme

primitiu (segles I-V), a l’època dels emperadors romans Dioclecià (Salona, 245-313) i Maximià

(Sirmium, 240-Marsella, 310). Dioclecià va demanar a Vit que guarís un fill seu que patia

epilèpsia, i encara que sant Vit ho va aconseguir, l’emperador no el va privar de fer-lo morir com

s’acostumava a fer amb els primers cristians.

Hem vist en aquest apartat que Porcel es mou amb desimboltura per diversos temps històrics, que

de vegades se n’aprofita, que els evita —per esquivar la censura franquista, per exemple, tot i que

no exclusivament per aquesta raó— i que en general els respecta. I, no obstant això, tampoc s’hi

encalla en cap moment. Si és estrictament necessari, inclou certes falsedats històriques, conscient

que crea ficcions i no estudis d’història, com ell mateix em reconegué en una ocasió. Per aquest

mateix motiu, els excursos es troben plenament inserits en la trama narrativa, de manera que,

difícilment li podrà ser retret que un determinat passatge no vingui a tomb i hi aparegui pel gust

del narrador de fer-li aparèixer. L’andritxol encastarà sempre amb destresa aquests elements

històrics dins el bessó argumental
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No deixem de banda encara la història perquè, a continuació, focalitzarem alguns punts històrics

que, perfectament, haurien pogut ser inclosos més amunt com a subapartats però que convé

d’analitzar-los a part. El primer es refereix a la qüestió del cisma d’Occident, de què s’ocupa dins

Cavalls;  el segon, la qüestió del contraban, prou important sobretot en el primer Porcel, més

transversal en el sentit que afecta diverses novel·les i que, en certa manera, fou substituït pel

narcotràfic (el qual tindrà en Porcel, tanmateix, un tractament molt més tangencial que el

contraban), i en darrer lloc, s’ha de tenir en compte la irrupció del tema de l’anarquisme, més o

menys coincident amb la segona etapa de la seva producció, que atreu Porcel a partir d’un

determinat moment però que compta amb un pòsit que provenia de la seva producció prèvia, com

veurem més avall.

El cisma d’Occident

Un capítol a part mereix l’ampli tractament que rep dins Cavalls427 la qüestió del cisma

d’Occident (1378-1417), que s’esdevingué arran del nomenament del cardenal Pere de Luna com

a pontífex d’Avinyó amb el nom de Benet XIII (1394-1422). Porcel disloca els fets històrics de

com es produïren en realitat, de manera que un cop més la nostra operació ha de consistir a

ordenar les coses tal com tingueren lloc en el seu moment.

El conclave a la mort de Gregori XI va elegir Urbà VI com a papa de Roma. Hi degueren influir

els avalots violents de les multituds armades que, instigades per l’aristocràcia, demanaven que

es proclamés un pontífex romà o, com a mínim, italià, car Gregori XI era de Llemotges, i des de

l’elecció de Climent V el papat s’havia desplaçat a Avinyó el 1309 i s’hi havien elegit pontífexs

francesos; a Itàlia, mentrestant, regnava el caos amb els aristòcrates i els bandolers apoderats de

viles i camins428. Abans de morir, el 1376, Gregori XI havia abandonat Avinyó perquè havia vist

la necessitat de restablir-se a la ciutat eterna, i no era qüestió, llavors, que el nou Sant Pare deixés
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novament Roma.

L’elecció de l’italià Bartolomeo Prignano semblava grata a una part dels cardenals, per tal com

Prignano havia romàs molts anys a Avinyó. Era el futur Urbà VI. Però llavors la plebs, confosa

pel fet que creia que l’elegit havia estat el bisbe francès Jean de Bar i que el Papa novament

abandonaria Roma, entrà al conclave i, transitòriament, el romà Tebaldeschi, el vell cardenal de

Sant Pere, fou entronitzat a l’altar de la capella a pesar de les seves pròpies protestes. Mentrestant,

els cardenals pogueren fugir del conclave, però el poble els impedí escapar de la ciutat. Llavors,

quan Prignano, que com que no era cardenal no hi era present, arribà, s’aclarí tot el malentès i se’l

proclamà com a nou pontífex amb l’entusiasme conseqüent per part del poble.

Al mes de setembre, cinc mesos després de l’elecció del Papa, tingué lloc a Fondi una reunió del

Sacre Col·legi sota la protecció de la reina Joana de Nàpols. Abans, reunits el mes de maig a

Anagni, havien enviat un emissari a Roma per notificar a Urbà VI que havien votat coaccionats

i que no tenia cap dret a la dignitat pontifícia. Pere de Luna, que havia estat nomenat cardenal per

Gregori XI el 1375 a Avinyó, i altres cardenals s’espantaren perquè Urbà VI volia reduir-ne el

nombre al Sacre Col·legi. Llavors, el catalanoaragonès Pere de Luna, el 1378, entre d’altres

membres del Sacre Col·legi, elegiren el ginebrí Robert de Ginebra, Climent VII, i donaren inici

així al Cisma429.

Tota la cúria que pogué abandonà Roma i es traslladà a Avinyó, de manera que Urbà VI restà en

una situació delicada. Tota aquesta qüestió és la que ens explica Porcel a través d’un narrador

com el seu oncle, el vicari Dionís, que ho conta al narrador-testimoni, a qui feia classes, però

delectant-se, com de costum, en aquesta Roma convulsa de lluites intestines o en les tortures i

assassinats que duen a terme els diferents pontífexs de Roma o Avinyó:

“[A Urbà VI,] l’odi i la por el corsequen i a la menor sospita que els seus cardenals el poden trair, ordena

que els fermin al cavall de tortura i observa com els desarticulen els ossos, com els ceguen amb ferros
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roents. I ni a deixar-los tancats s’atreveix quan viatja, perquè tem que no s’alcin al seu darrere: navega amb

la bodega del vaixell plena dels purpurats cecs, cort de baldats que resen i gemeguen sota els seus peus”430.

Després de la mort d’Urbà VI, els cardenals decidiren nomenar el napolità Pietro Tomacelli com

a Bonifaci IX (1389-1404), que no va tenir gran trascendència com a pontífex. Un parell d’anys

més endavant, el 1394, mor a Avinyó Climent VII, en la mort del qual, Porcel s’hi recrea. El

col·legi cardenalici d’Avinyó tria un successor, a pesar que el govern francès volia prescindir de

cap elecció en tant que partidari d’obligar a dimitir tots dos papes, única solució possible per

resoldre el Cisma. Aquesta teoria de la cessió no era nova: s’havia discutit molt en temps de

Climent com a remei al Cisma, per bé que el nou pontífex d’Avinyó, Benet XIII, era més partidari

de reunir els dos papes per determinar qui posseïa més drets, o de resoldre el conflicte amb una

expedició militar sobre Roma.

El successor avinyonès, elegit unànimement, doncs, fou Pere de Luna amb el nom de Benet XIII,

que tenia aleshores seixanta-cinc anys. Es mantingué com a pontífex entre el 1394 i el 1417. Era

el papa Luna, considerat avui per Roma com un antipapa. El papa Luna es comprometé en una

cèdula a abdicar si els cardenals ho consideraven necessari. Tingut per bon diplomàtic i polític,

era qui es trobava en la millor posició per substituir Climent per tal com estava familiaritzat amb

totes les qüestions referents al Cisma i ja havia participat en l’elecció d’Urbà VI com a Sant Pare

a Roma. Quan el coronaren pontífex, es revelà la seva tossuderia, inflexibilitat i obstinació.

S’explica que ell mateix havia manifestat que abans es deixaria cremar viu que no pas cedir el seu

lloc —frase que Porcel, evidentment, ressalta: “Abans prefereixo que m’escorxin”431. Per ell, si

tots els pontífexs sorgits del Cisma són dubtosos, ell és l’únic cardenal viu que va ser nomenat

pel darrer papa anterior al Cisma i, en conseqüència, és l’únic amb legitimitat per elegir un nou

pontífex, i s’escull a ell mateix com a tal432.

En el primer contacte amb la cort de París el 1394 per tal de finalitzar el Cisma, el Papa s’hi
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mostra amb deferència, però aviat, l’any 1395, dóna a conèixer la seva opinió i rebutja els decrets

del Primer Concili de París. L’estiu de 1395, es presentà una nova ambaixada a Avinyó amb el

desig del rei de França que abdiqués; però només obtingueren una negativa de Benet XIII. En un

segon sínode, el clergat francès ja només discutia la millor manera de dur a terme aquesta

abdicació, i alguns optaren per sostreure-li l’obediència, cosa que es faria efectiva arran del Tercer

Concili.

El rei Martí l’Humà, cridat per ell el 1397, anà a entrevistar-s’hi a Avinyó. Martí proposà

l’abdicació de tots dos pontífexs, via que fins i tot havia defensat el mateix papa Benet. A França,

mentrestant, gairebé ningú s’oposava als decrets del Concili, i la majoria dels cardenals anaren

deixant de banda el Papa sense deixar de considerar-lo legítim, però prengueren mesures per tal

de sotmetre’l sota el seu poder. Comença així l’ocupació de les tropes de Boucicaut, assalariat

pels cardenals, a Avinyó i el setge al palau pontifical que, d’antuvi, no donà resultats. El Papa

l’havia convertit en una fortalesa dotada amb material de guerra. En una situació crítica, envoltat

ja de servidors majoritàriament catalans, el rei Martí li envià una flota, però les embarcacions no

pogueren remuntar el Roine. S’optà per una situació d’armistici al mes de maig de 1399. El

pontífex romangué durant un parell d’anys reclòs al palau amb els queviures necessaris per

resistir.

El 1403, tanmateix, fugí del palau per sorpresa amb una nau, Roine avall. Anava disfressat de

cartoixà. El resultat dóna lloc al que desitjava el papa Luna, per tal com aviat els cardenals

avinyonesos i els reis de França i Castella reconegueren, de nou, obediència al pontífex

avinyonès. No cal dir que un passatge tan novel·lesc atreu l’atenció del nostre autor, que el

reporta a Cavalls com si fos de l’interès de mossèn Dionís quan, en realitat, és molt propi de

l’interès del mateix autor.

Mentrestant, sobre el que passa a Roma, l’oncle Dionís no se’n preocupa gaire. Ell és un cismàtic

a qui només li interessa tangencialment, en la mesura que afecta el pontificat d’Avinyó, el que

s’esdevé al Vaticà, i amb prou feines, enumera els nous papes que s’hi van nomenant si no hi ha

cap fet que l’atregui o que consideri substancial com per exemple el de la violència exhibida pel
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papa Urbà VI.

L’any següent a la fugida pel clavegueram del papa Benet, mor Bonifaci mentre hi havia a la

ciutat una ambaixada avinyonesa, amb la qual cosa s’interrompia un contacte que el nou Sant

Pare, Innocenci VII (1404-1406), no reprendria mai. I al cap de dos anys, en traspassar aquest, a

pesar del consell del papa Benet que s’abstinguessin d’una nova elecció, els cardenals triaren

Gregori XII (1406-1415).

El concili de Pisa de 1409 no fou convocat pels papes sinó pels cardenals com a resposta al

concili que l’any anterior el papa Benet havia reunit a Perpinyà que el reconeixia com a legítim

pontífex i l’incitava a recuperar la unitat de l’Església. A Pisa, hi foren deposats tant Benet XIII

com Gregori XII i hi fou elegit el franciscà cretenc Alexandre V (1409-1410). No obstant això,

cap dels dos papes se sotmeren a la decisió, de manera que durant cinc anys el Cisma s’agreujà

i esdevingué tricèfal fins a la mort de l’antipapa Joan XXIII (1410-1414), Baldassare Cosa, que

anteriorment havia estat corsari —un altre tret que, a l’autor, li interessa de destacar. Mossèn

Dionís posarà en relleu aquest fet per insistir en la sensació de caos que prevalia en aquella època

en el nucli eclesiàstic.

Des que el 1411 Segimon I fou elegit emperador d’Alemanya esmerçà notables esforços a obtenir

la unitat de la cristiandat, que implicava la dimissió dels tres papes. L’Església, tal com

l’emperador Segimon havia proposat, anuncià la celebració d’un concili a Constança. Joan XXIII

va prometre la seva abdicació, però fugí disfressat de palafrener amb la intenció de dissoldre el

Concili, cosa que no va passar, bàsicament, per l’entercament de Segimon. Tot seguit, es tornà

a dur el papa fugitiu, se’l deposà i se l’empresonà. Per la seva banda, Gregori XII renuncià al

pontificat i tornà a la dignitat cardenalícia fins a la seva mort.

De l’obertura del Concili ençà, Benet XIII i el rei Ferran I enviaren emissaris que sol·licitaren una

entrevista amb Segimon a Niça que, finalment, tingué lloc entre tots tres a Perpinyà. No

aconseguirien que Benet abdiqués. Sí que aconseguí Segimon, en canvi, que el rei Ferran retirés

l’obediència a Benet i enviés representants al Concili. En conseqüència, el rei va fer publicar la
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sustracció de l’obediència al papa Luna, per bé que el vell Benet es consideraria fins a la seva

mort el pontífex legítim.

Mentrestant, el concili de Constança elegia Oddone Colona (1417-1431) com a Martí V. Benet,

isolat i assetjat, ja molt major, s’havia retirat al castell de Peníscola voltat de la seva cúria i

declarà heretges tots els de Constança. El 1418 l’intentaren emmetzinar però, malgrat tot, encara

visqué fins al 1422. Nomenà dies abans de morir quatre nous cardenals (Domènec Bonafè, Julià

de Loba, Eiximèn Dahe i Jean Carrier), car no en conservava cap dels anteriors, amb l’ordre que,

un cop ell traspassés, designessin un nou pontífex. Només els dos aragonesos, Loba i Dahe, eren

presents a la seva mort, esdevinguda el 1422; els dos francesos no hi eren, Carrier, en concret, es

trobava a Armanyac. En rebre la notícia de la defunció, Carrier es desplaça fins a Peníscola, però

assegurà abans que la seva anada a Peníscola no significava, en cap cas, el reconeixement de

Climent com a nou pontífex, dignitat que ara ostentava Gil Sanxis Munyós amb el nom de

Climent VIII en contra del parer de Carrier que, fidel al difunt Benet, s’hi oposa frontalment.

Inevitablement, un personatge com Carrier havia d’atreure l’atenció de Porcel, però en aquest cas

no a través de l’oncle Dionís, sinó que de Carrier, a més, se’n parla a l’episodi de Mariona de

Vadell, que reporta l’encalç, sentència i enterrament de Carrier i la continuació del Cisma dels

benedictins encara en ple segle XVIII, i també desperta l’interès de Bartomeu de Vadell, un altre

avantpassat del narrador, que s’havia desplaçat per França durant el segle XIX en distints viatges.

És com si als Vadell els encalcessin una vegada i una altra els mateixos fantasmes i les mateixes

obsessions. Per tant, no és només mossèn Dionís que se sent atret per la temàtica, sinó que al

darrere hi ha un filó que ens mena a altres familiars anteriors llurs igualment cismàtics.

Per tant, la història d’aquest Jean Carrier la completem a partir de les notes de Bartomeu de

Vadell que, al seu torn, el narrador troba, un cop torna a Andratx per fer-se càrrec de l’herència

de mossèn Dionís entre els papers llegats per aquest. Les notes de Bartomeu de Vadell es

remunten a l’any 1406, quan, en el seus viatges, documenta Carrier com a integrador dels

aldarulls contra Vital de Castelmourou, arquebisbe de Tolosa fidel a Roma entre 1401 i 1410.

Aquests aldarulls contra l’arquebisbe tenien com a propòsit elevar a la mitra Pierre Rabat, el qual
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es mantindria sota obediència avinyonesa fins a la seva mort.

El 1430 les despulles de Benet XIII foren traslladades a Illueca (Saragossa), on havia nascut. A

posteriori, es va donar lloc a la presumpta profecia segons la qual Sant Vicent Ferrer, primer,

confessor del mateix papa Luna, però que després l’abandonà com tota la corona

catalanoaragonesa, li havia predit que, per la seva caparrudesa, els infants acabarien jugant amb

la seva calavera, com efectivament es va acabar produint. Llegendes d’aquesta mena resultaven,

a la força, atraients per a l’autor:

“Gairebé quatre segles més tard [al 1430], les tropes napoleòniques arriben a Illueca, busquen el seu

sepulcre: el cos resta incorrupte. Li tallen el cap i el llencen per la finestra! Vicenç Ferrer, abans de morir,

havia profetitzat que els nens acabarien jugant amb la calavera de Benet XIII”433.

Amb les notes de Bartomeu de Vadell, el traspàs del papa Luna i la recerca de la figura de Jean

de Carrier entrem en una segona fase, més conjectural, en tota aquesta qüestió del Cisma, que

l’Església, per cert, dóna per conclosa arran de la mort de Benet XIII.

Els partidaris del papa Benet continuarien en la família completa de Jean Trahinier, Joan Moysset

o Guillaume Noalhac de Jouqueviel. Vers el 1446, Pierre Trahinier fou conduït davant la

Inquisició i empresonat. Trahinier promet d’obeir des de llavors el papa de Roma i d’encalçar els

seus antics coreligionaris, però aviat se n’oblida. Durant vint anys, la seva família vagareja pels

boscos menant una vida errant fins que l’any 1467 són tots processats per la Inquisició a prop de

Turena434. Els Trahinier s’obstinen a reconèixer Jean Carrier, que ells sostenen que encara es viu,

com a únic papa legítim.

Per la seva banda, el papa Climent VIII d’Avinyó es pot mantenir com a pontífex perquè compta

durant uns quants anys amb l’obediència d’Alfons el Magnànim. Alfons Borja, conseller reial del
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rei Alfons, a Peníscola, intentà convèncer el Pontífex per atorgar una sortida digna al Cisma, i el

26 de juliol de 1429, conscient que només compta amb el suport de la corona de Catalunya i

Aragó, Climent VIII reuneix els seus quatre cardenals (els dos que ja ostentaven la dignitat

cardenalícia amb ell en temps de Benet XIII, Loba i Dahe, el seu nebot, que també nom Gil Sanxis

Munyós, i Rovira, als quals ha nomenat cardenals ell mateix) que designen com a nou papa

Oddone Colonna, això és, Martí V de Roma, que ja era papa des de 1417.

Fins a l’any 1426, tanmateix, Climent VIII no havia estat proclamat com a tal, i és llavors que

Carrier bota d’una finestra i fuig amb una corda a través dels murs de Peníscola a la recerca del

seu papa personal. El 1425 ja Carrier havia declarat nul·la l’elecció de Climent mentre sostenia

que havia nomenat un nou pontífex el nom del qual mantindria en secret fins al 29 de gener de

1429. Carrier havia elegit Bernard Garnier com a Benet XIV (1425-1429). Garnier havia estat

sagristà de Rodés, prop de Tolosa. Se sap poc sobre aquest Benet XIV: tan sols conservem una

lletra del comte d’Armanyac a Joana d’Arc on li explicava que ell l’acceptava com a papa legítim,

en tant que successor de la línia d’Avinyó. El cardenal Carrier era l’únic que sabia el parador del

papa Benet; devien viure plegats al castell de Jalenques, situat en una vall salvatge, a Rodés, on

Joan IV, comte d’Armanyac els havia disposat un lloc435. Garnier mor l’any següent. Poc més en

sabem, d’ell. Degué nomenar almenys Jean Farald com a cardenal abans de morir, el qual, un cop

mort Garnier, elegeix Jean Carrier com a successor, amb el nom de Benet XIV. Carrier vagarejava

per aquella època per França aturant tot aquell qui se l’escoltés com a Benet XIV fins que l’any

1433 va ser capturat a Turena i tancat al castell de Foix, on romangué empresonat fins que va

morir el 1437.

Com a compensació del pontífex Martí V de Roma a l’antipapa avinyonès Climent VIII, Gil

Sanxis Munyós, després que aquest deposés la tiara i retirés, així mateix, totes les condemnes i

excomunions que Benet XIII havia llançat contra el papa romà, el nomenà bisbe de Mallorca el

mes d’agost de l’any 1429. Un fet històric que Porcel no podia desaprofitar de cap de les maneres.
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Gil Sanxis ostentà aquesta dignitat fins que va morir el 1446. El bisbe rau enterrat a la primitiva

sala capitular de la Seu, construïda al principi d’aquell segle XV436.

Això dóna peu, havent estat nomenat Marc Maria de Vadell el 1741 canonge a la seu de Palma,

a poder lligar el personatge fictici amb l’enciclopèdic. És cert que l’interès raïa més tost en Jean

Carrier que no pas en Gil Sanxis, però justament aquest havia vingut a raure a Mallorca. I si

aquest darrer, interiorment, continués fidel al papa Luna? Potser aquest podria haver estat el

motiu, després d’haver llegit un seguit de papers seus a la catedral, que hagués provocat que

Vadell, només tres anys després d’ocupar el càrrec, l’abandonés i partís després d’Andratx amb

la seva germana a la recerca de quelcom incert.

Marc Maria de Vadell, el 1760, al cap de quatre anys d’haver tornat de fora, és denunciat davant

el vicari general i la Inquisició (que es va instaurar segons butlla del papa Sixt IV el 1478 sense

que tingués res a veure amb aquella altra inquisició que havia actuat dins terres

catalanoaragoneses en la qüestió dels albigesos437. Se l’acusava d’haver escrit un llibre herètic que

duia per títol Introito ad anima Dei, encara que no es pogué demostrar mai que el Benedictus

Johannes que el signava fos ell. L’assaig ja sostenia des del pseudònim posicions cismàtiques amb

un nom compost que unia els noms del papa Luna, Benet, i el de Joan, és a dir, Jean, el cardenal

Jean Carrier, després elegit com a Benet XIV.

Dionís suposa que, en realitat, Marc Maria podria ser, fet i fet, un bisbe cismàtic que hagués

ordenat el papa Benet XIV abans de tornar a Andratx, per tal com ell mateix, anys a venir,

exhibiria davant la Inquisició la butlla d’aquest papa, finat el 1758, que ja no és, evidentment, el

papa Benet XIV de la línia avinyonesa, sinó Prospero Lambertini, que adoptà el nom de Benet

XIV en accedir a la dignitat pontifícia (1740- 1758)438. És impossible de creure que Lambertini

hagués nomenat bisbe aquest cismàtic, que hauria d’acabar donant compte en un procés
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inquisitorial dels seus actes, però sí que és factible pensar que els cismàtics haurien pogut

interpretar a la seva manera el nomenament de Prospero Lambertini amb el nom de Benet, de tal

manera que haurien considerat Lambertini com un continuador de la línia dels Benet; lluïa, en

efecte, el nom de Benet XIV.

Això també explica que, al cap de quatre anys d’haver estat elegit com a pontífex Climent XIII

(1758-1769) els cismàtics ho interpretessin també a la seva manera, i el bisbe Marc Maria seria

acusat pels seus mateixos veïns andritxols d’haver proferit unes irreverències contra el papa

Climent que a la novel·la no es reporten —segurament per tal de no fatigar més el llegidor amb

el tema.

La maniquea tesi que sostindria aquest Benet Joan o Benedictus Johannes al llibre es mostra molt

deutora de la teologia medieval i propera a propostes considerades herètiques i dualistes, com la

dels càtars, d’una puresa exagerada —de fet, el mot càtar ve del grec i té el significat de ‘pur’439.

Marc Maria de Vadell, món i carn, dos dels tres enemics de l’ànima (el tercer és el dimoni) no

es troben fora del cos humà com deia la doctrina, sinó que en constitueixen dues terceres parts,

ensems amb l’ànima, que representa la tercera part; d’aquesta manera, l’home no pot fugir del

mal, perquè és intrínsec a ell i perquè dues parts pesen més que no pas una. Quant al segon

aspecte, el catarisme havia de menar, finalment, a la desaparició de l’espècie humana, de la

mateixa manera que, segons Introito ad anima Dei de l’avantpassat del protagonista, el Regne de

Déu no podrà triomfar a la terra fins que s’eliminin món i carn. Per assolir-ho, segons el llibre,

caldria esterilitzar tota una generació d’homes i dones i destruir ciutats, diners i honors, la

societat, en definitiva, perquè els homes esdevinguessin errabunds i el món es convertís així en

un paradís terrenal. Llavors, podria esdevenir-se un Judici Final on, com una nova arca de Noè,

només se salvarien aquelles darreres ànimes pures amb les quals es bastiria un món nou. Els

llibres de la biblioteca de Marc Maria de Vadell, revisats per la Santa Inquisició, sempre

al·ludeixen en aquest home nou d’Introito ad anima Dei.
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Tota aquesta idea sembla allunyar-se del cisma d’Occident que, tanmateix, també fa acte de

presència al llibre herètic perquè, en aquest Judici Final, la presència de l’Anticrist ja no tindria

raó de ser en un món d’ànimes pures, sinó que el que hi hauria seria un segon i desconegut enviat

de Déu, que sempre hauria estat al nostre costat, i acabaria essent proclamat pontífex i cap de tots

els estats, i regnaria en aquest món nou. Als papers escrits, s’hi fa referència com un papa ocult

que entronca amb el nou pontífex nomenat per Jean Carrier que aquest mantindria durant anys

en secret.

Tant el procés inquisitorial emprès contra Marc Maria com el personatge mateix i la dignitat que

arribà a ostentar el canonge de la Seu acaben restant a la fosca, sense que se’n pugui treure

l’entrellat. Tanmateix, a diferència de Mariona, condemnada als mateixos actes de fe de 1765,

no s’arriba a demostrar la culpabilitat de Marc Maria, que resta en una ambigüitat sempre grata

a l’autor andritxol.

La història però no s’interromp amb Marc Maria i Mariona, en certa manera, perquè encara reviu

mercès a dos personatges de la novel·la com l’oncle Dionís o el personatge protagonista. No

obstant això, és interessant tornar al vicari Dionís, que presenta, d’antuvi, una sèrie de punts de

contacte amb Marc Maria, com és la posició cismàtica d’ambdós, les enormes llibreries enfocades

a un sol tema que els obceca (el de l’home nou en Marc Maria, el Cisma en Dionís) i un

personatge, el del vicari, que arriba a creure en la tesi de l’home nou de Marc Maria per tal com

considera que treballar només procura mitjans per alimentar el cos humà, que segons la tesi

d’Introito ad anima Dei del seu avantpassat convé més que desaparegui.

Relativament lligat al Cisma, i prefigurador, també, en certa manera, de l’aparició del

protestantisme com a veritable cisma de la cristiandat, tenim els fets històrics que parlen sobre

la pedra on va morir cremat el predicador Girolamo Savonarola (1452-1498). Savonarola,

capdavanter d’un grup que plorava la decadència de l’Església, propugnava un cristianisme

radical, i inicià una denúncia crítica del nepotisme del pontífex Alexandre VI i la corrupció de

Roma. El papat li interdí la predicació i l’arribà a excomunicar, però Savonarola la donà per

invàlida i declarà nul·la l’elecció del segon papa Borja. Aleshores, fou declarat heretge i cismàtic
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i se’l penjà a la forca en públic amb altres dos confrares. Les seves despulles, un cop cremades,

foren llançades a l’Arno.

Abans d’acabar amb aquest punt, tinguem en compte una sèrie de fets. El primer és que el que

ens arriba amb referència al Cisma que explica mossèn Dionís ho fa tamisat a través de la veu del

narrador. El seu nebot ho ha sentit explicar tants cops que és capaç de reproduir perfectament el

que deia l’oncle o el que consta en els papers llegats (entre d’altres, els de Bartomeu de Vadell).

Així mateix, la presència del narrador és necessària per tal com el discurs original seria força

esgavellat —si ho hagués reportat d’una altra manera, sempre li podríem haver retret la

inadequació d’haver-ho inclòs just pel gust d’explicar una història paral·lela, la del Cisma, i

Porcel, que ho sap, ho evita. El que sí que fa, com de costum, és centrar-se en certs aspectes més

novel·lescos (les fugides dels papes, la violència emprada per aquests, el nepotisme, la simonia,

el fet de no respectar el vot de castedat, etc.) i prescindir, al mateix temps, de la part més històrica

per tal de no fatigar excessivament el llegidor.

El contraban i el narcotràfic

L’aspecte del contraban ja apareix a contes porcel·lians primerencs com ara “Els penjats” i també

a Solnegre, La lluna i, molt especialment, a Els argonautes, on a part del que ell ha vist o ha

sentit contar en una vila abocada en aquesta activitat com era la seva, aprofita el que li explica

el seu padrí jove (que havia estat contrabandista a la vida real) i que ell “apuntava àvidament a

una llibreta”440. Fins i tot s’enrolà a l’embarcació del seu oncle per cobrir el viatge amb ells de

la mateixa manera que el Combat de nit (1959) de Josep Maria Espinàs és fruit d’un viatge amb

camió441; dos fets que, necessàriament, hem d’associar amb la novel·la-testimoni. Més encara en

el cas de Porcel que, en el primer viatge de l’escriptor a l’estranger, el dugué fins al Marroc a
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cercar uns diners de contraban i emportar-se’ls442.

De la mateixa manera que Porcel parla de Cuba i l’emigració com quelcom congènit de la seva

vila, també s’ha referit a la importància del contraban a la Mallorca de la seva època en diverses

ocasions443. A diferència de l’emigració a Cuba, que només la va viure a través de les històries

que en sentia explicar d’homes de generacions més velles que la seva, el contraban constituïa una

realitat ben viva en el seu poble i en la seva família quan Porcel vivia a Andratx i, com ha

manifestat diversos cops, ni ell ni ningú del seu poble veia malament que això passés444. Només

en un conte, “El feliç Nadal de Santiago Perelló”, l’oncle de Perelló, Dionís Coscolluela, li retreu

la seva participació en afers de contraban perquè, si bé no constituïa cap pecat mortal en el sentit

que no atemptava contra Déu, sí que defraudava l’Estat i, per tant, la societat, que era el que deien

els capellans en aquella època. De fet, el seu padrí jove havia traficat per sobreviure, i durant la

infància de Porcel, el contraban era la font més gran d’ingressos que tenia Andratx, i gairebé

tothom en vivia. El contraban afectava, sí, les arques de l’Estat, però al mateix temps constituïa

una labor social molt positiva.

El fenomen no se circumscriu en exclusiva, tanmateix, a l’Estat espanyol. Gènova, Tànger,

Marsella, Mònaco o Gibraltar, que apareixen esmentades en novel· les com La lluna i Els

argonautes o contes com “El misteri de l’alzinar o l’any de la pesta” (1971), constituïren autèntics
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nius de contraban des dels quals arribava material a l’Estat espanyol i altres indrets, com per

exemple, el que passen de Sanremo als algerians en temps de la guerra per la independència

d’Algèria. En aquest darrer cas, es transportava armament i municions per la necessitat que en

tenien, i encara que el rèdit esdevenia més elevat, si els aplegaven, les conseqüències esdevenien

més funestes que en condicions normals. En canvi, no és per raons de guerra que, a Els

argonautes, a Tànger, dipositen una bomba de rellotgeria a la quilla del Memphis, embarcació que

pertanyia a uns barons francesos que traficaven amb armes i que esclatà amb tot de gent a bord.

En morir el baró, la seva dona continuà en el negoci amb un alemany, Herr Günter, que tot

semblava indicar que havia pertangut a la Gestapo, i a la llanxa, hi contractà un argentí, un danès

i, la resta, espanyols. Carregaven el material, procedent il·legalment de Grècia via Mònaco, on

les autoritats monegasques eren untades. A Madrid, feren explotar l’auto de Herr Günter. També

hi havia contraban de drogues i, en general, de tots els elements que escassejaven al lloc en

qüestió; la Botafoc, per exemple, transportava tabac i niló perquè a l’Estat espanyol, en aquella

època, escassejava.

El contraban, dins l’Estat espanyol, pren força després de la Guerra dels Tres Anys, tot i que, no

obstant això, constituïa un fenomen que venia d’enrere, un cop tancat el capítol de l’emigració

a Amèrica. Del contraban d’abans de la Guerra, Porcel també en parla. A l’entrada de segle,

Diumenge de can Cabré, el pare del nostramo d’Els argonautes, ja muntà amb dos homes més

una empresa de contraban, i en temps de la República, el seu fill Llorenç també els anà a ajudar,

cosa que no resulta gens estranya per tal com una companyia s’organitzava sovint dins un mateix

nucli familiar.

Després de la postguerra espanyola, particularment cap a la segona meitat dels cinquanta i durant

els anys seixanta, l’Estat espanyol comença a obrir-se a l’estranger amb el Pla d’Estabilització

de 1959 després del reconeixement del Règim per part d’estats com ara el Vaticà, l’Argentina o

els EUA. L’autarquia estatal, òbviament, havia afavorit, entre d’altres, els contrabandistes, que

amb l’entrada de mà estrangera veien disminuir el seu volum de feina i els guanys. Els
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contrabandistes mallorquins tingueren Tànger445 com a principal nucli d’aprovisionament del

material amb què traficaven. Carregaven els vaixells a sol post. I al darrere, hi havia tota una

infraestructura muntada: per exemple, Juvera, a Els argonautes, que rep comissió, acata ordres

de Penya, el representant que té la companyia per a la qual treballa a Gibraltar. Aquestes

companyies eren formades per un o més socis capitalistes que constituïen el nucli dirigent, i

després també n’hi podien haver d’altres que hi col·laboraven amb una suma més modesta de

diners i que no participaven ni en la direcció ni en la gestió.

Per a ells, treballaven els patrons de les embarcacions, com Juvera, i al mig, subjectes com

l’esmentat Penya, representant de la companyia a Gibraltar, que pagava als magatzems amb els

diners que li enviaven de Mallorca. Per passar els diners d’una banda a l’altra, podien intervenir-

hi, a més, altres intermediaris, que també anaven a comissió. La companyia solia tenir més d’una

embarcació i era, en darrer terme, la que prenia la decisió de quan s’embarcava i quan i on es

desembarcava, les persones a subornar, la contractació de la gent, els guanys i les pèrdues, etc.

Així, la Botafoc no només ha d’arribar a Mallorca, sinó amagar-se fins que es doni llum verda a

l’entrada en cita. Un cop s’havia lliurat el carregament es podia distribuir a diversos establiments

i venedors. Un d’aquests venedors és Prudenci Torroella, que durant la postguerra és detingut per

distribuir carregament de contraban. Els policies li demanen, sobretot, pel lloc d’on va treure el

material a fi de fer caure tota la companyia en efecte dòmino fins arribar als de dalt.

L’Estat, per contrarestar-ho, havia disposat des del segle XIX els carrabiners, que substituïen els

parrots, creats durant el set-cents amb la mateixa finalitat. Els carrabiners constituïen un cos

especialitzat en afers de contraban destinats als punts de descarregaments costaners de la

Península i les Illes (en especial, Mallorca, Eivissa i Cabrera) i a prop de la fronteres —la

francesa, particularment. Després de 1939, foren unificats a la Guàrdia Civil per tal com llurs

activitats s’encavalcaven i també per la seva actuació durant el conflicte bèl·lic. Els carrabiners
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gaudien d’una vida excessivament itinerant que es reflecteix en la família de Marcó: el seu pare,

que havia estat destinat a diversos punts costaners com Alacant, Llançà, el Cabanyal o Formentor,

és enviat, de nou, a Mallorca, en concret, a la Colònia de Sant Jordi, on neix Pere Marcó.

Hi havia dues menes de contraban: el contraban a gran escala, el dels propietaris de les

embarcacions, que es xifrava en milions de pessetes i que transportava grans quantitats, i després

el de petita escala, en què també s’immiscien patrons i treballadors (per exemple, Teixidora o

Tomeu Melsion, personatges de La lluna, o els homes d’equipatge, patró i nostramo inclosos, de

la Botafoc), que podien treure-hi uns quantes milers de pessetes —que era força en la dècada dels

anys seixanta.

Amb el cuiner Freire Pena, es pot establir la comparació entre Gibraltar i Tànger. Per ell, encara

que això és molt subjectiu, a Tànger es vivia molt millor. En aquesta ciutat internacional, sense

fiscalitzacions ni papers, amb contactes permanents amb altres ciutats cap a on sortia el material

contrabandístic, se sabia amb molta més exactitud quan se salparia i tot era molt més tranquil,

perquè tenien els espies més controlats i perquè, amb tantes entrades i sortides de carregament,

les coses passaven més desapercebudes. Després de la Segona Guerra Mundial, al 1945, Tànger

deixà de pertànyer a l’Estat espanyol i passà a l’administració internacional fins que l’any 1956

s’incorporà al Marroc i tot plegat s’esberlà. Els marroquins impediren que els europeus s’hi

enriquissin, els bancs tancaren i el port es buidà. Els militars, fuet en mà, molestaven els

estrangers o els requisaven les propietats. A homes com Pena, no els quedà altre remei que anar-

se’n. Però amb la seva partida es perjudicà, igualment, els treballadors dels petits comerços locals

i els propietaris d’aquests, perquè tots aquests estrangers els deixaven de comprar. Els únics que

s’havien enriquit, de llavors ençà, havien estat el rei Hassan i les classes elevades del Marroc. Per

tant, Freire havia viscut al Tànger d’abans de l’any 1956, i Torroella pararia per aquella zona entre

aquesta data i la de independència d’Algèria el 1961, la qual cosa encara ajudaria a reforçar més

el poder marroquí enfront de la situació financera i comercial que hi havia hagut abans a Tànger.

Seria durant aquesta època que el principatí aniria a raure a Menorca, mentre que després de la

independència s’instal·là a Alger i al cap d’un cert temps retornà a Barcelona.
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A alta mar, solien establir-se les negociacions entre el vaixell que transportava el material des

d’algun d’aquests punts i l’embarcació o embarcacions més petites que havia d’atracar-lo fins a

la costa. Els contrabandistes desembarcaven en nits fosques en alguna cala aïllada on els

esperaven altres homes, en conxorxa amb els guàrdies civils, que sovint es deixaven subornar,

i comptaven, igualment, amb gent que els notificava els possibles entrebancs. Aquests homes els

ajudaven a descarregar ràpidament el contraban, mentre que quantitats importants del que treien

servien per untar les autoritats pertinents. El capità s’informava abans a través d’algú que, des

d’un auto amagat, donava via lliure per fer el desembarcament sense perill. Amb freqüència, es

produïen però traïcions, com la del guàrdia civil Manuel Gómez a Mateu Salla, a La lluna; la

denúncia incerta a Vicenç Barral, faroner de la Dragonera, que havia exercit aquesta feina d’avisar

els contrabandistes des de l’illot a canvi de calés (quan venien mal dades, la seva dona estenia

roba de color, o de nit, deixaven totes les finestres obertes perquè irradiessin llum per avisar-los)

i que va a raure a presidi, o la detenció per part dels carrabiners dels contrabandistes d’“Els

penjats”, que són enxampats no sabem com per tal com el punt de vista que tenim, intradiegètic,

és el de Mateu Salle, un dels contrabandistes.

Un individu que s’ha passat mitja vida en negocis de contraban és Salla, el patró del Cala Llamp.

Es fa difícil no associar-lo amb un precedent com és Mateu Salle, contrabandista també,

protagonista del conte “Els penjats” (1958), home igualment madur, per bé que després les

històries de Salle i Salla es bifurquin completament. El passat contrabandístic del patró, a La

lluna, l’hi retreurà Tomeu Melsion mentre conversen al cafè de Can Jaumoia. Abans, els Salla

li havien preparat una emboscada a un guàrdia civil. Mateu Salla la hi portava votada perquè fou

detingut per contraban quatre anys enrere per culpa d’aquest. Havia comprat una llanxa a

Gibraltar i hi duia cafè i tabac ros, però l’embarcació fou incautada per la traïció d’aquest guàrdia

civil, a qui havia subornat abans, i al qual els Salla apallissen a la novel· la. I quan Dameto

conversa amb el seu cosí, aquest fa poc que ha arribat de Gibraltar amb una llanxa, en la qual fa

dos anys que treballa, enredat també en negocis de contraban. A part del que treu de la feina, el

cosí també arreplega diners del material que li deixen dur pel seu compte, com feia, anys enrere,

Tomeu Melsion, que traficava amb tabac.
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Això mateix farà el nostramo Cabré i tots els altres treballadors de la Botafoc, puix es tractava

d’una pràctica habitual dels contrabandistes en aquella època. Cabré porta ampolletes de perfum

de devers tres-centes pessetes cadascuna per vendre-les per quatre-centes a una perfumeria de

Ciutat en conxorxa amb un dels que descarregaven el material, i Torroella, el motorista de la

mateixa llanxa, va haver de fugir a l’estranger després que la Tabacalera gairebé l’aplegués. Això

del contraban, a Cabré, li ve del seu pare. Diumenge de can Cabré, havent tornat de Cuba, essent

un dels líders de la Unión Patriótica i controlador del sometent d’Andratx, se situa en una posició

estratègicament privilegiada, que li permet maniobrar amb tranquil·litat els afers del contraban.

Amb aquest personatge, Porcel exposa sense denunciar-ho —a fi que nosaltres mateixos

n’extraguem les conclusions— el caciquisme predominant en règims com la monarquia d’Alfons

XIII, les dues dictadures i, fins i tot, la República, però no només a gran escala, sinó també a

nivell local. En la mateixa línia, es denuncia la connivència de les autoritats en la qüestió del

contraban, cosa que es reflecteix en novel·les com ara La lluna, amb els carrabiners que es deixen

subornar de sotamà al començament del llibre, i també a Els argonautes, amb personatges com

els de la família Cabré.

A Difunts, en què la qüestió del contraban desapareix gairebé per complet per tal com l’ha

esgotada a la novel·la anterior, encara ens trobem, tanmateix, amb mistress Helen, a qui acusen

d’haver-se immiscit en negocis contrabandístics. Vivia en un iot a la costa amb els seus cans i un

mariner contractat. Capturaren una barcada de contraban i va córrer la brama que l’Unicorn,

l’embarcació de mistress Helen, havia navegat per aquella zona un parell de dies abans, de

manera que treballador i propietària foren interrogats, encara que, com passava sempre, aquests

negaren de totes passades haver-hi participat. No ho pogueren demostrar, però al cap de poc,

l’estrangera havia partit amb els animals tot deixant una nota al mariner demanant-li que tingués

cura del iot.

Els contrabandistes es repartien, doncs, en quatre grups: a) el dels qui esperen el carregament a

la platja d’alguna cala deserta, com ara a Els argonautes, en què Diumenge de can Cabré tria gent

callada i forçuda per carregar saques tota la nit, dur-les a bon port i embutxacar-se així un jornal

equivalent a un parell de dies de feina; b) els qui, com Llorenç Cabré, van dins embarcacions com
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la Botafoc; c) els contactes, com Vicenç Barral a la Dragonera, que vigilaven, advertien o

ajudaven els contrabandistes, i d) a sobre, el darrer grup, el dels que hi feien el gran negoci, com

els tres propietaris majoritaris de la Botafoc, per exemple Andreu Banyabufarí, que es passejava

amb un Ford i sempre duia un puro a la boca.

En arribar en aquest punt aïllat, l’embarcació els avisava de manera silenciosa, fent-los llums, per

exemple. I els de la costa, al seu torn, els tornaven algun senyal. L’embarcació s’acostava i algú

de terra hi pujava per avisar-los que no hi havia perill per desembarcar. De vegades, tanmateix,

ja no hi eren a temps, i el que s’encenien eren els llums de les llanxes de les autoritats, que els

il·luminaven amb un focus (amb el qual podien veure’ls i resseguir si algú fugia) i que amb un

megàfon els dictaven ordres. Això és el que els passà a Torroella i Santaló, que encalçats per les

autoritats, assoliren, tanmateix, esquivar-les, i per un conegut d’un conegut, aconseguiren

travessar la frontera francoespanyola i d’allà els embarcaren cap a Tànger on, de nou, entrarien

en afers contrabandístics.

En cas que aquestes autoritats no compareguessin, els de terra lliuraven els diners als de la mar,

i aquests, el carregament, que podia ser, i de fet, era variadíssim: cafè, tabac, niló, rellotges,

mantelleries, plats, ampolles, seda, encenedors, transistors, capses de música, cortines, corretges,

estilogràfiques, màquines d’escriure, etc. En aquesta mena de contraban, que es desenvolupà,

particularment, a Mallorca entre el 1955 i el 1970, se l’anomena “contraban del progrés” pel fet

que consistia en la introducció a l’Estat d’articles que ací es feien inabastables.

Molt lligat amb el contraban, també forma part d’aquesta realitat mallorquina de què parlava

Porcel les bubotes de contraban. Contrabandistes que espantaven la gent amb un llençol i una

careta disfressats de fantasmes. Caminaven cent o dos-cents metres més endavant que els

traginadors del contraban, que és el que feia Jeroni Bosch, personatge secundari d’Els argonautes,

i els deixaven el camí lliure per passar. Un fet verídic, que es reprodueix ací i té gràcia, però que

en el fons no deixa de ser un exemple ben miserable perquè revela tot el que s’ha d’empescar la

gent per poder sobreviure. Els contrabandistes s’aprofiten de la gent d’un poble que,

tradicionalment, sempre ha cregut aquestes històries d’aparicions i fantasmes. Els qui veien, no
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obstant això, que es tractava d’una bubota de contraban, els deixaven el pas lliure, conscients, tots

plegats, de les duríssimes condicions de vida d’un país endarrerit i dèbil com era l’Estat espanyol

aleshores i, perquè com afirma Ferrer, “ningú no volia tenir qüestions amb els traficants”446. Però

si la bubota de contraban es trobava la guàrdia civil, o bé molta gent, el que feia era xiular per

avisar la resta per tal que s’amaguessin.

Comenta Porcel que, a partir d’un cert moment, el contraban havia substituït l’emigració que, des

de feia molt de temps, fustigava la població d’Andratx i d’altres localitats pobres de Mallorca.

Però el contraban, que tanta força adquiriria durant la postguerra, també s’havia d’acabar i, en

certa manera, el substituiria el tràfic de drogues, que reproduí alguns dels circuits del contraban.

Les drogues ja duien temps introduïdes a l’Estat espanyol, però eren encara molt minoritàries fins

a la dècada dels setanta. Completament oposat al cas del contraban, tanmateix, es creà contra el

narcotràfic un fort rebuig social que encara perdura avui dia.

De fet, les primeres novel·les porcel·lianes en què es parla de drogues són les dues novel·les de

la mar. A Torroella, d’Els argonautes, durant la postguerra, quan les autoritats el detenen per

contrabandista, li demanen si sap d’algú que trafiqui amb drogues, però ell respon que no; més

endavant, tanmateix, especula amb la possibilitat que acabi la Guerra d’Algèria per tal d’establir-

se a Tànger i vendre drogues a petita escala. A la mateixa novel·la, de l’amo Banyabufarí, també

s’insinua que està enredat en afers de drogues, baldament visqués, sobretot, del contraban. I

abans, a La lluna, veiem que, a Marsella, Melsion ja s’havia mesclat en negocis de drogues que,

per la situació d’aïllament de l’Estat espanyol sobretot durant les dues primeres dècades de

franquisme i per la forta repressió policial, potser no tenien ací encara la importància que havia

començat a adquirir a adquirir a països estrangers com ara França o els EUA.

La irrupció de l’anarquisme

“Un solo aspecto de aquella época, de toda la primera mitad de este siglo [XX], me conmueve y suscita mi
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PORCEL, Baltasar. Cit. La Vanguardia. Barcelona, 20 de juliol de 1986.

448 Joan Ferrer i Farriol va néixer a Igualada el 1896 i va morir a Montreuil (França) l’any 1978. Des
d’Igualada mateix, durant la dictadura de Primo de Rivera, fou un dels impulsors de la publicació llibertària Germinal
i redactor de la publicació anarcosindicalista El Sembrador (1930). Col·laborà també a Cultura Libertaria i, durant
la Guerra, a Catalunya, diari de la CNT, del qual fou director el 1937, i corresponsal al front de Solidaridad Obrera.
Un cop exiliat, fou director de CNT, Solidaridad Obrera, Combate Sindicalliste i Umbral. Vid. MARTÍNEZ DE SAS,Maria
Teresa; PAGÈS I BLANCH, Pelai (coord.). Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Catalans. Barcelona:
Edicions Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000, 1482 p, p. 560-561.

449 Frederica Montseny i Mañé va néixer a Madrid el 1905 i va morir a Tolosa l’any 1994. De ben jove,
començà a escriure amb regularitat a La Revista Blanca. Durant la Segona República, s’incorporà al Sindicat de
Professions Liberals de la CNT, i el 1936 entrà al comitè regional de la CNT de Catalunya i passà a formar part del
comitè peninsular de la FAI. Posteriorment, durant la Guerra, acceptà de convertir-se en ministra de Sanitat sota el
govern de Largo Caballero entre novembre del 1936 i maig de l’any següent. El 1938, amb la caiguda del govern de
Largo, presidí el primer comitè d’enllaç CNT-UGT i fou responsable del Departament de Sanitat de la Comissió de
Batallons de Voluntaris. Després del conflicte bèl·lic es va exiliar a França, on continuà amb el seu treball sindical
a la CNT i ocupà la direcció de diversos òrgans de premsa d’aquesta com CNT i Espoir.
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adhesión, pese a que le reconozca mil y un defectos e incluso odiosas actuaciones: el anarcosindicalismo.

Incluso le dediqué un libro, La revuelta permanente”447.

Així de clar manifestava Porcel el 1986 la seva filiació a l’anarquisme durant una època, que

podem situar entre final de la dècada dels seixanta i mitjan dècada dels anys setanta. Pensem que

la gran obra anarquista de Porcel, reflex de la seva atracció per tot aquest món, La revolta

permanent (1978), fou escrita el 1970 en català, baldament no veiés la llum fins el 1978 i en

espanyol en comptes d’aparèixer en l’idioma que, originalment, redactà l’assaig Porcel per mor

dels entrebancs de la censura. El llibre constitueix una extensa entrevista a l’històric cenatista

Joan Ferrer, aleshores exiliat a París448. A més, hi hem d’afegir l’entrevista a Frederica

Montseny449 de 1976 i els nombrosos articles que publicà Porcel al diari La Vanguardia i la

revista Destino sobre el tema en aquella mateixa època.

L’aparició d’un primer personatge anarquista a les seves novel·les, tanmateix, ja havia aparegut

abans dels setanta amb Els argonautes arran del clima de molt relativa permisivitat que havia

permès l’eliminació de la censura prèvia. Però el primer personatge veritablement anarquista,

Prudenci Torroella, no és anarquista, sinó fill de dos anarquistes catalans d’abans de la Guerra.

El pare de Torroella fou empresonat i perdé la vida mentre tractava de fugir i la seva mare,

militant del POUM i mecanògrafa d’Andreu Nin, morí metrallada per les tropes franquistes quan

fugia en direcció a França. Per assuaujar-ho sens dubte al davant de la censura, de 1939 ençà, el



450 Vid. CABRERA, Carles.  “La producció dramàtica de Jaume Roca i Bauzà (1840-1912)”. In Op. cit. (en
premsa).

451
PORCEL, Baltasar. Cit. La Vanguardia. Barcelona, 18 d’agost de 1968.
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segon motorista de la Botafoc vivia amb la família del seu oncle, catòlic i catalanista, admirador

de Cambó i Pla, medi del qual, tanmateix, Torroella n’escapa aviat.

A Mallorca, d’anarquistes amb qui entroncar, Porcel no en veia pràcticament cap —per bé que de

lliurepensament, republicanisme i una cert dosi de prefiguració de l’anarquisme en devia haver

detectat en el teatre del seu paisà Jaume Roca, “es Gerrer”450. En canvi, a Catalunya, sí que hi havia

hagut un flux important d’anarquistes, que pervisqué a l’Estat espanyol fins a les acaballes de la

Guerra dels Tres Anys (Joan Ferrer i Frederica Montseny en són dos boons exemples). Per la

versemblança que Porcel sempre volgué atorgar als seus llibres, a Torroella, Porcel no té altre remei

que fer-lo català del Principat, perquè és creïble que ho fos essent d’allà, atès que altres

personatges, històricament, ho havien estat. En canvi, en un mallorquí, això hauria resultat poc

versemblant i l’autor, que ho sap, ho evita.

La història es torna a repetir a Difunts. Amb la proclamació de la República, Nurieta s’uní a un

capitost anarquista, també del Principat, que nomia Brauli Castell i que havia conegut al tren mentre

ell fugia de la policia del rei Alfons XIII. Quan aquest capítol havia aparegut a les planes de La

Vanguardia451, significativament, Nurieta no havia fugit amb cap anarquista català sinó amb un

diputat lerrouxista a principi del 1936. L’anarquista de Difunts desaparegué per Barcelona en temps

de la Guerra, potser de manera semblant als pares de Torroella, deixant un fill anomenat Bakunin

(d’aquest fill, evidentment, l’article del diari ja no n’havia dit res); el rol dretà de l’oncle que

redreçà l’educació de Torroella a Els argonautes, curiosament, ací l’ocupa el nan Tomàs, home

d’ordre i tradició. Però per què novament repetir aquest contrapunt de l’oncle de Torroella i el nan

Tomàs, estava vagament basat en alguna història real?

En el capítol següent, el XXIX, a Bakunin, l’infant, el rebatejarien amb el nom de Valentí i

l’obligarien a oblidar-se del seu pare, i quan Brauli els visita a Andratx, el nan no el vol ni veure.



452
PORCEL, Baltasar. Cit. La Vanguardia. Barcelona, 1 de setembre de 1968.

453 “La Varsoviana” es popularitzà com a himne de la CNT amb el nom d’“A las barricadas” al llarg de la
Guerra. Els anarquistes demanaren al compositor Joan Dotras i Vila que els en compongués un i els lliurà “La
Varsoviana” com si fos creació seva. Després de la Guerra, va ser sotmès a judici, acusat d’haver compost l’himne
i va al·legar aquest “plagi” en defensa pròpia, com una manera d’evitar la col·laboració amb els revolucionaris.
Agraeixo la dada al Dr. Joan Alegret. Falcó explica que l’1 de setembre del 1936 va aparèixer a La Vanguardia una
notícia que li atribuïa “A las barricadas”, de manera que el setembre del 1939 fou detingut acusat d’haver-lo compost.
Però l’acusació era falsa per tal com es tractava de la peça polonesa “La Varsoviana”, original de final del segle XIX

i sobre la qual Dotras havia fet només un arranjament. LLUÍS I FALCÓ, Josep. “Joan Dotras i Vila”. In Els compositors
de cinema a Catalunya (1930-1959). Barcelona: Filmoteca de Catalunya (Cineastes, 13), 274 p, p. 19-25, p. 21-22.
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Aquesta part, lògicament, tampoc no havia estat reproduïda a l’article de premsa que prèviament

s’havia publicat a La Vanguardia452; en canvi, a Difunts, s’hi afegeix tot un passatge en què Valentí

rememora l’ambient tens de preguerra després de la victòria a les eleccions del Front Popular

d’esquerres el febrer del 1936. És el darrer cop que va veure el seu pare. Aquella nit, tustaren a la

porta andritxols de diverses procedències (del poble, del Port d’Andratx, de l’Arracó...) i se

n’anaren, cap a les cinc de la matinada, cantant “A les barricades”453 —en reprodueix el primer

fragment— pels carrers. Abans de partir, el pare havia promès a la seva dona un endemà millor per

a tots

Tant en una novel·la com en l’altra, Porcel es complau a explicar-nos amb detall la peripècia

anarquista del personatge però com si fos de manera involuntària, és a dir, a través de l’excusa

d’un altre personatge que és el que, realment, ens ocupa: no els casos de Prudenci Torroella a Els

argonautes o Valentí a Difunts sinó els de llurs progenitors. En el primer exemple, no obstant

això, Prudenci no conserva records del seu pare, i és el narrador el que ens conta qui va ser,

mentre que en el segon exemple, per atorgar-hi més credibilitat, és el mateix Valentí qui esdevé

narrador-testimoni de la vida del seu pare, el qual anava i venia de Barcelona cap a Mallorca.

El curiós de tot plegat és que, per primer cop en Porcel, aquest fill d’anarquista que és Valentí lliga

el món millor que anhelava el seu pare amb el món salvatge que descobreix després de passar la

nit dormint a la cabana, que és, ras i curt, el mateix que sent Porcel respecte de l’organització

anarquista i la seva manera d’entendre el món. Per ells, és com si el món, de per ell mateix, ja fos



454 Coincideixo de ple amb Bru de Sala en assenyalar que potser hem errat en considerar l’etapa d’anarquista
de Porcel com un període definitivament superat quan, en realitat, constitueix un dels elements que millor ajuden a
entendre la seva producció no només de ficció sinó també de no ficció. In BRU DE SALA, Xavier: “Pròleg”. In PORCEL,
Baltasar. Op. cit. Barcelona: Edicions Proa, 1991, 702 p, p. 13-25, p. 23.
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anarquista454, i el capitalisme o el comunisme només haguessin estat organitzacions posteriors que

haguessin vingut a torbar aquest ordre i harmonia primitiva. Valentí ha d’acabar militant en

l’anarquisme, perquè defensar aquesta darrera estructuració primitiva de la naturalesa implica, a

la força, defensar l’anarquisme tal com l’entenia el seu progenitor, perquè aquell crit natural que

sent que el crida cap a son pare és com “A les barricades”, el darrer que li havia sentit cantar abans

que se n’anés amb la moto.

Fins a cert punt, el capítol següent, el de Marc Perelló i els tres reis d’Orient, té a veure amb

l’anarquisme amb aquesta fuga dement que pateix el personatge que fa de rei màgic. Potser es

tractava de fer veure, o potser no, la impossibilitat d’aquest món que predica l’anarquisme un cop

Porcel n’abandona, almenys exteriorment, l’ideari, per l’ànsia, per ventura intrínseca dels humans,

de comandar, regnar i acumular poder, representats a través de Perelló. O per ventura els trets

anaven contra el comunisme, tot tractant de demostrar que la igualtat és impossible entre els homes

perquè tots tendim a acumular sempre més i més poder.

Així acaba, doncs, el reflex de l’anarquisme —en sentit estricte— pel que fa al període que

estudiem ací i que permet situar, com dèiem al començament d’aquest apartat, l’anarquisme de

Porcel entre final de la dècada dels seixanta i primera meitat dels anys setanta. Coincideix, per tant,

amb els nombrosos canvis que, simbòlicament, tenen el seu punt d’inflexió en el Maig del 68

francès, com assenyalàvem més amunt, i que hem convingut a assenyalar com a punt d’inici d’una

segona etapa dins la producció novel·lística de l’autor d’Andratx.

TEMPS INTERN

Parlem de temps intern per referir-nos a la manera com s’estructuren els fets argumentals dins les



455Porcel hi romangué tres mesos. PLANAS, Antoni. Op. cit. Palma: Lleonard Muntaner, Editor (Mallorquins
en Diàleg, 11), 2003, 192 p, p. 47.
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diferents escenes de les novel·les d’un autor. Ens interessarà saber quina és l’ordre (si hi ha

analepsis, prolepsis, obertures in medias res, etc.), durada (si hi ha sumari o resum, escena, el·lipsi

o pausa descriptiva) i freqüència (que pot ser singulativa, anafòrica, repetitiva o haver-hi sil·lepsi),

de les diverses accions de les novel· les. En arribar a la segona etapa, veurem també de quina

manera les diferents històries de Difunts s’havien disposat prèviament en premsa al llarg de tot

l’any, i farem, així mateix, un repàs històric a la genealogia de la família dels Vadells des del

primer avantpassat conegut fins al protagonista de la història.

Marc, el protagonista de Solnegre, nascut al poble, després d’haver-hi cursat els primers estudis,

parteix dos anys a viure a Palma. Els interromp per fer el servei militar a Cartagena, on no sabem

quant temps hi passa455, després dels quals s’està vint-i-un mesos dins una oficina. A vint-i-tres

anys, el dia de Tots Sants, retorna al poble i, en menys d’un any, participa en l’assassinat que posa

fi a la vida de don Sebastià i ingressa a presidi. Abans, cap a febrer d’aquell any que en compleix

vint-i-quatre, comença a visitar Maria de nit, i per maig, ja estan plegats. Durant aquest darrer any,

també coneix els pedrers i començà a freqüentar la pedrera als matins. Cap a les acaballes de

setembre, mor Tem Panxeta en accident laboral, i els pedrers i Marc decideixen d’assassinar don

Sebastià. A conseqüència del crim, Marc és condemnat a quinze anys de presó.

Però sabem que Solnegre s’inicia in medias res i, per tant, el primer que veiem és al protagonista

tornant al seu poble després dels anys de presidi. Novament, com sabem, aquest inici in medias res

el torna a fer servir Porcel a Els escorpins, que s’enceta un dijous, després de la posta de sol, quan

Krista i el protagonista han partit amb moto cap a Portocristo. La moto se’ls espatlla i comença a

fosquejar. De quina manera han arribat fins ací, ens ho explica una analepsi situada aquell migdia

mateix.

La lluna s’inicia un matí d’agost entre les dotze i la una, quan el veler arriba a Palma, i en acabar
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de dinar, comença la descàrrega del material. I el temps intern de la novel·la  (el de l’embarcació

que sortirà, de nou, de Palma cap a la Península i la història d’aquests homes que hi naveguen),

ens és presentat en un ordre sols alterat per constants salts temporals que semblen anar a la recerca

de la teca narrativa, tot eliminant la part més circumstancial. Lògicament, a això hi haurem d’afegir

una major o menor extensió del  passatge segons l’interès narratiu d’aquest. De vegades, també —i

no ens ha d’estranyar tenint en compte que és una novel·la coprotagonitzada per tants

personatges—, ens trobarem amb alguns capítols que s’encavalquen, i adesiara, trobarem analepsis

o, fins i tot, alguna prolepsi ben inserides en el nucli de la trama.

Per exemple, entre els capítols I i II es produeix ja una petita el·lipsi: el capítol I acabava just

després de dinar i el II comença havent acabat de sopar, quan Rebolls visita Banya i, després, torna

a dormir al vaixell. Semblantment al salt que hem trobat entre els dos primers capítols, tenim un

bot narratiu una mica més gran entre el capítols I i III, que s’inicia poc després que ho faci el II, de

manera que els capítols II i III podem considerar que s’enceten gairebé paral·lelament, si bé aquest

darrer té una durada ostensiblement superior a l’altre, puix cobreix la nit sencera. Un nou salt

narratiu perquè, després del capítol III, ens trobem Croc l’endemà, quan s’aixeca ressacós al Cala

Llamp. Aleshores, es produeix un nou bot narratiu i ens situem després de l’hora de dinar, mentre

que el capítol V s’inicia la nit d’aquell segon dia. Amb al capítol VI, tanmateix, tornem enrere. Al

matí, Salla ha estat informat que al cap d’un parell de dies hauran de partir i, després de veure’s

amb la dona, roman tota la nit a casa d’una prostituta. Al tercer dia, parteixen de Palma cap a

Andratx, on esperen el segon carregament. De nou, entrem en temps paral·lels perquè, abans que

això ocorri, Ramon Verger ha sol·licitat permís per acostar-se fins a a casa seva. El quart dia és

inactiu, perquè Salla diu que la nau encara no està aparellada. Dameto comenta que serà la nit del

sisè al setè dia que, havent omplert el veler, el patró voldrà salpar, com efectivament acaba passant.

El patró decideix de cobrir la guàrdia de les tres primeres hores, i aleshores, durant la mateixa nit,

és Rebolls qui el substitueix. L’endemà, es preveu que, cap a migdia, arribaran a Barcelona. I,

certament, quan el sol d’agost esclata en tota la seva força a l’horitzó, ja veuen la costa. A mitjan

horabaixa, es produeix l’accident en què mor Mateu Salla. A la vesprada següent, el Cala Llamp

retorna cap a Mallorca.
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Novament, Els argonautes comença a mitjanit, durant el mes d’agost, i continua, linealment, a

la primera meitat del capítol II, que s’intitula “Les hores de fosca”, mentre que el capítol III duu

per nom “L’alba boirosa”. El sol surt en el IV. Al V, la novel·la bota amb una el·lipsi implícita,

tanmateix, fins a mitjan horabaixa i acaba a sol post; continua, durant la nit, al capítol següent,

que és quan reben ordres de no continuar endavant per no coincidir amb les maniobres de

l’esquadra espanyola, que es duran a terme l’endemà entre el migdia i l’horabaixa. El VII i VIII

s’esdevenen l’endemà al matí, abans de les maniobres. En el capítol següent, botem amb una altra

el·lipsi fins a mitjan horabaixa, i al següent ja és de nit i s’intitula, significativament, “El temps

immòbil”, que al·ludeix a l’estada morta de la Botafoc al caló eivissenc, de manera que podríem

parlar d’una pausa narrativa. El capítol XI es desenvolupa l’endemà entre mitja vesprada i la nit,

i en el següent, el XII, passem a l’alba de l’endemà. Al migdia d’aquest quart dia, reben notícies

que han finalitzat les maniobres i poden entrar en cita, i al capvespre, el patró ja vol anar-se’n.

Al capítol XIII, els retrobem a alta mar, passades les vuit del vespre i fins a la matinada, moment

en què s’esdevé el capítol final. La pausa, doncs, del caló eivissenc és conclosa, i mitjançant una

analepsi interna completiva se’ns reporta l’eixida de la llanxa del caló pitiús mitjançant l’ús del

sumari, fórmula dominant en aquest capítol XIII. Així doncs, des de la mitjanit del primer capítol

al V es desenvoluparia el primer dia del viatge, del VI al X el segon, l’XI, el tercer, el XII, el quart,

i el XIII, el quart i el cinquè.

Totes quatre comencen, doncs, en diferents moments del dia, però durant el mateix mes d’agost.

A Solnegre, Marc arriba a la vila a mitjan agost i, per tant, totes les vivències d’aquest al poble

des del seu retorn i les lletres reportades a Maria, s’esdevenen entre l’estiu i la tardor. I a Els

escorpins, per la seva banda, tant la primera part, “El sol”, com la darrera, “El domini del vent”,

se situen també durant l’estiu, semblantment al que ocorre a La lluna i Els argonautes. Porcel

pràcticament abandonarà aquesta pràctica a partir de Difunts. És, emperò, una preferència

temporal compartida amb molts autors que llegia el nostre autor en aquella època (Camus, Carlo

Levi, Pavese, Cela, Fernández Santos...), que també situen llurs novel·les als estius, i els moments

de més tensió, sota una calor intensa, com passa també en les obres porcel·lianes.



456 Amb l’ajut dels reforços de Menorca, el 16 d’agost de 1936 les tropes republicanes comandades pel capità
Alberto Bayo desembarcaren a Portocristo i ocuparen Son Carrió i el puig de Son Corb. El 28 d’agost, emperò, foren
derrotats per les tropes nacionalistes i el 4 de setembre es produïa ja la retirada de les tropes de Bayo. Vid. MOLL I
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En canvi, a la segona part d’Els escorpins, la narració comença un horabaixa hivernal i en un lloc

on es fa de nit molt d’hora. Sens dubte, Porcel tria l’hivern per les connotacions que adquireix

aquesta estació de mort i absència de tot, atès que li interessa transmetre una sensació negativa

i fosca de l’ambient amsterdamès. També apareix, però, la primavera (quan floreix el jardí del

pare dels nois, que a l’estiu, novament, s’asseca), que és l’estació en què la mare abandona els

fills. Després d’això, el pare fa ingressar el fill a un col·legi religiós d’interns, on transcorreran

els seus propers hiverns.

Però el noi creix i, a l’adolescència, visita Mallorca amb un amic. Això s’esdevé a l’estiu. Per tant,

a l’autor, li interessa molt relacionar Holanda amb l’hivern i Mallorca amb l’estiu. De fet, el noi,

si hagués quedat a Amsterdam, no n’hauria tingut d’estiu, perquè allà els estius també són per

treballar. Però el jove visita Mallorca i ací sí que pot gaudir del sol, les platges, les festes de poble,

les noies, etc.

Les primeres novel·les de Porcel s’enceten, llavors, durant els horabaixes d’estiu, més en concret,

al mes d’agost, en un temps calorós però ja de tempestes de final d’estiu. Més encara, veiem que,

a la primera etapa narrativa, Mallorca es relaciona indissolublement amb el període estival, i que

l’únic inici hivernal és el que se situa als Països Baixos a Els escorpins i en històries col·laterals

d’Els argonautes, com la del patró Juvera o Vicenç Barral. A Solnegre, la primera carta que

escriu Marc, quan fa un parell de dies que ha arribat, la data ja a mitjan agost (la darrera és de l’11

de novembre), a Els escorpins, el pastor arriba a Mallorca a la primavera al final de la segona part

de l’obra, mentre que la primera part i la tercera, que s’esdevenen en continuïtat i sols separades

per la setmana que el protagonista es passa al llit malalt, coincideixen amb el desembarcament

històric de les tropes de Bayo a Portocristo i la posterior retirada d’aquests davant l’ofensiva

franquista456, mentre que La lluna té lloc durant una setmana en ple mes d’agost. Per què però
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durant l’estiu? Hi tornarem més avall, en parlar de la simbologia dels productes novel·lístics de

Porcel.

Hem dit que se’n deslliura a partir de les històries que componen Difunts, les quals s’avenien al

temps present del moment. Per tant, les històries de Difunts es reparteixen durant tot l’any, moltes

d’elles prenent com a referència moments concrets del calendari anual com ara Nadal o Pasqua,

el Dia de les Verges o el dels Morts, tan important aquest darrer en l’obra de Porcel. Així, la

primera narració té lloc el Dia dels Morts, per novembre; la de Botines, “Una noche de Junio,

espléndida”457, per juny, com indica el mateix títol; la de Jacqueline i Sebastià a l’estiu; la història

de mistress Helen i la de Tortella i els endimoniats, per març; el desconsol de Garí, després de

Pasqua, etc. Hi hem de cercar l’explicació en el fet que, originàriament, aquests contes

aparegueren com a articles a La Vanguardia en forma de crònica que Porcel presentava “com

coses que acabaven de passar”458 i que, a més, s’avenien més o menys amb el dia en què

apareixien al diari: d’aquesta manera, “Una noche de Junio, espléndida” va sortir publicat el 9 de

juny, “Los vientos de Septiembre” és del dia 22 d’aquell mateix mes de 1968, “Fieles difuntos”

apareixia a La Vanguardia l’endemà del Dia dels Morts d’aquell mateix any...

Si tornem a Solnegre, tenim que el Marc que retorna al poble té trenta-nou anys, i és aquest el que,

retrospectivament, exerceix de narrador a través de les lletres que escriu a Maria o en una sèrie

d’analepsis en les quals va explicant diversos episodis d’aquest passat seu, tot combinant-ho amb

el present que va vivint al seu poble natal. I en arribar al mes de novembre, finalitza la novel·la.

És cap a mitjan d’aquest darrer mes que, en una lletra, Marc anuncia la voluntat de trobar-se amb

Maria al cap d’un parell de dies.

Quant a Els escorpins, al primer dia de la novel·la, se’ls espatlla la moto i s’han d’amagar en una
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barraca. Es lleven l’endemà, divendres, i se separen. Ja no es veuen fins al dissabte. Al dia

següent, acaba la primera part amb el protagonista enllitat. Després es produeix una el·lipsi de vuit

dies, en el transcurs dels quals el protagonista jeu febrós, i la tercera part s’inicia el dilluns

següent. Miquel, el promès de Krista, apareix mort l’endemà, i dimecres, l’enterren. Per tant,

l’acció pròpiament dita de la novel·la s’escola en menys de quinze dies, la meitat dels quals es

redueixen, pràcticament, a una sola frase; en termes narratius, podem referir-nos-hi com un sumari

o resum. Tota la resta, una llarga segona part, es presenta també en forma d’analepsi externa en

què el protagonista, en primera persona, seleccionadament, ens explica els darrers anys de la seva

infància i adolescència fins arribar al moment actual.

Pel que fa a les històries de la segona part d’Els argonautes sempre hem de parlar d’analepsis

externes (que s’esdevenen abans de l’inici de la trama principal de la novel·la) i completives, en

el sentit que amplien la informació que en teníem: a) l’analepsi externa de Llorenç Cabré (capítol

II), Manuel Freire (III), Vicenç Barral (IV), Pere Marcó (VI) o Rigobert Maria Puig-Savall (VIII) ens

remunten, al seu torn, a una altra analepsi externa de llurs familiars, pares i germans

principalment, per continuar després amb la primera analepsi externa del personatge embarcat a

la Botafoc; b) s’aparten d’aquest patró algunes analepsis que no són reportades des del principi

sinó mitjançant una tècnica in medias res, habitual en Porcel, com ara la història del patró Juvera

(I, V, IX), que té inici durant la Guerra al capítol I i retorna al poble després de l’any 1939 al V on,

a través d’hàbils associacions d’idees, recorda flaixos del seu propi passat fins que ens explica,

igualment, en analepsi externa, el pas del seu pare per Cuba, i el seu matrimoni amb Bàrbara, o

la del motorista Torroella (VII), a qui veiem, primer, que el detenen, i després, els seus avatars

abans d’anar a presidi i els motius de la seva detenció, o també la del matrimoni de Vicenç Barral

(X) amb Caterina, i c) també s’aparta del prototip un únic cas d’obertura in extremas res amb la

mort de Tonina, la dona del nostramo Cabré, la coneixença dels quals s’explica després en una

analepsi externa completiva.

A Difunts, la presència d’un narrador, sovint infant, intradiegètic-heterodiegètic que alterna amb

un altre narrador, extradiegètic-heterodiegètic, permet d’ordenar les ficcions de l’obra tal com
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s’esdevindrien en la realitat. Com a al·lot, el trobem, per exemple, al capítol X. Cronològicament,

el més antic d’aquests capítols referits als dos germans, que són, en part, els que amalgamen la

novel·la, quan el seu germà Sebastià encara és un infant també. Després vindria ja l’analepsi del

capítol IV, quan acompanya el seu germà, que ja ha crescut i que festeja amb Jacqueline, durant

la Segona Guerra Mundial, i els capítols en què topa amb el mut Martorell, al XXII, o quan ajuda

el fosser del poble, Vito Gual, al XXIII.

Al capítol VI, el narrador-testimoni s’ha convertit ja en un adolescent que viu a Ciutat i que és

llogat com a mosso de bastaix al circ de Bernat Sallent. Aquest narrador reapareix, a l’edat adulta,

al capítol IV, a Brussel·les, on es retroba amb Jacqueline, la que havia protagonitzat l’afer amorós

amb el seu germà Sebastià, i després, al capítol IX, a les noces de Sebastià amb una altra dona,

Adelaida, i al capítol I, recorda durant el Dia dels Morts, ja adult, però en un moment

indeterminat, el seu avi i la seva cosina difunts.

Quant a l’ordre de les històries que integren els Difunts: a) tenim capítols en forma d’analepsi

—Porcel empra sovint aquesta tècnica després d’un breu fragment en què se’ns informa que el

personatge del qual es parlarà a continuació ja ha traspassat—, que pot ser externa o anterior a

l’inici de la trama (IV, VI, X, XV, XVI, XIX, XXI, XXV, XXVIII) o mixta (I, VII, VIII, XIII, XVIII, XX, XXII,

XXIII, XXVII, XXIX, XXX), és a dir, en què l’analepsi avança fins que enganxa amb el temps present

de la història; b) a d’altres retorna a l’ús habitual de la tècnica in medias res (II, III, IX, XI, XIV, XVII,

XXIV, XXVI), i c) opta també en alguns per la tècnica in extremas res (V, XII, XXXI) de començar pel

final una història per tal de contar-la després des del principi.

Pel que respecta a la duració de les històries de Difunts, de vegades, l’autor recorre a l’ús de

l’el·lipsi no explícita, que pot ser, tanmateix, inferida pel llegidor. És obvi que Terrassa ajuda el

seu cunyat amb les campanes havent retornat a Andratx després del seu periple per Amèrica, o que

la mort de les gallines de Botines es produeix un cop aquest s’ha associat amb Terrassa, i encara

que sabem que hi ha el·lipsis evidents en tot això, no podem ni tan sols aproximar-ne les dates

exactes, com ara el temps que festejaren Paco Sallent i Anna Borobia abans de les noces, el bot
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extens que hi ha entre l’any del casament d’ambdós i l’esclat de l’allau turística, o l’espai curt de

temps que Amàlia resta cega a Cavalls i els dos mastins que veu arrossegar el seu pare i el seu marit

bosc endins.

En freqüència, i a part de la narració singulativa habitual, aquesta estructura que presenten els

Difunts donaran lloc a algun exemple de narració repetitiva, que ja s’havia produït abans, amb Els

argonautes, i que es tornarà a produir després a Cavalls. D’una banda, pot ser que Porcel tracti de

mostrar amb això “múscul” narratiu, però de l’altra, quan canvia el punt de vista de la història ho

fa per reportar informació nova que, des d’un altre focus de narració, no tindria sentit que fos

aportada. És el cas del foragitament de mistress Helen de cal xinès budista. Al capítol VII, el punt

de vista recau en els Garí, que protagonitzen el capítol, mentre que al VIII, la focalització recau en

la foragitada mistress Helen i ara sabem, a més, que després que l’engeguessin “se n’anà, somrient

com sempre, la mirada una mica angoixada...”459. Un altre exemple ens el trobarem als XXX-XXXI

amb la colcada dels reis des dels punts de vista de Marc Perelló i Jeroni Prim que fan de Gaspar i

Melcior respectivament, o a Cavalls, on primer el narrador ens explica el desenvolupament de

l’hort de Felip de Vadell i després ho reprèn, a propòsit del seu fill Francesc Joan, i a partir del que

en comenta el llibre d’Eduard Albert Les solituds de Felip de Vadell, quan Amàlia reprèn la història

dels Ducs des del seu punt de vista, de la qual havia parlat ja abans el narrador.

En relació amb la duració de les històries d’Els argonautes, és freqüent que Porcel recorri també

a l’el·lipsi, que és, de molt, la fórmula més utilitzada per l’escriptor, amb la pretensió de bandejar

el que és accessible i dotar els capítols de la ficció de més elements narratius. De personatges com

Juvera, Cabré o el motorista Barral, en tots els casos, hem de parlar d’el·lipsis indeterminades i

implícites o, fins i tot, hipotètiques (difícils de localitzar). Així, la del patró al capítol I, el viatge

a Madrid de Barral, també la de Torroella a la segona meitat de l’XI, són implícites (o sigui, que

poden ser calculades) mentre que les del IX, el X o el XII resulten més aviat hipotètiques.
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Però també recorre al sumari narratiu, on el temps de la narració resulta inferior al de la història.

Ens ho trobem al capítol XII: l’endemà que Marcó hagi vist la seva dona amb altres, apareix l’oncle

Garriga, i la mare d’ell, en narració repetitiva, conta des del seu punt de vista el que va succeir la

jornada anterior i com ha passat la nit el seu propi fill. I, de nou, a Difunts, quan les noces de Sallent

i Borobia es resolen en dues línies de text, o en una, sintetitza la vida del baró Vidal des que li

imposaren una creu honorífica l’any 1939 fins a la seva mort.

A Cavalls, la història dels Vadell parteix de Jaume Vadell, embriac i bel·licós, casat, amb dos fills

i dos cans, primer antecedent familiar de què el narrador, de París estant, n’ha pogut tenir notícia.

Es remunta a l’any 1678, quan els sarraïns captiven un vigia de la Dragonera, i el passa a substituir

Vadell fins que torni. Quan és rescatat, Vadell assassina a l’illot mateix l’altre torrer, Gabriel

Jovera, per ocupar-ne la plaça. S’acull a sagrat i comet una sèrie de malifetes dins el temple, fins

que accepta remar a galeres la resta de la vida i l’embarquen el 1689 a un galiot d’Escolàstic de

Capovara que és capturat pels sarraïns. Escolàstic és rescatat i torna trenta anys després; al fill de

Vadell, Onofre, li confessa que el seu pare li havia salvat la vida. A canvi, Escolàstic compra la

ferreria per a Onofre, i ofereix un dot per a la seva germana prostituta, Margarida, per tal de

maridar-la amb un home honrat. En morir, com que havien perit tots els seus parents de primer

grau, ho deixa tot als fills de Jaume Vadell, que transformen Son Capovara en Son Vadell. En

realitat, no va ser Escolàstic qui va tornar al poble, sinó que Jaume Vadell el matà i li suplantà la

personalitat. Per fortuna per a ell, la que havia de ser la seva dona, dona Elena, ja havia traspassat

quan va tornar, però restaven vius llurs tres suposats fills, Alexandre, Úrsula i Maciana, als quals,

hàbilment, també fa matar per poder assolir el seu objectiu: que la família dels Vadell pogués

suplantar per sempre la dels Capovara.

Jaume Vadell ja s’havia convertit, doncs, en senyor de Son Capovara, i és el bastard més remot que

posseeix i s’hi emparenta el protagonista porcel·lià i, en conseqüència, Porcel mateix460, i la segona
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generació són els fills d’aquest, Margarida i Onofre, a qui, en morir, el 1708, llega tota l’herència

havent desaparegut sospitosament tots els que suposadament l’havien d’heretar.

Deslligat dels anteriors és el caçador Antoni Vadell —que nomia de la mateixa manera que el pare

del protagonista mes sense el “de” aristocratitzant davant el cognom que la família es col·locà

després— que va viure vers el 1725 i que, essent propietari rural, devia caçar per plaer, de manera

que, com el seu avi Jaume Vadell i com faran altres membres de la família, tenia dos cans de bou

en propietat.

Segons un document, aquest Antoni Vadell caçador, que podria ser ben bé que no cacés res (de fet,

d’això només en dóna compte una glosa popular), o un altre Antoni de Vadell, el 1730, apareix

referenciat. No se’n consigna la professió i és empresonat per matar esclaus fugitius. És, doncs, el

primer Vadell d’ençà de Jaume a qui podem atribuir noves malifetes. Després d’ell, també

resultaran personatges reprovables Donat i Andreu Vadell, que augmentaven la fortuna familiar a

força de fer naufragar vaixells enganyant-los amb senyals de foc falsos per menar-los a xocar amb

els baixos de la costa.

No és que no es pugui determinar quina relació s’estableix entre Jaume Vadell i Andreu i Donat,

d’on surt Antoni Vadell o què passa amb Margarida, sinó que, per fer-ho més creïble tot plegat al

llegidor, amb els avantpassats sobretot més remots de la nissaga, el narrador, fins i tot, fa veure que

tampoc li surten els comptes, de tal manera que no hi ha cap lligam aparent entre Jaume, Onofre

i Margarida, d’una banda, i Elionor, Marc Maria, Lau, Donat i Andreu, de l’altra. És més, tenim

constància de l’existència d’alguns d’aquests darrers abans que els Vadell suplantin els Capovara,

i així doncs, eren família del galiot Jaume Vadell? Però això no fa sentit perquè estem parlant de

bisbes i gent emparentada amb uns ducs que, a la vegada, serien família d’un bandoler de poca

estofa. I és que Porcel deixa els fils a l’aire per dotar de més credibilitat el text, perquè el garbuix

dóna sensació de major versemblança.

Andreu i Donat Vadell compareixen en escena el 1741 en la declaració que feren tot malparlant
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d’ells els Bibiloni, i d’aquest Donat, se’ns diu que devia haver nascut cap al 1692. Posteriorment

a Donat i Andreu, vénen els tres fills del primer: Elionor, Lau i Marc Maria. Elionor de Vadell, la

més gran, va néixer el 1712. Elionor torna al poble maridada amb el Duc i en companyia també del

seu germà petit Marc Maria l’any 1756, i són els responsables d’haver introduït, devers cinquanta

anys després de la mort d’Escolàstic, el “de” davant el cognom. Si tenim en compte que aquesta

mort s’esdevingué devers l’any 1708, això vol dir que devers dos anys després de la seva arribada,

introduïren la partícula al cognom, de la mateixa manera que recuperaren per a la família la insígnia

dels tres cavalls a galop sobre fons negre, sens dubte, per influència del Duc que els acompanyava.

Més tard que Elionor, va néixer Lau, el primer fill baró de Donat, i el futur bisbe Marc Maria, el

qual, després d’haver estudiat per a capellà, devers el 1741, havia obtingut, potser per oposició o

influència, un nomenament com a canonge a la seu de Palma, on romangué durant tres anys. El

1743 s’embarquen sobtadament la seva germana Elionor, fadrina, que li farà de majordoma, i ell,

de manera que durant un parell de mesos el càrrec d’almoiner resta vacant. Al llarg de tretze anys,

fins al 1756, els dos germans navegaren d’un lloc a l’altre sense saber-se ben bé què cercaven,

embarcant i desembarcant diversos cops a Marsella (els homes d’equipatge del vaixell El Dofí eren

tots marsellesos).

Per tant, més que tenir una notícia biogràfica completa dels primers Vadells, el que se’ns reporta

són episodis aïllats de llurs vides: a Jaume Vadell el coneixem a mitjana edat i fins a la seva mort,

però d’abans, ben poca cosa en sabem; Andreu i Donat surten a una declaració puntual i aquest

darrer, més que res, serveix com a lligam dels seus fills, dos dels quals, Elionor i Marc Maria,

retornen a la vila amb vaixell, i perquè ens en facem una idea si arriben a ser isolats els flaixos,

aquest darrer ja ha complert quaranta anys.

D’El Dofí, del qual desembarquen Marc Maria, la seva germana i l’espòs d’aquesta al Port, ja

s’havia parlat a la novel·la en relació amb Mariona de Vadell, de manera que es ferma amb ella el

darrer cabdell sense lligar —tret dels lligams dels primers Vadells amb aquests darrers. Segons la

declaració, Mariona de Vadell va arribar l’any 1756 a les Dunes del Port amb el mateix vaixell que

Elionor i el Duc, que podrien ser els seus pares, baldament no es digui i a pesar que ella es consideri



306

davant del jurat filla del papa Benet.

El mateix s’esdevé entre Mariona de Vadell i el seu descendent familiar Leandre Antoni de Vadell

perquè d’ella només en sabem el que diu l’expedient que el narrador troba a la Biblioteca Nacional

de Madrid. Vadell havia estat acusada i seria jutjada als actes de fe de 1765 per heretge i cismàtica

en tant que partidària de l’antipapa Benet XIII. És probable, tanmateix, que la Inquisició li hagués

parat una trampa a base de tortures per fer-la confessar uns determinats fets a fi de condemnar-la,

o bé que simplement s’hagués encarregat de posar ordre a la caòtica il·luminació del personatge.

De la mateixa manera l’havia de seduir, l’avantpassat malaltís Leandre Antoni de Vadell, que va

morir el 1795. A Leandre Antoni, l’any 1786, els barons de Cartanyà li havien rebutjat la mà de la

filla. Ell, tanmateix, va deixar constància de la seva relació amb Plàcida Sol de Cartanyà en devers

dues-centes lletres redactades entre 1787 i el mateix 1795, que finalment resultara ser mentida, una

correspondència falsa i inventada amb un destinatari fictici. El germà petit de Leandre Antoni

nomia Felip i en fou l’hereu.

L’any1813 Francesc Joan de Vadell, ben jove, va entrar en possessió de l’herència tot i que el seu

pare, Felip de Vadell, no va morir fins al 1830 segons consta a l’acta de defunció. A través del

funcionari Eduard Albert, es va descobrir que aquest Francesc Joan nomia Clapés de segon

cognom, i descendia de l’andritxola Benvinguda Clapés. Felip de Vadell i la seva dona també

tingueren tres filles: Adelaida, Rosa i Maria Mercè. Al pare, li diagnosticaren lepra. Del testimoni

notarial de Clapés, se’n desprèn que el 1813, en contreure la malaltia, mare i fill haurien decidit que

traspassés totes les propietats en vida al primogènit i que es retirés a alguna cabana isolada, on ells

ja s’encarregarien d’assistir-lo fins a la mort. Es retiraria a la cripta de Son Farriol, que

suposadament coneixeríem arran de la descripció que ens en proporciona el fictici Claude de

Bainville a Una estada a l’arxipèlag balear l’any 1887, quan el cadàver de Felip de Vadell ja feia

anys que hi romania descompost.

Felip, així mateix, tenia un germà, Llàtzer de Vadell, a qui Porcel allunya d’Andratx i de tota la
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conxorxa familiar contra Felip que duu a terme la seva dona i el seu fill. La història de Llàtzer

recorda, en part, la d’alguns aventurers que havien aparegut a Difunts i manté, igualment, punts de

contacte amb la del seu familiar Daniel de Vadell anys a venir. Llàtzer s’instal·là en una casa

fortalesa en un oasi al mig del desert al sud de la mar Roja, on apostatà i abraçà la religió

musulmana.

Felip va morir el 1830, i dos anys després compareix d’improvís un germà seu, Llàtzer de Vadell,

de qui hom té constància per primer cop a partir de l’escriptura de venda del predi de la Trapa

després que s’hagués produït l’expulsió definitiva dels trapencs del monestir. Devers set anys més

endavant, hom provoca un incendi a la Trapa en què moren quatre persones no a causa del foc: una

d’elles era el mateix Llàtzer de Vadell, probablement, dos més eren fills seus que provaven de fugir

de la reclusió a la qual els tenia sotmesos el seu pare o que potser foren enxampats mentre calaven

foc, i el quart difunt no se’ns revela. Els esguerrats restaren allà dalt fins que els establiments de

caritat se n’encarregaren. D’aquests, no en tornem a saber res pus. Però l’altra part de la família,

la que era en bon seny, va fugir segurament per mar de la Trapa. Pensem que Porcel pretenia

explotar una sola branca, la que va de Jaume Vadell al protagonista de l’obra, amb l’excepció feta

de la desviació formada per Amàlia i el seu pare, que es redueix a ells dos tanmateix, i que totes

les altres bifurcacions que van sortir pel camí l’autor les estronca aviat per clarificar més els fets

i no distreure la nostra atenció com a llegidors.

En qualsevol arbre genealògic familiar, sempre s’hi poden escapçar dues meitats: una, més propera,

la constitueixen els familiars que hom pot conèixer a través dels pares, oncles o avis que els han

conegut en persona, i que a banda de saber-ne els noms, en coneixeran algun altre tret característic,

i una més llunyana i molt més asèptica, que es pot trescar mitjançant arxius, als quals es descobreix

el nom i potser, fins i tot, alguna dada escadussera. És en aquest sentit que podem assenyalar la

diferència entre la generació més remota de Porcel, la que va de Jaume Vadell fins a Bernardí de

Vadell, i la més propera seria la que arrancaria de l’avi Jacint i arribaria fins al mateix protagonista.

Molas assenyala, en aquest sentit, que a la novel·la es produeix, d’una banda, la recerca d’un

avantpassat de la part més propera (el seu pare), i de l’altra, la investigació que “alguns membres



461 Vid. MOLAS, Joaquim. “Notes per a una introducció”. In Op. cit, Barcelona: Edicions Proa, 1991, 576
p, p. 17-41, p. 33-34.
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de la tribu familiar fan en busca de la successió secreta del papa Luna, reconstrueix la història del

seu llinatge, el dels Vadell”461.

El següent amo de Son Vadell degué ser Bernardí de Vadell, pare Daniel de Vadell i Jacint de

Vadell, al seu torn, oncle avi i avi respectivament del protagonista; el primer va néixer el 1874, i

el segon, cinc anys abans. Bernardí era jutge de pau i carlí, però el narrador mai no arribà a

conèixer-ne cap dels tres. A l’avi ens el descriu segons els retrats que n’ha vist, però de Daniel, com

que les famílies estaven tan barallades, no n’ha vist mai cap imatge. Això sí, n’ha sentit a parlar.

En aquella època de cap a final del segle XIX, encara joves, Daniel havia optat per uns postulats

republicans i no tenia reticències a festejar amb la filla d’un faroner, mentre que Jacint era altívol

i distant, i el seu germà petit, amb qui no s’avenien gaire, se’n burlava.

El 1894 es produiria la mort del vell Bernardí. Jacint va dir a Daniel que se’n podia anar a jeure

perquè ell vetllaria el seu pare, moribund. Al matí següent, Jacint li comunicà que convindria que

els llegissin el testament perquè el difunt l’havia modificat durant la darrera nit. A Daniel li restava

la llegítima, però tota la resta anava a parar a Jacint. El notari només sabia que, en haver-lo cridat

Jacint, s’havia trobat el jai enfurismat contra el fill petit. De llavors ençà, durant els vint-i-set anys

que no saberen res de Daniel (el darrer que se’n sabia era que l’havien vist agafar una diligència

cap a Palma i que no es presentà ni a l’enterrament), el seu únic propòsit fou el de destruir el Son

Vadell del seu germà.

Jacint i Daniel ja havien envellit l’any 1921, data en què aquest darrer torna a Son Farriol. Jacint

havia començat a amoïnar-se el dia que tots els horts que envoltaven Son Vadell pertanyien a una

mateixa dona, que pagava allò que li havien demanat per la compra. Era, en realitat, la dona del seu

germà Daniel. I després, contemplava les tasques que Daniel duia a terme a les noves terres que

havia adquirit, fins que se’n va adonar que volia xuclar-ne l’aigua per assecar-li hort. Jacint va



309

haver d’excavar i hagué de demanar préstecs per tirar endavant, però els representants de Daniel

oferiren al mercat els mateixos productes que els venien des de Son Farriol a uns preus que no es

podien negar a acceptar. L’avi hagué de rendir-se i l’hort passà també a mans del seu germà. Al cap

del temps, també hagué de vendre els seus cavalls, que, completament embogit, de vegades, encara

els sentia, com si no el nou amo no se’ls hagués endut mai. Els hi havia comprat el seu germà, que

un dia retornà amb ells a la clastra de Son Vadell. Jacint hi davallà i dos homes el retingueren allà

perquè veiés com matava els que havien estat els seus cavalls. Ja no se’n sobreposaria mai, i aviat

va morir del disgust. Daniel no pogué recuperar Son Vadell i, amb els anys, va deixar la vila, on

romandria maridada la seva filla Amàlia.
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Algunes constants temàtiques

Fins ara, hem parlat d’aspectes com l’argument, l’estructura, la tècnica narrativa, l’espai o el temps,

gairebé ineludibles en una tesi que es dedica a analitzar les diferents novel·les escrites per un

determinat autor durant un període concret de la seva vida. Ara, en canvi, podem dir que, en certa

manera, obrim un parèntesi en el sentit que un apartat dedicat als principals temes que ocupen la

novel·lística porcel·liana és com un capítol paral·lel que, en part, s’encavallarà amb els anteriors

perquè a la majoria de trets a què farem referència ací ja hi haurem al·ludit més amunt en parlar de

la trama, l’espai o el temps històric. Amb tot, aquesta paral·lela és del tot necessària per tal com ens

servirà per acabar de fornir i entendre les claus de la novel·lística de l’autor d’Andratx.

Ens referirem, així, a la violència en les seves diverses formes (envers les dones, els infants, els

animals, etc.) a les novel·les porcel·lianes com un dels elements que més tòpicament s’han emprat

per caracteritzar la seva producció i que és un element que tant afecta les novel·les d’aquests dos

períodes com d’altres de posteriors com Les pomes o Lola entre d’altres. El mateix s’esdevindrà,

més avall, en la qüestió del turisme i el progrés, que afecta Difunts més que cap altra novel·la

d’aquesta tesi, però que encara ocuparà una posició molt més central a Olympia, la penúltima

novel·la que Porcel ens llegà. És el que passa amb la pintura, que no podem lligar a cap període

porcel·lià específic. Les referències pictòriques comencen essent escadusseres als primeres llibres,

s’intensifiquen arran de Difunts i es mantenen amb alts i baixos fins a la darrera novel·la que

publicà, Cada castell,en la qual la pintura té una força ben destacada.

Alguns aspectes, en canvi, resulten molt representatius almenys d’un determinat Porcel. Molt

condicionat per la pròpia circumstància biogràfica i pel fet d’haver viscut sota el jou de la dictadura

franquista amb tot el pes que hi exercia l’Església, la religió adquirirà molta singularitat en el

primer Porcel (un aspecte que encara cueja del Porcel de la dècada dels cinquanta), com passa

també en altres autors d’època, més encara si són illencs, anteriors o posteriors a ell —penso en



311

Blai Bonet o Antònia Vicens per citar-ne només dos exemples. I potser per aquesta mateixa raó

repressiva, el següent apartat, el del sexe, adquireix una importància tan cabdal —de la qual ja no

es desfaran mai les seves novel·les—, fins al punt d’esdevenir un dels elements sovint més

comentats i destacats dels llibres de Porcel, però que a diferència de l’element religiós i com en el

cas de la violència, s’estén més enllà dels dos períodes que estudiem ací.

Més o menys, devers la dècada dels anys seixanta, situaríem el tema el de la complaença en la

sordidesa i la tendència a l’esperpent que no podem dissociar ni del medi en què va començar a

escriure narrativa ni del capítol de la violència que suara esmentàvem. El realisme social imperant

també influeix en la qüestió de les condicions de feina dels treballadors i els accidents en horari

laboral a pesar que, a diferència d’altres autors, en el cas de Porcel no es produirà mai denúncia sinó

únicament exposició d’uns fets determinats.

Les històries fantasmals, que durant la primera etapa anirien molt lligades amb les fabulacions que

Porcel devia haver sentit contar de mariners vells que havien emigrat a Amèrica, en les dues

novel·les dels setanta, delaten l’influx dels autors del realisme màgic de la literatura

hispanoamericana, que l’andritxol havia començat a llegir cap a la segona meitat de la dècada dels

seixanta. També enllaçat amb la coneixença de Josep Pla, l’inici de les seves col·laboracions a la

revista Destino i una sèrie d’articles assagístics que comença a donar a conèixer cap a la segona

meitat dels seixanta situem el seu interès per l’afer xueta, que afecta Els argonautes, Difunts i

Cavalls. I després també hi hauria l’obsessió per la mort, lligada inevitablement amb el pas del

temps, que tant condiciona la vida humana i que relaciona l’escriptura porcel·liana amb la d’altres

autors nostrats, com ara Villalonga, o estrangers, com Proust, que és una qüestió que li preocupa

durant la segona etapa, però no exclusivament en aquesta en el sentit que també se’n parla en

novel·les com Solnegre o Els argonautes.

El darrer punt, el de les malalties, és una qüestió que lliga més aviat amb les dues novel·les

d’Àfrica i, per tant, queda fora de l’objecte d’estudi del nostre treball. No obstant això, es tracta

d’una qüestió que Porcel degué tractar molt més arran dels seus viatges arreu del món i, per tant,



462 “Baltasar Porcel”. In Op. cit. A cura de Margalida Pons i Caterina Sureda. Palma / Barcelona: Universitat
de les Illes Balears / Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 22), 2004, 360 p,
p. 115-134, p. 130.
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ben cert és que s’intensifica en el període segon de la seva novel·lística abans del punt màxim que

adquirirà en el tercer en novel·les com Les pomes o Els dies.

LA VIOLÈNCIA A LES NOVEL·LES DE PORCEL

Baltasar Porcel sentia una atracció molt forta per la violència en totes les seves formes. Així, en

primer terme, hauríem de parlar de la violència bèl·lica que traspua en novel·les seves com Els

escorpins, Els argonautes o Cavalls, deguda principalment als episodis que se situen durant la

Guerra dels Tres Anys, així com el bon nombre d’escenes de violència gratuïta que trobem arreu

dels seus llibres (associables més aviat amb l’existencialisme), la violència dels homes envers les

dones, la dels pares respecte als fills, la dels capatassos als empleats, la dels amos als animals, etc.

Aquesta darrera, la violència envers els animals, el mateix Porcel assegurava que la feia servir per

despertar la pietat cap a ells462. Sovint, atacar de manera covarda els animals és la manera que

troben els personatges porcel·lians de desfogar-se: no és al gat Llosca, per exemple, a qui vol

apallissar Juvera, sinó a Torroella, el motorista de la Botafoc. Ho anem veient d’ençà del seu inici:

a La lluna, la tortuga de Salla que Croc nega a l’aigua, la morena que el protagonista d’Els

escorpins mata a garrotades dins la barca, l’au del paradís que Tomàs Barral crema viva a Santiago

de Cuba o els ocells que matava copejant-los el cap contra la roca Vito Gual a Difunts... fins arribar

a Cavalls, en què ens trobarem, per Juste, “la que possiblement sigui una de les escenes més

esborronadores de violència gratuïta sobre animals de tota la història de la literatura”463, quan dotze

cavalls són morts a destralades davant el seu amo, que no pot fer res per evitar-ho.

També s’hauria de comentar la violència dels animals envers els mateixos animals com Capità, el

ca de l’oncle Miquel, a Solnegre, que mata una gallina, una lloca i un parell de pollons, el macaco
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de Tomàs Barral a Els argonautes, que escapça cinc o sis polles a un peó caminer, la brega de galls

que tant plaïa a Amèrica al comandant Brown Tamborini, la geneta que s’introdueix en el galliner

de Josep Botines o el falcó d’Antoni de Vadell que, en destapar-li la caputxa del cap i emprendre

el vol, “en veure un estol de falcies, es precipitava en picat, com un llampec, i atacava aixecant un

voleteig de plomes i xiscles”464.

Curiosament, és ben estrany, encara que no del tot insòlita, i en qualsevol cas, molt menys freqüent

que la violència dels homes envers els animals, la dels animals envers els homes. En trobem,

tanmateix, alguna mostra, per exemple, a Cavalls, quan Ferran Salines i el seu pare foren atacats

per dos mastins que, per mor de la neu, devien haver davallat dels penyalars morts de gana.

S’emportaren els homes bosc endins. Trobaren les víctimes i els dos mastins a una clariana amb

els budells escampats. En defensa dels senyors, els missatges mataren un dels cans, mentre que

l’altre els fugí coixejant. Al coronel no el pogueren salvar i Ferran restaria baldat de per vida.

O la de les persones que no calculen l’efecte que poden tenir sobre les bèsties llurs intervencions.

De vegades, són infants els qui no les preveuen, com ara la germana de Puig-Savall, el capità de

la Botafoc, que feia fumar a una ratapinyada fins que l’animal morí ofegat. D’altres vegades ja són

grans, com Michèle Rameau, que a la novel·la de 1968, dels nervis, mata el seu pequinès d’una

estirada de corretja.

La violència gratuïta que traspua a les seves novel·les és possible, d’una banda, associar-la a

l’existencialisme europeu i a personatges com Marc, el pastor d’Els escorpins o els contrabandistes

de relats com ara “Els penjats”, la qual cosa perdura igualment en les dues novel·les de la mar.

Així, a La lluna, el sen Rebolls pega una coça a Llamp, el ca, després l’emprèn contra el vaixell i,

més tard, adolorit, es calma. Per tant, es tracta d’un altre personatge amb aquests llampecs de

violència extrets de l’existencialisme europeu. I el patró de la Botafoc, Lleonard Juvera, en la

mateixa línia, reconeix que és tranquil·litzador pegar una pallissa a algú.
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No hi havia cap necessitat de recrear-se en els detalls tremebunds de Botines quan s’acosta a la

clariana un cop morta la geneta a Difunts. Només ho podem associar amb una ombra encara de

tremendisme, tendència que es produí a la literatura espanyola en autors com ara Camilo José Cela,

però que, com veurem i afirma Bou «allò que en les novel·les més canònicament “realistes” del

començament es podia entendre com a tremendisme celià en els llibres posteriors a Difunts ja era

personalitzat i convertit en un dels ingredients més característics del seu món narratiu»465, per tant,

no tot és atribuïble a Cela466. També és atribuïble al tremendisme, a Els argonautes, l’episodi que

Barral miola com un gat i, en agrupar-ne un parell, el macaco i ell s’afuaven damunt els moixos

garrot en mà fins que en mataven algun. El narrador deixa ben clar, però, que no és que l’amoïnés

l’excés de felins, ans al contrari, procurava sempre tenir unes quantes gates perquè li parissin sovint,

i en trobar algun moixet el llançava viu a les flames del foc467. Més enrere, a “Els penjats”, també

trobem algun passatge d’aquesta mena (“morts amb el coll romput i la llengua defora”468) —un

conte que, per cert, Simbor considera “gairebé una pinzellada de tremendisme celià”469.

En una entrevista amb Sardà, Porcel protestaria, en certa manera, contra aquesta filiació celiana que

li atribueixen. Ho feia a propòsit de la llengua, encara que les seves paraules semblen extensible

també a d’altres aspectes:

 “Jo, Cela, l’he llegit molt poc. De fet, d’ell m’han agradat dos o tres llibres. Però vaig conviure amb ell

gairebé dos anys [...]. Sé que quan dic això després em diuen que estic influït per Cela. La miopia dels crítics

és terrible! Jo no estic influït per Cela perquè la meva manera de fer literatura és completament diferent de
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la seva”470.

A la literatura catalana són, certament, els nostres autors modernistes (Víctor Català, Raimon

Casellas, Salvador Galmés...) els qui havien potenciat clarament aquesta via de violència gratuïta

en llurs narracions. El Dr. Joan Alegret, en aquest sentit, em feia notar el rastre d’aquests escriptors

a la novel·lística de Porcel, encara que indirectament, perquè, en alguns autors, com Casellas,

Porcel em confessava que no els havia llegit mai, i potser hom ho rebatrà dient que és més intens

tot plegat a Drames rurals (1902) o Caires vius (1907) de Víctor Català que no pas a Solnegre o Els

escorpins, però la veritat és que el tractament de Porcel s’acosta a bastament al dels nostres autors

rurals modernistes. Amb tot, l’escriptor sí que s’adona, certament, de la influència que va tenir

Salvador Galmés a la seva narrativa, i parla també d’un altre autor mallorquí que havia provat de

fer el mateix que ell, però d’una altra manera: Blai Bonet. Per ventura, desconeixent que això, més

enllà de la mar, connectava amb els drames rurals modernistes de Casellas o Català.

El ressò dels autors modernistes i, en particular, de Salvador Galmés471, del Galmés del conte “El

garriguer d’Infern”, el tornem a trobar a la història de la suposada violació de Lletrudis per part del

vell Garriga, particularment quan els Tarongí van a cercar-lo en el tiroteig que es produeix entre els

xuetes i Marcó i ell, i en el qual, després de l’atac del ca Marquès a Gaietà Tarongí, moren d’un tret

el gos de Garriga i el vell Tarongí. Galmés situa l’acció a una vall i Porcel a un puig, un és garriguer

i l’altre nom Garriga, tots dos tenen un ca, que s’anomenen Nero i Marquès respectivament, que



472 Observem que el 1965 Porcel recollia a Serra d’Or una de les primeres entrevistes que elaborà.
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saber que, ben aviat, forçosament, també hauria de començar a fer narrativa breu per a la premsa. Català podria haver-
se convertit, doncs, en un dels models a seguir. Vid. l’entrevista a “Víctor Català, a contrallum”. In Obres completes,
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s’entenen perfectament amb llurs amos, personificant-se els primers i animalitzant-se aquests

darrers. A Nero el fereixen a una orella, i Marquès mor, però Marcó —que no troba un corresponent

exacte en Galmés— és ferit a una orella pels Tarongí.

Tot i que el ressò no és, ni de bon tros, tan nítid, Víctor Català, una de les grans novel·listes i

contistes catalanes del segle XX, sembla tenir un cert influx sobre capítols de Difunts com ara el IX

o el XIV amb la presència d’infeliços com l’esmolet Gallinato o l’endimoniat a qui els al·lots llencen

pedres respectivament, que podrien ben bé formar part de l’elenc de personatges que disposa Català

als seus llibres472 .

En relació encara amb aquest tremendisme que va dels autors modernistes a Cela i que Porcel

considera enllaçable amb molts altres escriptors i moments de la història de la literatura, la mort de

don Sebastià a Solnegre no constitueix únicament un crim, sinó un intens procés de tortura en què

el narrador es recrea amb gust. Marc i els pedrers desperten don Sebastià a la força i, amb cinc

graneres, li peguen perquè camini o no parli clavant-li’n els brins per la cara, i el potegen a la panxa

o amb l’escombra. En la mateixa línia de violència gratuïta, a La lluna, tenim el capítol en què els

Salla s’emporten el guàrdia civil Manuel Gómez a una tafona per torturar-lo.

Ben cert és que aquesta tendència porcel·liana a la violència perdurarà en ell al llarg dels anys i que

l’autor aprendrà també a deslligar-se dels seus propis models i del context i a controlar aquest

element per treure’n el màxim suc possible, cosa que comencem a detectar des d’Els escorpins, de

manera que el tremendisme a ultrança pràcticament restaria reduït a Solnegre i alguns relats previs.

La qual cosa no vol dir que, en trobar-se episodis curulls de violència sòrdida, l’autor no els aprofiti,

perquè això perdurarà en ell fins a la darrera novel·la que escriurà. Una mostra la tenim a Difunts
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amb el capítol de Fulgenci Ques i la pena de mort. La qüestió deriva al terreny dels xuetes

mallorquins i al llibre La Fe triunfante del pare Garau; a través del jesuïta, assistim a la recreació

que aquest fa de la crema del jueu Valls. Però com que el tema encara dóna més d’ell mateix, en el

capítol següent, el comunista Ques visita el sobirà Tomeu Miserol que l’informava sobre els

sistemes de tortura practicats al sud del continent africà com ara enterrar viu algú i embetumar-lo

de mel perquè el devoressin les formigues, tallar peus, mans, genitals i nas a un reu perquè se’l

cruspissin els porcs o travessar algú amb una estaca. I a Cavalls no és ja que es complagui a l’hora

de recrear el fogó on la Inquisició cremava els ajusticiats en els actes de fe, sinó que es complau a

descriure’l amb tota mena de detalls, i fa veure que troba una còpia en la qual Mariona de Vadell

relata fil per randa el que va dir en les tortures, això és, la tortura a què el legat pontifici havia

sotmès l’antipapa Benet XIV: l’assotaren amb claus, li cremaren el sexe amb calius, li retorceren

els ossos i l’introduïren en grans tines d’aigua gelada. Potser, a través de la veu de Mariona de

Vadell se sentia més segur per poder remuntar-se a la sordidesa dels seus primers escrits tenint en

compte que ja havien retret a Porcel les dosis d’un tremendisme d’època que impregnava els seus

primers llibres. Heus-ho ací:

“[A Jean Carrier,] li tallaran primer la llengua, perquè va proferir blasfèmies; li escapçaran les mans, perquè

amb elles va realitzar la sacrílega paròdia de la consagració; el decapitaran, perquè en el cervell va maquinar

contra l’Esperit. I mostrarà, l’obligaran que els mostri els monyons amb els nervis blancs i sensibles i

retrinxats que es belluguen com serpolins. I la boca oberta: un forat negrós i granat, ple de saliva enganxosa,

feta de filaments espessos i vermellencs...”473.

Un altre aspecte és el de la violència de parella dels homes contra les dones que apareix d’ençà de

La lluna. Croc, ebri, quan aconsegueix de parlar amb Raquel, protagonitzen un episodi de violència

de parella; Juvera, d’Els argonautes, adoptava una atitud, de vegades, brutal amb la seva dona;

Tarongí, el xueta de la mateixa novel·la, en veure prenyada la seva esposa, suposadament violada

pel vell Garriga, la va emprendre contra ella a puntades de peu i bufetades; Terrassa, de Difunts,

després de matar l’home de Natividad, la viola i després la rapta, i Antoni de Vadell, a Cavalls,
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excitat, no amb la seva dona, però sí amb la seva amant i cosina Amàlia, despullats, li esvergava

corretjades amb consentiment d’ella tot marcant-li ratlles vermelles a l’esquena i les anques, i

després, mentre la penetrava, la mossegava al coll, etc., en són algunes mostres. Potser perquè el

tema adquirirà ressons mediàtics cada cop més notoris des del franquisme fins a l’actualitat i

representa, per Porcel, un tema per épater le bourgeois, la presència d’aquesta mena de violència

continuarà ben present a les seves obres. Així, Tomàs Barral, el pare del motorista de la Botafoc,

en trobar Josafata Concepción que es deixava grapejar pel cònsol dels EUA, l’assassina a

ganivetades, i Morro, de Difunts, pega una pallisa a la dona amb un fuet fins que ella s’acuba

després del que passa a la consulta de l’endevina i l’han d’ingressar a l’hospital, d’on torna mig

paralítica.

Gaspar Brotat, per la seva banda, exerceix la violència contra els seus pares, la seva dona i la seva

filla alhora. Primer, amb el ganivet del pa degolla d’un cop sec la seva pròpia mare i menaça el seu

pare, la seva dona i la filla a jeure en terra si no volen morir també. El progenitor pot botar pel balcó

mentre Gaspar barra portes i finestres i avisa els guàrdies civils, però el boig menaça de trossejar les

dues dones a destralades.

I el pare d’Albert Balaguer, a Cavalls, exerceix una violència descomunal envers el fill quan el troba

amb la mà al sexe d’un altre al·lot, el deixa vermell i blau de sang i cops, i l’hauria mort si la dona

i la minyona no s’hi haguessin interposat. L’escena recorda una mica algun capítol de violència que

el pare de Marc exercia contra el fill a Solnegre.

I també hauríem de parlar de la violència dels homes amb els homes. En una partida de truc, a La

lluna, Mateu Salla i Pere Goixet podien haver arribat a les mans si no arriba a aparèixer Tomeu

Melsion, i a la Botafoc, les poques llums del nostramo Cabré i la resta dels mariners, que impedeixen

al primer entendre què li ha dit Puig-Savall, ben a punt estan d’acabar en brega també, si no fos que

Puig-Savall és massa intel·ligent per barallar-se amb un home tan instintiu i primari com el

nostramo. Tampoc no acaba de fer sentit —si el narrador no ens n’exposa el motiu— que, havent

mort la seva dona, Tomàs Barral bufetegi de valent el sogre i, de llavors ençà, no es tornin a tractar
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pus. Molta menys sort va tenir, a Difunts, el sogre de Gabriel Singala, a qui aquest va matar a

ganivetades després d’haver entaulat una forta discussió; més endavant, a Egipte, l’andritxol atacà

dos transeünts amb una falç. I després hi ha Joan Vilera, que abans d’anar-se a dormir pegava,

diàriament, tres coces al negre que tenia de criat perquè restés clarament establerta la diferència

racial entre ambdós. A l’argentí  Piedrabuena, un cop caigut Perón, de la pallissa que li pegaren, anà

a parar a l’hospital. I Bernat Sallent, de Difunts, es barallà a bufetades amb dos hostes just una

setmana després d’haver arribat a la pensió. Sí que s’explica que Panchito Requena, l’home a qui

Riutort encarrega d’escriure lletres amoroses a Florència Callicó, envesteixi amb una cadira a

l’andritxol quan s’assabenta que ella és morta; amb els anys, s’hi havia enamorat sense veure-la mai

i demana que li duguin les cartes de la difunta a la presó. A Cavalls, Andreu i Donat Vadell i llur

missatge Jaume Plana apallissen de mala manera Quim Bibiloni per haver-se apropiat de les

pertinences d’un vaixell que, suposadament, ells mateixos haurien fet naufragar.

La violència dels homes contra els homes, tanmateix, també es pot revertir contra un mateix. És el

cas del relat “Els penjats” on, els contrabandistes, temorosos d’haver mort dos carrabiners, per por

del que els puguin fer, s’emborratxen i se suïciden penjats de la biga d’un molí.

Amb aquests antecedents, no és estrany que, llegint Ensenyat i Pujol, Porcel es deixés seduir per la

història de Jaume Esteve (Vadell, a la novel·la). A diferència de l’Esteve històric, Vadell emmetzina,

igualment, el talaier de la Dragonera, mata un jutge, és a punt de negar el rector dins la pica

baptismal... També del llibre del capellà Joanillo manlleva l’autor l’episodi dels monjos de la Trapa,

però en el volum corresponent d’Ensenyat i Pujol només hi ha una referència breu al càstig sever que

s’imposava a la Trapa per trencar l’ordre de silenci que havien de mantenir els monjos trapencs, amb

prou feines una anècdota que Porcel abocarà a la seva obra tot afegint-hi elements de ficció per

treure’n el màxim rendiment possible.

No com un home més contra els altres homes, tanmateix, exerceix la violència el llauner Marc

Perelló de Difunts. És quan el trien per Nadal per fer de rei Gaspar que embogeix. Primer, per enveja

de protagonisme, fueteja el rei Baltasar damunt el cadafal, i després, quan el rector Quiscafrè els ha
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de beneir, com que n’està gelós, li pega puntades de peu fins que els guàrdies civils se l’emporten

detingut.

Menció a part merèixer fer-se de tota la relació violenta que, a bord de la Botafoc, el patró Juvera

i, en molt menor mesura, el nostramo Cabré exerceixen sobre els seus propis homes, que tractaré

més avall a l’apartat de les condicions de feina dels treballadors. No obstant això, quan Juvera i

Prudenci Torroella es barallen, no ho podem considerar ja una qüestió de feina. Es tracta, d’entrada,

de dos homes de temperament violent (Torroella quasi envesteix també el nostramo), que acaben

esclatant per la tensió de la situació al caló dels Morts eivissenc i que sols prenen la malaltia de

Vicenç Barral com a excusa per pegar-se.

En certa manera, ho podem associar amb la violència dels amos envers els esclaus que traspua en

novel·les com ara Cavalls. Així, en ple segle XIX, a un esclau negre que Llàtzer de Vadell havia dut

des d’Àfrica, l’amo li assota l’esquena i, encara que pot fugir-ne, acaba perdent la vida perquè de

la impressionant pallissa se li rebenten els òrgans interns de la panxa i mor.

I la violència també pot sorgir de la impotència, tot i que no s’arriba a consumar, a Cavalls, quan el

nebot reconeix que hauria bufetejat l’envellida tia Amàlia perquè li col·locava davant seu la seva

pròpia imatge al cap dels anys. La mateixa impotència deu pesar en la conversa entre el personatge

i Albert Balaguer, paral·lel a la figura d’Amàlia. Tampoc arriba a envestir-lo a puntades de peu, com

s’havia proposat de fer, però sí que manifesta el mateix sentiment que amb Amàlia més espantat

d’ell mateix que no pas del funcionari dels jutjats.

O de la violència dels grans amb els al·lots, sempre exagerada per despertar, igual com amb els

animals, la nostra pietat, i potser també pel gust que passa sempre Porcel d’escandalitzar-nos com

a llegidors. En tenim exemples en la que exerceix el pare del cuiner d’Els argonautes, Freire Pena,

amb els seus fills, els seus paisans, que, de vegades, a l’església pegaven una potada al cuiner quan

els demanava alguna propina; la de Passola, el del Cala Llamp, i el seu propi avi, que aprengueren

a ser mariners a cops i cinglades respectivament; també a la feina, Melcion Terrassa, de Difunts, que



474 Porcel s’equivoca. Segons els diccionaris, el ball de Sant Vit és corea, una patologia que produeix un
moviment involuntari ràpid, desordenat i irregular que afecta de manera invariable cap, tronc i extremitats conegut
popularment com el ball de Sant Vit. L’epilèpsia és el mal de Sant Pau.
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introduïa mosques al menjar, va haver de sofrir que el seu oncle, en exampar-lo, li descarregués un

bon esplet de garrotades; Paco Sallent, que d’una pallissa deixà un ull de vellut al fill perquè havia

robat diners a sa mare, o el jove Gamallo, a qui, quan feia d’aprenent, el forner Pelotas l’apallissava

constantment. En canvi, té més a veure amb el to grotesc que atorga a l’escena, quan els Ribot

apallissen el fill perquè no estudia, i més encara, quan el seu progenitor l’assalta amb una cadira

perquè ha posat música al tocadiscos mentre la seva mare realitzava una sessió d’espiritisme, o quan

Tonina, la mare del mut Martorell, pega al seu fill, que ni tan sols camina encara, perquè el culpa

de les seves desgràcies, o quan vol ensenyar-li a parlar. És habitual, doncs, que les facultats

humanes, l’educació o la feina s’associïn com els principals motius que menen a emprar la violència

envers els infants.

Els nens, amb els mateixos nens, també poden resultar molt cruels. A Els escorpins, tenim l’escena

de violència entre Van Deysel, que és més gran, i Ten, l’amic del protagonista, expulsat després

d’haver protagonitzat una escena de caire homosexual al centre. A La lluna, Tià Salla, de petit, va

ser un al·lot dolent i callat que va anar acumulant un odi venjatiu. Es resquitava de tot el que li feien,

com el mariner que s’enrola cap a mitja novel·la, Tomeu Melsion, que d’infant, havia rebut pallisses

i burles dels companys, i ja més gran, en emigrar a Cuba, es reien del tic que tenia. Un altre és el mut

Martorell, de Difunts, a qui la resta de nois del poble envoltaven i li deien “Mut, mut!”, i ell els

envestia, o el fosser Gual, de qui es burlaven perquè nomia Vito i deien que això li augurava en el

futur una epilèpsia474. A poc a poc, començà a caminar a la torta, i dels nervis, es bellugava com si

iniciés la dansa. Es tracta de personatges incompresos i diferents de la resta per una tara o altra

(muts, callats, amb un tic, homosexuals...), però a part, aquesta insistència en la violència entre

xiquets (i la dels grans envers els menuts) és quelcom que no pot ser casual, sinó que, sens dubte,

va haver marcar el mateix Porcel durant la seva infància, perquè ho degué presenciar en la majoria

de casos o, fins i tot, en va ser protagonista.
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A part, hi ha els contextos de guerra, preguerra, bandolerisme i avalots en general que sembla que

portin implícita la violència. Així, tenim els fets històrics que propiciaren l’elecció d’Urbà VI com

a pontífex enmig de les pressions romanes el 1378, reportats a Cavalls. Pere de Luna va escopir les

masses allà aplegades amb piques i destrals, ganivets i torxes, que respongueren a pedrades a

l’escopinada. El Sacre Col·legi es reuneix amb la intenció d’escollir un nou pontífex, però temorós

del que els pugui fer el poble congregat a la plaça de Sant Pere si no n’elegeixen un que almenys

sigui italià. De tant avalot com fan fora les turbes no poden ni entendre’s. Quan els cardenals opten

per tirar-se a sobre de l’octogenari Cardenal de Sant Pere, que era italià, per tal que comuniqui

l’elecció del nou papa a les perilloses masses, ell intenta fugir esperitat. El subjecten, li tapen la boca

amb un tros de mantell de la Verge i el col·loquen a la cadira gestatòria, fins que el poble, que

s’adona de l’engany, trenca les portes i irromp al conclave i els cardenals fugen com poden.

A Dionisio Freire, el pare del cuiner de la Botafoc a Els argonautes, li escapçaren un braç durant les

guerres carlines; volien que confessés i l’hi torçaren donant-li cops amb la culata del mosquetó. El

metge l’hi hagué d’amputar arran de l’espatlla. Dionisio bandolejava per la frontera amb Portugal

en temps de les guerres carlines. Robaven tot quant podien, s’engataven, menaçaven la gent i els

propinaven puntades de peu i, de vegades, els assassinaven. Acabada la Tercera Guerra Carlina,

passà, directament, a robar durant uns quants anys, fins que un pastor li disparà un parell de trets

perquè li havia furtat un cabrit, i l’home morí dessagnat. Semblantment, Melcion Terrassa, amb la

guerrilla, a Difunts, penjaren el batlle, els capellans i els terratinents dels pobles per on passaven,

violaren les dones, robaren i després d’engatar-se i calar-hi foc, se n’anaren.

I  quan hi ha menjar o diners de per mig, la gent no s’està de res. Així, els contrabandistes d’“Els

penjats”, en ser enxampats de nit pels carrabiners en plena acció de descarregament i ser reconeguts,

l’emprenen contra els guàrdies a pedrades. I al germà gran del cuiner Freire Pena, d’Els argonautes,

Gorio, l’amo Marinho el deixa mig beneit perquè li pega amb un verdany d’atzerolera fins a deixar-

lo estamordit per tal com el troba mamant d’una vaca, i a la novel·la de 1970, després d’haver-la

esbroncada diverses voltes, Lau espera amb la corneta del seu pare que torni la vella Colomera a

robar-li figues i li toca una cornetada a cau d’orella.



475 Company assenyala que, durant la Primera Guerra Mundial, es produí aquesta divisió entre aliadòfils i
germanòfils i que es donà lloc a certes polèmiques a La Almudaina, La Última Hora i Correo de Mallorca. Així
mateix, en una mena de precedent de les “cartes al director” actuals, els ciutadans habitualment també hi donaven a
conèixer llur posicionament polític, la qual cosa mostra fins a quin punt el tema arrelà en la societat. Vid. COMPANY

I MATES, Arnau. “La premsa d’opinió a Mallorca. Des dels inicis a la transició democràtica”. Lluc. Palma, 837, gener-
febrer de 2004, p. 25-30.
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Deu obeir a la situació real que es va viure a Andratx en temps de la Primera Guerra Mundial la

divisió del poble en dos bàndols475, però en qualsevol cas és desmesurat el punt fins al qual duen els

andritxols la qüestió de la Gran Guerra a Difunts. Els partidaris de tots dos bàndols es reunien a la

plaça: els germanòfils s’aplegaven al Cafè Delícies, i els francòfils, a Cas Mussol, tot burlant-se i

rient-se dels avanços i reculades d’uns i altres, fins que un dia un partidari de cada costat envestí

l’altre a cops de cadira davant tothom. I amb la desfeta d’Artois, mentre els del Delícies victorejaven

en alemany, el fuster els tirà una ampolla de gasosa contra els vidres de l’altre local i els germanòfils

respongueren amb insults i una cadira que arrancà mitja cortina de la porta de Cas Mussol.

Llavors esclata, com si tot plegat fos una facècia, una autèntica guerra d’Andratx entre els partidaris

d’un i altre bàndol, els de Cas Mussol liderats per Carmel Grau, i els del Delícies pel senyor Filibert,

capità mercant, que s’atrinxeren a tots dos bars i es llancen el que tenen més a mà. Els aliadòfils

s’armaren amb poals i garrots i, amb un ca, eren a punt d’envestir l’enemic quan hi arribà la guàrdia

civil. Tots dos capitostos són detinguts, baldament Filibert, per la influència del secretari de

l’Ajuntament, germanòfil també, és alliberat aquella mateixa nit, mentre que el senyor Carmel roman

cinc dies a la presó fins que torna convertit en l’heroi Carmel. Des de llavors, una parella de la

Guàrdia Civil havia de vigilar-los mentre se celebraven les tertúlies.

La violència sembla com si cridés la mateixa violència i acabés vorejant una esquizofrènia que,

tanmateix, s’allunya de la credibilitat, fenomen detectable sobretot a partir de Difunts. Temorosa que

pugui perjudicar el fill que espera, Carminha se’n duu el seu pare, el vell Gallinato, riu avall, i acaba

estirant-se els cabells per la tensa situació d’enfrontament amb el seu propi progenitor, mentre dos

dels veïns, que també discuteixen sobre l’afer, s’acaben bufetejant i una al·lota s’acuba. En un altre



476 Sobre la qüestió del turisme en relació amb la literatura vid. SEGUÍ TROBAT, Gabriel. “El turisme com a
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capítol, quan una nena explica a sor Anatòlia les blasfèmies que, suposadament, Lau Tortella fa dir

a un ca, monges i alumnes es posen a giscar, s’estiren dels cabells, trabuquen els pupitres... i les

religioses han d’acabar traient les graneres per posar un poc d’ordre. En el mateix capítol,

l’espectacle a casa de la promesa de Tortella no resulta menys grotesc: tota la família envolta

Francineta tot pressionant-la perquè deixi Lau i la noia acaba patint un atac d’histèria cridant que

el seu home i una cabra li havien arrabassat el braç a mossegades. Tampoc no resulta gaire creïble,

si no ho considerem des d’una òptica esperpèntica, la mort de la baralladissa dona de José Fernández

que, a San Lúcar de Barrameda, va morir en una discussió de peixateres, o el fet que, a Puerto Real,

a Cadis, a Fernández i Jeroni Prim els enxampessin robant a casa d’un professor de guitarra, i els

dotze alumnes els envestissin amb els instruments.

EL TURISME I EL PROGRÉS
476

El turisme

El turisme i el progrés són dos temes prou indissolubles l’un de l’altre. Causa i conseqüència. El

turisme apareix de rampellada a les novel·les inicials, però encara no té el pes que adquirirà dins la

novel·lística de Porcel. No podrem dir que esclati plenament fins a la publicació de Difunts, que és

quan es parla, per primer cop, a la seva producció, d’una “allau turística”477, però sí que podem

assegurar que s’estén fins als darrers lliurament novel·lístics de l’autor com ara la penúltima novel·la

que ens llegà, Olympia, centrada en els canvis que el turisme ha produït a Mallorca durant els darrers

seixanta anys478.

Però tornem enrere. Pensem que fins a l’any 1837 no hi havia a Mallorca cap línia regular que cobrís

el transport marítim amb Barcelona479, i que la millora de les comunicacions marítimes i interiors,



480 Oliver va publicar una sèrie d’articles sota el títol de “Desde la terraza (páginas veraniegas)” el 1890 al
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a l’estil dels de París, i de fet, ell s’encarregaria de fer el discurs inaugural del Gran Hotel. Vid. PONS I PONS, Damià.
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en aquest sentit, era per Miquel dels Sants Oliver una de les realitzacions que s’havien d’emprendre

per crear a Mallorca una indústria de viatgers480. El 1903, d’una banda, s’inaugurava a Palma el Gran

Hotel481 i, de l’altra, apareixia el llibret La industria de los forasteros de Bartomeu Amengual amb

un pròleg de Joan Alcover, i el 1905 hom fundava la Societat del Foment del Turisme. L’any 1911

ja es posà en marxa un vaixell-correu que, diàriament, unia Mallorca amb el continent482. L’any 1931

es rebien 43.000 turistes. Tot plegat es reprengué a la dècada dels cinquanta, després del parèntesi

de la Guerra, i el 1965 arribaren més d’un milió de viatgers hostatjats en 1.400 hotels483.

Quan Mallorca ja constituïa un destí turístic per a aquesta elit europea, Llorenç Villalonga en parlà

el 1931 a Mort de dama484. Dirigí, a més, entre els anys 1934 i 1936 en què aparegué, la revista

Brisas485. Amb la Guerra, tot això s’esberlà. Durant els anys cinquanta, encara en temps de

postguerra, afirma Buades i Juan, que foren les iniciatives privades les que donaren empenta en

aquest ressorgir d’un turisme que ja no provindria de les elits europees sinó de la classe mitjana i

treballadora. Aquestes empreses reberen sempre el suport de les principals institucions públiques.

Els progressos feren que l’aeroport de Son Bonet quedés petit i se n’hagué de construir un de nou:

el de Son Santjoan486.
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El suport al fenomen turístic per part de l’Estat es consolidaria al llarg de la dècada dels seixanta

 amb un bon nombre de publicacions, fires, festes, festivals musicals i altres activitats destinades a

fomentar-lo, cosa que acabaria repercutint en el món intel·lectual i literari de l’època, que en un

primer moment ho veieren com “una oportunitat per a trencar el tancament tradicional de la societat

mallorquina i avançar cap a un món més obert i lliure”487, si bé “des de postures esquerranes, i

especialment a partir dels anys setanta, hom posava de manifest les bases injustes sobre les quals

s’havia erigit la Mallorca idíl·lica del desarrollismo”488, la qual cosa es plasma en novel·les com 39º

a l’ombra (1968) d’Antònia Vicens, Els carnissers (1969)  i Cada dia que calles (1969) de Guillem

Frontera, Cròniques d’un mig estiu (1970) de Maria Antònia Oliver, Corbs afamegats (1972) de

Gabriel Tomàs, etc. També Villalonga, l’any 1975, donaria a conèixer Un estiu a Mallorca. D’aquest

efecte del turisme, que passaria a proporcionar una font d’ingressos igual que abans la hi havia

suposat l’emigració cap a Amèrica i, després, el contraban, el mateix Porcel en parla a Planas:

“Ja en els 50, però sobretot a principis dels 60, aparegué a Andratx el turisme. Primer discret, quatre

estrangers mig bojos i estranys; més tard, de masses. Actualment, és la principal font d’ingressos del poble,

que s’ha enriquit a costa de pagar el preu d’una transformació de cap a peus. Pagava la pena? Amb el turisme

es van desenvolupar tota una sèrie de nuclis turístics, van créixer els hotels, les urbanitzacions, tot tipus

d’edificacions per poder allotjar una gent que només buscava sol i platja. Arribà el turisme, la riquesa, la feina

i, amb això, els jaeneros”489.

Com sol passar en Porcel, mai s’estableix cap crítica sinó només exposició, i per tant, dista de la

denúncia que en fan la generació dels mallorquins dels setanta com Frontera, Vicens o Oliver. No

obstant això, sí que a Difunts, el llibre en què el fenomen rep una atenció més destacada, l’autor

d’Andratx fa servir la ironia en relació amb la qüestió turística i això fa intuir quin és el seu

posicionament, no gaire allunyat de la resta d’escriptors mallorquins de l’època.

I així, a Difunts, quan el gestor Valentí Castell titlla de mort tot el seu entorn familiar i urbà, que
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l’han mort a ell encara que ara cerca de ressuscitar, esmenta l’hotel del seu oncle com un dels

elements que han contribuït en aquesta mort. Quan surt de l’espai natural on la vida mor i es

regenera, el primer que li diu l’oncle Tomàs és que l’ha d’acompanyar perquè hi ha uns clients

suïssos interessats a construir una sèrie d’apartaments. Turisme, diners, feina, papers... això és el que

els ha convertit en Difunts sota els ametllers en flor. La Mallorca morta del futur és la que vindrà

amb personatges com l’oncle Tomàs i els investidors suïssos, la futurible ampliació de la gestoria

de Valentí al carrer Colom o el camioner que vol que el seu fill meni un taxi perquè vénen anys de

molts diners. La que desapareixerà, com diu el llauner Perelló, és la dels oficis menestrals com el

seu i el del sabater Bassó, perquè “d’aquí cent anys [...] tocaran un botó i tot es farà sol”490 i el peix

fresc desapareixerà en benefici de les llaunes de conserva.

Cronològicament, si ens remuntem temps enrere, el primer exemple de turisme històric —per

anomenar-lo d’alguna manera—, el trobem a Els argonautes i ens situa devers l’any 1929, a un dels

hotels més antics de Palma, d’on tornaren molts mallorquins de Cuba per treballar-hi. Després,

passem a l’estiu de 1940, quan un antic xalet modernista de què es parla a Difunts, es convertí en

el primer hotel que va obrir les portes a Sant Elm, on anaven a passar els estius les mallorquines

més adinerades i també alguns estrangers acabalats —era aquest turisme d’elit de què parlàvem més

amunt. Cada horabaixa, el sen Paco Sallent els anava a cercar amb un taxi i els duia a passejar pel

poble, i cap a final dels anys cinquanta degué obrir l’Hotel La Octava Maravilla, també a Sant Elm.

I en coincidència amb el moment present del Porcel que redacta les seves obres, aquest efecte del

turisme també es percep indirectament des del començament mateix de Solnegre, quan Marc arriba

al poble i veu la processó que surt, i els mateixos solnegrencs l’interpel·len en francès o en

espanyol, tot demanant si li agrada la processó, com si es tractés d’un reclam turístic. El turisme

cada cop adquirirà més força en una localitat costanera i tradicionalment pobra com Andratx i a

Mallorca en general i, de retruc, això es reflectirà a la producció novel·lística porcel·liana, perquè,

com diu Rafael Botines a Difunts, “això dels turistes creixerà”491, i en aquest negoci hi haurà la

riquesa, com intueix Antonieta Llompart, que col·loca el seu marit Jordi a la recepció d’un hotel,

o Ximelis, el tricicler de la Companyia Brodats Illa de la Calma, adreçada específicament als
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turistes.

I quan el Cala Llamp passa per davant Peguera, el narrador parla de bars, terrasses, hotels i

estrangers que hi passen l’estiu, o a la platja del Camp de Mar, amb el bar amb terrassa unit a la

cala per un pont —encara ara hi és— que trobem a Els escorpins. Quan el protagonista neerlandès

va a Andratx, el veiem a les festes dels andritxols (ells no són els únics holandesos que hi han anat

ni que passen l’estiu al poble). Més endavant, a Els argonautes, a Eivissa, ja es parla d’hotels a

dotzenes, platges envoltades d’edificacions turístiques i barques que porten els turistes a les cales

pitiüses, puix el fenomen ja havia avançat molt. I així, quan la Botafoc albiri la costa, de matinada,

el primer que veurà seran els llums dels hotels i xalets construïts.

Però dèiem que aquest món, potser en consonància amb la denúncia —encara que en Porcel,

repetim que no n’hi detectem cap— que en fan els autors dels anys setanta, no es mostra plenament

fins a la publicació de Difunts en una Mallorca que “s’omplia cada vegada més de turistes, els

estius, i els hotels creixien com bolets”492. Josep Botines, mig animal, s’enfila a una figuera tot

esperant la geneta per matar-la, mentre sent, de lluny, el renou de la revetlla de l’hotel en què

treballa el seu fill Rafael. No és tan important que senti la revetlla, el contrast brusc d’aquests dos

mons, com sí el fet que sigui el seu propi fill que treballi com a cambrer en aquest hotel, el primer

que han obert a Sant Elm, tradicionalment, un nucli poblacional de pescadors. Botines representa

un altre d’aquests andritxols mig salvatges que deambulen per les novel·les porcel·lianes amb una

propietat agrícola que podria ser semblant a la del mateix Porcel, i que abans que ell, havien conreat

el seu pare i el seu avi, però que, al mateix temps, s’adona que el seu fill ja no conrearà. I entén que

aquella Mallorca que ell ha heretat i conegut, morirà amb ell, perquè el fill vendrà la terra sense

miraments a algú de fora.

Igualment, els Ribot, que ingressen a la Misericòrdia, a Palma, tenen un fill, Tolo, a qui no li

interessen els estudis però sí la música, i acaba a l’orquestra de l’Hotel Snipe i treballa com a extra

en algun film, o el fill del caixer de la Sala, Jordi, també comença a treballar com a recepcionista

a l’Hotel La Octava Maravilla. Sempre són fills i néts d’aquests mateixos personatges els qui duen
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la modernitat per tal que els vells que desapareixen tinguin ben presents aquests nous models que

els desplacen i no se’n puguin desentendre.

 I és que espais com l’hotel en el qual treballa Rafael, no és quelcom que s’hagi construït al costat

de les velles edificacions, sinó en detriment d’aquestes: un casalot modernista amb jardí, el millor

del poble, que havia pertangut a uns belgues durant la Gran Guerra, ha desaparegut per convertir-se

en un hotel. Com a casalot, ja no val res; com a souvenir, sí. I quan reformen La Octava Maravilla,

el pare de Jordi, el conserge, hi compra un llum com una gran adquisició que ja no val res per als

qui l’estan reformant. Al davant de l’hotel, a la platja de Sant Elm, hi fondegen l’Old Prophet

repintat, i amb un menjador i un saló de ball a dins per a les nits d’estiu; l’han transformat en un

reclam per als turistes

I el relat “El crim del Salobrar” se situa en una salina, prou allunyada del poble, perquè hi visqui

un mig salvatge com Macià de Buja, però al costat de la mar, al moll de tota la vida, també hi han

construït un hotel. És comprensible que Porcel utilitzi i es rabegi en aquests bons salvatges, talment

animals en perill d’extinció, pel contrast bigarrat que suposa llur presència en contacte amb la

modernitat i la desaparició dels vells costums i les velles estructures per unes de noves.

Els mallorquins, al davant d’això, resten astorats. N’hi ha prou d’observar les reaccions de Josep

Botines a Difunts. A l’hotel en què treballa, Rafael no passa cap mena de penúria econòmica, i

només fa feina de cambrer, perquè les propietats del seu pare no valen res si no se les ven i

s’engresca en el negoci del turisme, en què el fill veu el futur. Rafael, efectivament, ironitza sobre

un prototip concret d’andritxol que, en un moment determinat, va veure una gallina d’ous d’or en

el negoci turístic que aprofità a costa de pagar un determinat preu: la destrucció del propi territori

andritxol. El pare s’adona que el seu fill ja no tornarà a fer de pagès amb ell, però aquest Rafael

també el podem entendre com a correlat d’una Mallorca que ja no podrà tornar a ser mai més la que

havia estat.

El fet que uns aristòcrates belgues, en temps de la Segona Guerra Mundial, hagin anat a raure a

Sant Elm també capgira la vida de l’andritxol Sebastià, a Difunts, que trenca brutalment la relació

que mantenia amb la filla d’un hortolà després d’haver estat amb Jacqueline, la baronessa belga.
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En el fons, Sebastià no fa altra cosa que tallar la relació que l’unia amb tot un món, el de la

Mallorca de Josep Botines, perquè n’ha conegut un altre que fins ara no havia vist,

significativament, perquè una paret que un dia va botar l’hi tapava. Però no és a l’únic a qui aquests

estrangers capgiren la vida. També lloguen cada capvespre el taxi de Paco Sallent, de manera que

la feina i la vida d’aquest canvien per complet. Els mateixos estrangers, tanmateix, la hi capgiraran

novament durant la gran allau turística, quan amb els seus moderníssims automòbils deixen enrere

Sallent a l’estrada. No en té prou el progrés amb la vida del pare (que després d’haver desmuntat

l’Hispano-Suiza se suïcida), que també se’n portarà la del fill, que s’estavella amb la barca contra

uns blocs de concret que havien col·locat per ampliar el passeig Marítim.

El progrés

El tema del turisme s’ha d’associar amb un altre que apareix encara d’esquitllentes al Porcel dels

seixanta, però que adquirirà molta força en la seva novel·lística posterior —particularment, a

Difunts. Es tracta de la qüestió del progrés i el pas del temps, i la substitució de les velles

estructures per unes de noves, la qual cosa també lliga amb la marineria de cabotatge que apareix

a La lluna, en vies de desaparició ja aleshores, semblantment al que passa amb el contraban, ferit

també d’ala devers els anys que Porcel escriu Els argonautes, o la destrucció voraç de tot i tothom

que veiem reproduïda a Cavalls. Pensem que el material amb què trafica la Botafoc (rellotges,

transistors, màquines d’escriure, etc.) s’havia batejat amb el nom de “contraban de progrés” pel fet

que constituïen productes que s’importaven des de l’estranger perquè ací n’hi havia necessitat. En

aquesta novel· la, a més, Porcel retorna amb alguns personatges, com Vicenç Barral o el vell

Garriga, al mite del bon salvatge que ja havíem vist a Solnegre amb Lluc Corso. El referent, sens

dubte, és el mateix, però a Barral, Porcel juga a enfrontar-lo amb la modernitat: no engegava mai

la ràdio que havia deixat el faroner antic perquè no necessitava companyia, i dos cops per setmana

revisava el far de Tramuntana, elèctric, per si hi havia complicacions. A ell, doncs, aquest món

modern no li generarà els problemes que ocasiona a algun personatge posterior, de Difunts, que al

davant de la impossibilitat d’adaptar-s’hi, s’estima més treure’s la vida. Barral s’hi adapta, i així,

avesat a dormir amb el llum del far, una nit que s’apaga es desperta de cop. La integració de tots

dos mons no resulta, en el seu cas, doncs, gens traumàtica.
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Porcel, però, no es nega el gust de traslladar Barral fins a Palma amb un motiu inexcusable, una

intervenció quirúrgica, cap al diumenge del Ram, quan al costat de la clínica, col·loquen les parades

de la Fira del Ram493. Una gernació, llums de colors i sorolls eixordadors, jocs i atraccions que no

pot capir... i la coneixença d’una persona, Caterina, la seva dona, que suposà la porta d’entrada al

món exterior. Després d’haver-la coneguda, sí que escoltava la ràdio des de la Dragonera com una

necessitat d’estar connectat amb un món que, si bé mai seria el seu, sí que pertanyia a la seva dona

i els seus dos fills. La ràdio, que els comunica que les maniobres militars entre Mallorca i Eivissa

han finalitzat i que ja no hi ha perill, a la Botafoc, igualment, serveix per mostrar aquest canvi de

temps que s’ha produït: ara, diu Cabré, no en tenen prou amb la ràdio, i temps enrere ho havien de

fer sense.

O amb Juli Cèsar, un Citroën cinc cavalls vell del garatge del solnegrenc Marc, que suposadament

ha romàs quinze anys aturat, i que necessita ara la mà d’un mecànic perquè es pugui tornar a

engegar. Però ara els vehicles ja no són iguals, el mecànic que el duia, el vell Xorrigo, ja no hi és,

i l’ha de posar en funcionament el seu fill, un al·lot modern que vesteix amb texans i rosega xiclet.

No en aquell Solnegre, però sí a l’Andratx de Difunts, als anys quaranta, poc abans que el Juli

Cèsar de can Marc deixés de voltar, l’Hispano-Suiza dels Sallent constituïa l’únic taxi que hi havia

al poble i un dels pocs automòbils que hi devia circular. Hi era des de la Primera Guerra Mundial,

si fa no fa, quan Sallent arribà al poble amb un auto que fou dels primers que va transitar pels

carrers d’Andratx. Llavors, encara no n’hi havia cap, de mecànic, al poble, i el mateix Sallent

s’encarregava de la mecànica de l’automòbil.

Pocs anys després d’haver acabat la Primera Guerra Mundial, a Cavalls, el 1921, va arribar a

Andratx per l’estrada, aixecant una gran polseguera, un dels primers autos que s’hi veren, una
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modernitat que deixava enrere els cavalls amb què Jacint de Vadell, de jove, a final del XIX,

passejava superb pels carrers del poble. Més mal hauria de fer a Jacint saber que no només era

l’automòbil de Daniel el que desplaçava el cabriolé amb què circulava de vell (quan ja no podia

muntar a cavall), sinó que, a més, a dins, hi viatjava el seu germà Daniel amb la seva dona i la seva

filla, i que Daniel es convertiria, de facto, en el nou senyor del poble. A la gent, ni el cavall ni el

cabriolé del senyor Jacint els deien res ja, però tots s’atracaren per veure l’automòbil del seu germà.

Anys a venir, n’hi arribaria a haver tants, d’automòbils, que, com a mostra del pas del temps, a “El

quiosc de música” (1977), el quiosc acaba essent esbucat per construir al mateix lloc una benzineria

per tal que els diferents vehicles puguin omplir llurs dipòsits.

I a mig camí entre el cavall i l’auto, un avantpassat llur, Bartomeu de Vadell, probablement havia

estat el primer de la família que havia pogut comprovar la rapidesa del ferrocarril en el seu viatge

pel Loira francès. Però el tren no hi arribaria mai a Andratx —si descomptem ficcions porcel·lianes

com ara Solnegre, és clar.

El canvi també provoca que només els més vells creguin en històries com la del Martinica a La

lluna o la de la Santa Companya a Els argonautes. O la peixatera que s’acuba, a Difunts, en sentir

la història de Joana, la dona de Coves, i els veïns que afirmen haver sentit els renous de la bubota,

mentre que els més joves no hi creuen i si els senten parlar els prenen per bojos, beneits o se’n riuen

d’ells, com fa el fill de Josep Botines, a Difunts, quan el pare li va dir que se n’anava a esperar una

geneta. Amb aquests homes més majors, desapareix tota una Mallorca que havia existit i que no

tornarà. Alguns, com Paco Sallent, s’hi resisteixen. En canvi, cap d’aquests jais no es podrien ni

imaginar, al seu temps, la possibilitat que algun dia hi arribés a haver píndoles anticonceptives com

les que duu Juvera de l’estranger i que permet que les dones no parissin “cada nou mesos com

conilles”494.
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Menys encara que un dia arribarien a Andratx camions i càmeres per enregistrar un film amb una

sèrie d’actors estrangers, entre ells un negre de Puerto Rico, i que un dels del poble, Quim, que

l’hauria de substituir, es passejaria pintat de negre i vestit com un africà pel mig del poble. La

productora havia disposat cocoters de plàstic i una cascada d’aigua que queia bombada amb un

motor de gasoil, perquè la modernitat també implica falsedat.

De la mateixa manera que Quim discutia amb la seva mare perquè, fins a l’arribada dels americans,

no volia treballar en res, també els pares de Tolo discutien i apallissaven el fill perquè, d’ençà que

havia descobert la música moderna, amb prou feines estudiava les assignatures del batxillerat. Les

interferències que aquests músics moderns ocasionen als clients, ja majors (l’àvia Brígida, l’heroi

de la Primera Guerra Mundial Carmel Grau) i als espectres (Carlos Gardel, Jorge Negrete), a part

del que pugui tenir de grotesc, simbolitza l’encreuament brusc d’aquests dos mons. Com quan el

narrador, a la mateixa novel·la de Difunts, reserva habitació a un hotel prop del Ponte Vecchio, a

Florença, i el ritme atrafegat d’autos i camions i el riu pestilent contrasta vivament amb el quadre

que, al mateix espai, serveix d’escenari a l’encontre entre el Dant i Beatriu. Semblant als Ribot amb

la música de Tolo, a la vora de l’Arno, el narrador no podia dormir i havia de deambular durant

bona part de la nit.

Hi ha maquinària, com el taxi de Sallent, que torna obsoleta, d’altra que s’ha creada nova, com ara

el tocadiscos (els primers aparegueren l’any 1925) que endolla Tolo Ribot per escoltar els Beatles,

places de feina que s’han d’ocupar encara que abans no freturés i oficis que passen de moda. Val

a dir que un exemple d’això darrer ens el proporciona Baltasar Tortella, el pare de Lau a Difunts,

que era el saig del poble i el recorria arreu a toc de corneta.

Havent retornat d’Amèrica, Melcion Terrassa, expert en gallineria, es troba amb mig poble engrescat

en el negoci de la cria de pollastres de pinso, i ell també s’hi suma, a mitges amb l’esmentat Botines.



334

Duien els animals de fora i els inflaven a menjar a fi d’engreixar-los i poder vendre’ls amb rapidesa.

En canvi, per al fill de Botines, Rafael, també citat anteriorment, el negoci no passa pels animals,

sinó perquè el seu pare es vengui la propietat i muntin un bar per a turistes. A la dona i la filla de

Damià Callicó, pel seu natural, tampoc no els pot agradar gaire que aquest es dediqui a la matança

del porc per fer-ne embotits.

Més diferent encara ho ha de veure tot el jai Carmel Grau a Difunts, el qual, quan conversa amb

el narrador, a vuitanta-cinc anys, es queixa, tot reprenent-lo a ell, de la joventut que, mancada de

patriotisme, s’oposa a les guerres però els agrada el menjar cuinat i les geleres elèctriques en clara

al·lusió als conflictes que, en aquell moment, es produïen al món sense esmentar-los. El seu

discurs és paral·lel al de Paco Sallent amb el fill, els Ribot amb Tolo o la tia Lluïsa amb Quim, de

la mateixa novel·la, perquè també en aquest cas, tot sembla indicar que, en morir, serà el narrador

qui heretarà una hisenda de Grau.

El gran drama d’aquests homes més vells és el fet d’adonar-se’n que el nou món que arriba és

millor que el que se’n va. Passola, el nostramo de La lluna, sap que la seva vida no ha estat tan

dura com la del seu avi, però vol que el fill estudiï perquè no hagi de passar el que ha hagut de

sofrir ell. Tampoc Barral, d’Els argonautes, vol per als fills, la vida que ha menat l’exfaroner, i

Josep Botines, de Difunts, calla quan el fill li diu que treu més de les propines dels clients que ell

del negoci dels pollastres, i sap que s’ha gitat amb estrangeres esveltes, no com ell, que de jove

anava amb prostitutes a qui els queien els pits, o Sallent, quan veu que, a l’estrada, l’avancen tots

els automòbils, i quan el fill titlla el taxi de “cafetera”, sembla com si al pare li haguessin

desembenat els ulls i destaponat les orelles. Se’n va a Palma per desfer-se’n, però cap venedor

desitja comprar-l’hi. No pot vendre’n ni les peces, fins i tot els drapaires les hi rebutgen.

Amb el Pla d’Estabilització franquista de 1959 i l’entrada de capital de fora, l’Estat espanyol

s’obre cap al món i els països estrangers veuen oberta una porta que fa possible que una catòlica



495 De fet, des del temps de Felip V i fins a l’arribada dels primers immigrants a partir de la dècada dels
seixanta del segle passat, l’espanyol als Països Catalans constituïa una llengua més aviat associada a llocs públics com
ara l’Administració, els militars i, fins i tot, l’Església.

496 Era com es batejà per sinècdoque els immigrants pel bon nombre de nouvinguts que provenien d’aquesta
província andalusa.
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danesa esposada amb un xinès comprin un casal a Andratx, que l’estrangera mistress Helen el visiti

o que una productora americana arribi amb camions, càmeres i focus per enregistrar un film al

poble. Aquests nouvinguts aporten diners a l’economia del poble. I a través d’una altra eina de

progrés, que fins ara no havia aparegut, la televisió, Maciana, la dona del sabater, descobreix que

els asiàstics s’alimenten bàsicament d’arròs, i sovint n’hi cuina. Aviat, Li ja xampurreja la llengua,

i Garí aprèn els rudiments del budisme. O els americans, que introdueixen Quim al món del

cinema, i el conviden a traslladar-se a la ciutat per rodar una cinta sobre sant Lluís Rei.

El progrés, l’alfabetització, la televisió i el turisme, a més, ajudaren a introduir una nova Mallorca,

la dels immigrants hispanòfons, que passaren a compartir el territori amb els mateixos mallorquins.

Però aquests darrers no saben castellà o no estan avesats a conversar-hi, i per això, a l’oncle

Montserrat, a Difunts, ebri de conyac, li costa Déu i ajuda despatxar en espanyol el caixista Oviedo

de la impremta. Porcel no ha obviat, com sí que han fet altres autors illencs, que es produeix aquest

fenomen, i això, des de les seves primeres novel·les. Aquests castellanoparlants, presents de

Solnegre ençà (en espanyol s’expressa la mare del pedrer Pepe, per exemple) freqüenten ambients

determinats com la taverna Casa Solano i exerceixen d’autoritats com el guàrdia civil495 a qui els

Salla preparen una emboscada a La lluna; el carrabiner Narciso Ponce de León, que treballava amb

el pare de Marcó, i que en ser engegat del cos, se’n tornà al seu poble, a Els argonautes; el

comandament de Marina de Motril que, amb prou feines, s’entén a l’hora d’interrogar l’estrangera

mistress Helen a Difunts, o el caixista Oviedo de L’Iris al mateix llibre, que no entén els seus

companys de feina quan dialoguen en català. Els jaeneros496 que freqüentaven Casa Solano a la

primeria de la dècada dels seixanta a Solnegre, a la dècada dels setanta, a Difunts, ja són molt més,

de manera que només a la fàbrica d’espardenyes ja n’hi ha gairebé cinquanta de procedència



497 Pel que fa a la qüestió de les migracions als Països Catalans durant el segle passat i primera dècada
d’aquest, podeu consultar l’article de DOMINGO, Andreu; VIDAL COSO, Elena. “Migracions i llengua als territoris de
parla catalana. Una perspectiva demogràfica”. L’Avenç. Barcelona, 373, 2011, p. 33-44.
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castellanoandalusa497.

Els companys d’Oviedo, tanmateix, són els primers mallorquins que es mostren declaradament

hostils amb el caixista de Salamanca, però només perquè saben de totes passades que no els ajudarà

i perquè no volen haver-se de repartir el botí entre tants, i el titllen, per això, despectivament, de

jaenero, tot acusant-lo de gandul, lladre i obscè amb la comptable fins que aconsegueixen que

l’oncle Montserrat el despatxi.

Per tant, tinguem en compte que aquests col·lectius arribaren per desenvolupavar feines molt

concretes i més aviat a les localitats costaneres. A més, a banda de les autoritats castellanes, aquests

nuclis forans no vingueren a raure-hi fins al franquisme procedents de les parts més pobres de l’Estat

(bàsicament, del sud espanyol: Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa i Múrcia) per la simple

raó que ací trobaven la feina de la qual allà no gaudien mercès al desenvolupament turístic, puix

aquests immigrants solien ser contractats en el sector turístic o en el de la construcció, la qual cosa

explica el desenvolupament extraordinari dels municipis més urbanitzats com ara Palma, Calvià i

Andratx.

LA PINTURA

Al costat de la història, la pintura constituïa l’altra gran passió de l’autor andritxol. En canvi, li

succeïa tot el contrari amb la música: “Amb el meu amic el violoncel·lista Mstislav Rostropòvitx

de vegades hem parlat d’aquests temes, partint d’una ignorància mútua, perquè ell no llegeix en



498  “Baltasar Porcel”. In Op. cit. A cura de Margalida Pons i Caterina Sureda. Palma / Barcelona:
Universitat de les Illes Balears / Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 22),
2004, 360 p, p. 115-134, p. 129.

499
PORCEL, Baltasar. Op. cit. Barcelona: Edicions Destino, 2001, 414 p, p. 11.

500 “Quisiera que fuera un cuadro de Brueghel”. PORCEL, Baltasar. “Mis Difunts sota els ametllers en
flor”. Destino. Barcelona, 1658, 17 de gener de 1970.
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absolut i jo podria viure perfectament sense la música”498.

L’autor ja afirmava que havia escrit el conte “La lluna feliç” amb una reproducció d’El sembrador

de Van Gogh al davant un estiu que anava amb moto per Santanyí amb una alemanya499. Però de tota

manera, el primer pintor que apareix consignat a l’obra de Porcel i que l’ha captivat des de fa ja

molts anys és Amedeo Modigliani (Liorna, 1884-París, 1920), un pintor que agradava molt en

aquella època, els retrats del qual pengen de la paret de la saleta de Maria, la dona de Marc a

Solnegre. I a Els escorpins, els personatges s’aturen davant l’estàtua de Rembrandt a Amsterdam

i el pare de l’infant protagonista lloa els contrastos de llum i ombra que es copsen a la pintura

rembrandtiana en una novel·la molt maniquea i que, precisament, juga constantment al contrast entre

ambdues al llarg de les seves planes. No oblidem que la mare del protagonista en aquesta novel·la

és una pintora amb certa repercussió.

A Difunts, Cabré la relaciona amb la pintura de Bruegel pel bon nombre de personatges que

forneixen llurs obres. No és casualitat que Cabré esmenti Bruegel, un altre dels seus pintors de

referència,  que ja havia sortit d’esquitllentes a Els argonautes, quan Torroella, a Brussel·les, distreu

dos algerians que l’acompanyaven dins el Museu de Bruegel el Vell. Si haguésssim de cercar, doncs,

un pintor total, que com Porcel aglutinés en la pintura tot el que ell fa en novel·lística, un model en

el qual l’andritxol voldria emmirallar-se, el mateix autor ens el cita: és Pieter Bruegel el Vell500

(Breda?, 1525-Brussel· les, 1569). La pintura de Bruegel el Vell es caracteritza per presentar una

innombrable galeria de personatges en espais amplíssims, com podem veure en quadres com ara Jocs

de nens, en el qual es pot observar per exemple el protagonisme de devers dos-cents cinquanta



501
ARNAU, Carme: “Pròleg”. In Op. cit, Barcelona: Edicions Proa, 1993, 629 p, p. 13-27, p. 20.
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PORCEL, Baltasar. Op. cit. Barcelona: Edicions Proa, 1993, 629 p, p. 140.
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infants distints tot jugant a una vuitantena de jocs diferents. Per Arnau, “com Brueghel, de fet, Porcel

remarca el contrast de les existències que presenta: el dramatisme i la poeticitat, la ironia i el

patetisme”501.

En aquesta mateixa novel·la, Gabriel Singala explica al narrador que va fugir de Mallorca perquè

no podia dur-hi endavant la seva pretensió de convertir-se en pintor. El personatge se n’anà fins a

la barriada parisenca de Montmartre, que al segle XIX esdevingué un centre de vida artística i

bohèmia on residí Pablo Picasso, i en el qual s’instal·laren també pintors catalans com Ramon Casas,

Miquel Utrillo i Santiago Rusiñol. Instal·lat quatre mesos a la place Pigalle dedicat a la pintura,

Porcel, com sempre fa en les seves novel·les, desdibuixa aquesta imatge bohèmia i fantasiosa que

puguem tenir del Montmartre parisenc, i ens fa tocar de peus una realitat  que, per Porcel, també

constituïa la d’aquells pintors catalans, però no només catalans —pensem en la bohèmia de fam i

misèria que protagonitzà a París l’esmentat Modigliani—, que hi emigraren: tots ells no feren altra

cosa que “embrutar teles amb insignificances”502 i passar fam fins que optaren per canviar d’aires,

com també fa el personatge, que va a raure a la Toscana italiana, un altre nucli de tradició artística

d’època renaixentista —que és un dels períodes artístics, val a dir-ho, pels quals Porcel més

s’interessà.

A l’escena inicial de Difunts, els colors ajuden a traçar un dibuix, com si pintés un quadre: les

“dàlies grogues”, els “crisantems vermells”, la “terra marronenca”, el “negre endolat”, les “candeles

carabassa”, el “crepuscle gris”, etc., que s’allargassa també a altres capítols de la novel·la. A Simó

Vidal encalçant una cabra, perfectament, el podria haver immortalitzat a l’oli un pintor rococó en

una escena on hi hauria Vidal, la bassa, la cabra, el ginjoler... Insisteix molt el narrador en l’aigua

verda, els peixos de colors o els fruits de l’hort. L’escena següent, la de Florència Callicó amb

Llorenç Riutort que la gronxa, de la mateixa manera, podria haver-se inspirat en La balançoire de
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Jean-Honoré Fragonard.

Sembla que ho torni fer en alguns moments de Cavalls, sobretot en escenes en què li interessa de

pintar un cert bucolisme per contrast amb el que vindrà després. Imaginem-nos per un moment que

som a un museu i que se’ns va descrivint l’oli que tenim al davant:

“Les tres dretes al voltant del brollador, del seu joc platejat i musical, saltant sobre els nenúfars mòrbids i els

tornassolats peixos de colors. Marteta reia, mirava els bots ingenus i aparatosos del gosset, li estirava uns rulls.

Joana llegia a l’ombra del cedre. Cristina mirava el cel, potser somreia, alenava de pressa. I jo, només un any

més gran que Marteta, era a dalt de la parra, observant-les no sé per què. Per ventura, sí, per poder-les evocar

més tard... L’hort de les llimoneres allí al davant, precisos i vius els punts de grogor entre el fullam, espargia

una flaire de subtil acidesa”503.

També és ver que algú ho podria rebatre dient que, simplement, és que ell s’imagina l’estampa, i per

tant, no és que ho tracti de dibuixar. Però jo més aviat crec que Porcel es devia inspirar en

determinades pintures renaixentistes que, certament, enriquí amb les possibilitats que li permetia la

literatura. A part d’això, la imatge és pictòrica: el brollador, elles tres, les llimoneres al fons, la parra

i a dalt el narrador que s’hi pinta com si fos Toulouse-Lautrec.

A Difunts, Porcel ens presenta un espai indeterminat però fàcilment identificable amb el seu

Andratx natal, una corrua infinita de personatges que entren i surten, que moren i que retornen, i

es nota la voluntat de dibuixar amb ells una pintura. Llegim-ne, per posar un exemple, aquest

fragment del capítol XI, que és com si Porcel s’hagués posat amb la paleta dels colors a pintar una

plaça:

“Al voltant de l’estantissa lluminositat carbassa del fanal de la cantonada descrivien cercles disbaratats,



  504 Ibid, p. 77.
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feixucs, les grasses papallones nocturnes. Un silenci espès, una obscuritat compacta, tapava, més enllà del

redol de claror, la plaça del Peix, plaçola breu entre façanes emblanquinades i voladissos de teules de gerrer,

cossiols de vaumes vermelles i clavells als ampits de les finestres. El fardell cautelós d’un ca s’acostava a

la pica de l’abeurador i percudien els seus cops de llengua damunt l’aigua plana”504.

A través del quadre Incontro di Dante con Beatrice, amb què el narrador de Difunts ensopega a la

biblioteca de la difunta àvia Brígida, es prefigura el camí que desembocarà a Cavalls de 1975. El

narrador, obcecat amb la reproducció, opta per instal·lar-se a la Toscana a un hotel enfront del

Ponte Vecchio. Efectivament, s’observen al quadre els arcs i les cases penjades que cita Porcel al

text. El que reprodueix el quadre no és altra cosa que un fragment del cant I del “Paradiso” de la

Commedia del Dant.

De la mateixa manera, el narrador de Cavalls veu des de casa seva, a París, les gàrgoles de la

catedral de Notre-Dame. Per primer cop, una narració porcel·liana ens col·loca al davant d’un

individu interessat en escultures com ara les gàrgoles de la catedral gòtica parisenca. No ens ha

d’estranyar que Porcel es deixi enlluernar per aquestes figures que, sovint, representen homes,

animals, monstres o dimonis en bigarrada combinació, temàtica que el tornarà a atreure a la seva

següent novel·la: Les pomes.

A Cavalls, el narrador extreu la descripció d’alguns dels personatges que poblen la novel·la dels

retrats que en veu penjats de les parets de Son Vadell com en el cas de Leandre Antoni. Aquesta

excusa li funciona prou bé a l’hora de descriure’ls, i de vegades, s’ho fa venir igualment bé, com

en el retrat de Plàcida Sol de Cartanyà al convent de les Clarisses perquè havia obtingut la dignitat

de mare abadessa, o amb Benvinguda Clapés, de la qual Eduard Albert en fa una descripció a partir

de la pintura que suposadament va veure’n a Son Vadell.



505 Vinyet Panyella va realitzar una comunicació en el Congrés que es va realitzar sobre Baltasar Porcel a
Palma sobre aquest tema de la pintura en l’obra porcel·liana, especialment referida a les portades dels seus llibres.
Malauradament, aquesta la comunicació no va ser inclosa al volum d’Escriptures contemporànies que se’n publicà
per motius que desconeixem i no l’hem poguda tenir present en aquesta tesi, de la qual cosa ens hem de doldre.

506 Vid. CABRERA, Carles. “Crisi religiosa i autobiografia en el primer període novel·lístic de Porcel”. In Op.
cit. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 287), 2009, 454 p, p. 126-133.
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I atesa la poca informació de què disposa el narrador intraheterodiegètic d’aquesta novel·la, quan

no té més per dir-nos, s’aprofita dels gravats d’un tal Stéphane Corbière, inexistent en la realitat,

que hauria entaulat amistat amb Gustave Doré, el famós dibuixant i gravador francès. Semblant a

Doré, que va fer servir la fusta per als gravats, Corbière hauria treballat a Mallorca el gravat al boix

en el seu viatge per les Illes amb Claude de Bainville, personatge igualment inexistent, el 1887.

Bainville hauria escrit un llibre de viatges de regust romàntic, que el primer hauria il·lustrat amb

els seus gravats i ara servirien al protagonista per recrear una determinada atmosfera del moment

a la cripta de Son Farriol, que no podia deixar d’atreure’ls.

En definitiva, la pintura té una certa presència a la producció novel·lística porcel·liana d’ençà de

les primeres novel·les, però aquesta s’anirà intensificant amb el temps. Així, en el segon període,

ja advertim aquesta augment de la importància de l’element pictòric amb un Porcel que pinta

algunes de les escenes dels seus llibres. Anys a venir, serà ell mateix qui triï les portades d’alguns

dels seus darrers llibres amb quadres i pintors que li plaguin, preferentment de la pintura italiana

d’entre els segles XIV i XVII o que l’evoquin505. I és possible que, més enrere, cap als anys seixanta

i setanta, ell hagués triat també algunes de les cobertes de novel·les que havia publicat amb

anterioritat.

LA RELIGIÓ
506

Interessant resulta, així mateix, el tema de la religió en el Porcel de principi dels seixanta

particularment, i abans i tot, per tal com és una qüestió que prové dels anys de formació de la
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dècada dels cinquanta. Molas explica que fou llavors que:

«Hagué de prendre posició entre una idea radical de la fe i la rutina d’una pràctica que, a més, havia pactat

amb un règim polític determinat, el franquista. Primer, la presa, l’orientà cap als “Cursillos de Cristiandad”

i el que aquests suposaven de revulsiu espiritual. I, després, cap a una filosofia de tipus crític, cada cop més

definida i demolidora»507.

Parlarem, però, en primer lloc, de la religió en el seu poble i la poca consideració que mereix als

andritxols. Això contrastarà vivament no tant amb el Marc de Solnegre com sí, sobretot, amb el

reverend coadjutor que protagonitza Els escorpins —a pesar que els protestants de la novel·la del

1965 menen una vida apartada dels andritxols— i diversos personatges força devots que apareixen

en les altres novel·les i que viuen, provenen o es mouen en aquest Andratx tan poc religiós, com

el cuiner Freire Pena d’Els argonautes (que, tanmateix, no era oriünd d’Andratx), o que són

directament homes d’església, com el vicari Dionís Coscolluela de Difunts o l’oncle Dionís, que

exerceix de vicari a Cavalls, i que, no obstant siguin religiosos, es comporten davant la religió

pràcticament amb la mateixa indiferència que la resta d’andritxols —dit d’una altra manera, no és

per a aquesta funció que hi apareixen.

En contrast amb els primers, els andritxols, no mostren el més mínim interès per la religió,

semblantment al que demostraven amb els diferents períodes polítics de la història, segons hem vist

més amunt. Així, la processó inicial de Solnegre qui la convoca són les autoritats: la idea de baratar

el Sant, en aquest sentit, neix d’una conversa del batlle amb el rector, i el poble respon a la crida

sense aturar-se a pensar-s’hi gaire. Els vilatans, després del canvi, tiren el sant vell a la mar, on sura

“com un tronc podrit i trossejat”508 perquè, per a ells, només és un tros de fusta. I saben que dins



509 Ibid, p. 47.
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la capella “quedava solitari dins el nínxol fosc un altre tros de fusta com aquell que surava,

suaument, empès per les onades”509. Per tant, veurem com els andritxols de les novel·les de Porcel

seran homes mancats de fe, els quals, amb el que realment gaudeixen és amb la festa de després

de la pujada a Puig Tortuga, o a La lluna, amb el refresc de després de la inauguració amb aigua

beneïda i tot de la nova embarcació de Tavernera. I Bartomeu Garí, a Difunts, a la cambra búdica,

mentre el xinès Li era transportat “al seu cel”,  només pensava en l’olor de figues que sentia. No

és, doncs, culpa del cristianisme; les altres religions els desperten la mateixa indiferència. Quan

Garí conti a la seva dona el que fa el xinès, tots dos s’ho prenen com una història de ficció. Cert

és que, potser amb el budisme, les creences dels andritxols trobarien més punts de contacte que

amb el cristianisme —els viatges a la Xina degueren ser fonamentals per a Porcel pel que fa al

coneixement d’aquesta religió—, però tampoc és que encaixin en la religió oriental. De fet, no

s’emmotllen en cap perquè ja tenen, si no una religió pròpia, quelcom que ho substitueix i que, en

qualsevol cas, és anterior a l’arribada del cristianisme al poble. I, per tant, com que als andritxols

tant els és cristianisme com budisme, en saber que pel mig hi ha una herència, Maciana, no dubta

que el seu marit, Bartomeu Garí, ha de convertir-se a la religió oriental del xinès Li. I a Difunts

també, per al llauner Marc Perelló, és important que el nomenin rei Gaspar, però no pel que

significa el naixement de Jesús, puix quan el de la funerària el rememora, Marc bota amb una rialla

inesperada, i en comptes de fer la reverència a l’estrella conductora i acotxar-se en el setial, fueteja

Baltasar, el rei negre.

El cristianisme i, en molta menor mesura per raons òbvies el budisme, són les dues religions

destacades dins la producció porcel·liana. Aquesta darrera només és present, però, en alguna

novel·la i en algun conte de Les ombres xineses. El xinès Li, suara esmentat, que entra per uns

esclops a l’obrador de Garí, és el primer budista que fa acte de presència a les novel·les de Porcel.

Un dia, a casa seva, l’asiàtic li mostra, per primer cop, un Buda de veritat. L’explicació entorn a
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les quatre veritats nobles que fa Li a Garí la devem als coneixements que Porcel adquirí sobre el

tema. Pensem que aquell 1968 en què potser va escriure l’article “El asunto budista de Bartomeu

Garí”510, Porcel havia iniciat una sèrie de viatges arreu del món que el portarien, entre d’altres, a

la Xina. El món xinès l’havia d’atreure tan pregonament que desembocaria en la publicació

d’articles com aquest, inclòs després com un capítol de Difunts, i en assajos com China: una

revolución en pie o els contes de Les ombres xineses (tots dos de 1974).

Ara, el que sí que temen els andritxols és cremar a l’infern i, per això, Miserol es nega en rodó que

un pastor anglicà el casi amb la reina de Txadtxad perquè això equivaldria a anar-hi a raure per

sempre més. Per tant, doncs, els andritxols sí que creuen en l’infern, van a missa, participen de la

processó... Creuen, doncs, en l’Església catòlica com a norma, però no hi entren, de la mateixa

manera que Porcel, com un andritxol més, respectava aquesta institució com a motor cultural i

d’ensenyament:

“La meva formació és la catòlica, i jo em sento catòlic. Al meu poble l’església ha estat l’edifici més

important, i els capellans la gent més culta, més educada: parlaven llatí, t’explicaven una història secular,

t’explicaven una transcendència en la vida.

.........................................................................................................................................................................

El cristianisme té un punt de pretesa puresa espiritual, de doctrina. En canvi el catolicisme posa l’èmfasi

sobre l’Església. Jo em sento pertanyent a l’Església. Sóc partidari del Papa. Sóc partidari de les processons

de Setmana Santa, sóc partidari de tots els ritus i de tot el que és l’Església. Llegeixo molt sobre aquest tema;

m’interessa, perquè això m’ha format. L’Església és Mozart, és Miquel Àngel, és la gran pintura del XVI, és

l’arquitectura, és el Dant... És tota la gran tradició. Una altra cosa és que jo cregui que l’Església

proporcionarà la vida eterna a la meva ànima511 .

I l’autor no es priva de desacreditar miracles, com passa a Cavalls amb la llegenda del bisbe Marc
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Maria de Vadell, que resistí el setge moro durant cinc dies a dalt d’un torre armat amb una ballesta

i sols alimentant-se amb un copó d’hòsties sagrades. Mancades sovint aquestes creences de base

real, no només descobrim que l’home no estava tot sol, tenia beguda i vitualles per alimentar-se,

sinó que, a més, els qui els atacaven no eren els sarraïns sinó els agermanats mallorquins, i a més,

el bisbe i tres clergues foren acusats per les tres dones que també romanien a la torre d’haver-se

hagut de vinclar a les exigències sexuals dels quatre religiosos.

En tant que norma social, els bons salvatges sovint en queden exclosos. A Difunts, l’enterramorts

Vito Gual només frisava que els endolats partissin del cementeri. Per ell, cavar la fossa sols suposa

la rutina de cada dia, i no entén el dolor de la família de la morta: “Em pensava que no acabaríem

mai! I tot per la vella Moragues, aquella que vivia davant el barber Miró, una vella de la punyeta,

arrugada i emprenyadora...”512. Tampoc entén el sentit de llur religió mentre “per la costa

s’allunyaven, vestits de negre, compactes, els endolats, dins un núvol de pols, inundats de llum”513,

perquè, per ell, la mort, descarregada de tota trascendència, només suposa una cosa més de

l’existència com menjar, dormir, coixejar o anar al cinema. El mateix devia pensar d’aquests el seu

pare Marià, la qual cosa explica que, un cop difunts, els prenguessin els anells o els arrabassessin

les dents d’or, puix els Gual desballesten la mort de tot el sentit trascendent que guarda. Al davant

de les veremadores, Vito simulava, a més, cantar com un capellà davant un mort, i quan s’engatava,

es posava una capa i entonava una absolta a un espantall acompanyat dels lladrucs d’un ca que

l’entenia perfectament perquè els salvatges s’entenen més amb els animals que amb les persones

i tenint per públic les mateixes veremadores.

Aquests personatges, amb Porcel al darrere, per Alzamora, funden una cosmogonia pròpia. A

Cavalls, per exemple, el poble tenia els seus reis, que representaven el duc i la duquessa, i el seu
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propi bisbe, Marc Maria de Vadell, i això fins i tot era vàlid per a homes com el vicari Dionís o

l’àvia Brígida, que anava a missa i hi combregava amb regularitat. És cert que, com manifesta

Alzamora, “hi ha un component fortament religiós en els fonaments de la concepció porcel·liana

de la literatura”514, però aquest no és associable amb el cristianisme  ni amb cap altra religió —en

certa manera, àdhuc és més proper  al budisme i la filosofia oriental. Un atavisme que té a veure

més aviat amb els presocràtics grecs i els quatre elements com a origen de tot que no pas amb el

catolicisme. D’això, en parla el mateix Porcel:

“Dins aquest món hi havia una sola cosa important, que era l’Església del poble, era l’edifici més important

i uns senyors solemnes, que eren els capellans, i una única ideologia, que estava per damunt de tot, que era

la ideologia d’aquella Església, no?, en la qual ningú no hi creia gaire ni hi deixava de creure [...] perquè

tothom sabia que existia una veritat molt anterior a la representada per aquella Església”515.

El record dels morts en aquest micromón andritxol és molt més important i dista de la que tenen

els cristians. Enfront d’un regne del cel, hi contraposen, d’antuvi, un regne dels morts en el qual

sí que creuen, una mica a l’estil de l’Hades grec. I la vida només resta com un trànsit, l’homo

viator, i un record d’aquest darrer regne cap al qual anem, però del qual també venim. Per convocar

un esperit difunt, n’hi ha prou amb encendre una espelma, i també s’hi pot conversar, com quan

l’àvia Brígida se’n duu el narrador-testimoni de Difunts a ca l’endevinadora Apol·lònia per parlar

amb el seu germà Salvador, només per conèixer l’adreça de la seva amistançada i recuperar-ne els

diners. O també pot ser que siguin els mateixos difunts els qui comuniquin quelcom, com quan

l’àvia Brígida, a Cavalls, semblava que esperés que aquests li transmetessin alguna cosa. Deu ser

per aquesta proximitat dels traspassats que a l’àvia Brígida, a Cavalls, ni tan sols els difunts que

havia tractat personalment li deien gaire cosa, com a individus, en canvi, com a regne col·lectiu de
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la mort, la suggestionaven. D’ells, com a persones, només en restava un laberint de records, tan

poca cosa que, de vegades, confonia el que havia fet un i el que havia fet l’altre, i a més, sempre

repetien els mateixos noms (Pau, Antoni...), la qual cosa reforça encara més aquesta idea cíclica.

Però no és tampoc perquè siguin tots andritxols. De fet, a Els argonautes, ja hem dit que un

determinat Porcel es retrata en personatges que no han nascut a Andratx com ara el ciutadà Puig-

Savall, el principatí Torroella o el gallec Freire Pena. Per la manera d’actuar d’aquests, podem

concloure que es comporten com a andritxols. D’aquesta manera, a Els argonautes, a la família dels

Puig-Savall, el dia del Corpus, el pare de Rigobert Maria contracta un parell de tanguistes com a

distracció per a una comitiva d’homes, i l’àvia de Puig-Savall, de fadrina Comellona, devota,

pietosa i que està emparentada amb una de les famílies catòliques de Palma, de jove, s’entenia a

Cuba amb el capellà Picornell. Porcel mai ho denuncia, però sí que deixa entendre, d’una banda,

les poques conviccions del capellà, i de l’altra, com fa sovint, se’n burla: Picornell és ascendit a

canonge. I el xinès Li, de Difunts, casat amb una danesa catòlica, al final de la seva vida, es

converteix al catolicisme, per morir al costat d’ella i no ser enterrat al cementeri on anaven a parar

els descreguts del poble. I els gallecs Álvaro i Carminha, a la mateixa novel·la, que barren la porta

de casa seva i s’hi tanquen a dins, tiren per la finestra el sant Pancraç de Gallinato afirmant que era

l’únic que donarien, però aquest els el torna i els diu que tant li és el sant Pancraç; ell el que vol és

la roda d’esmolar.

I així, l’àvia Brígida s’aprofita de la cerimònia eclesiàstica de l’oncle Dionís, a Cavalls, com a

espai de connexió amb els morts, però la seva cerimònia particular transcorre paral·lela a l’altra,

que només seguia quant a gestos, aqueferada amb els seus propis resos. Per això, duia el nét a

missa cada matí, però per comunicar-se amb l’univers dels difunts s’estimava més anar a visitar

l’endevina Ribot a casa seva o la Dormida. I tampoc no ho podem atribuir a la incultura del poble,

si tenim en compte que, segons explica a l’article de creació previ de 1973 a La Vanguardia sota

el títol de “La Durmiente” —Porcel això ho elimina després de Cavalls—, l’àvia sabia que “todos
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esos que se dedican a lo mismo, como la Durmiente, los curas y los médicos, sólo saben pedir

dinero... Y vete tú a saber lo que ocurre con los muertos...”516. També hi creu el mateix narrador

que, més gran, un cop visità l’endevinadora per saber quin avantpassat seu havia redactat el llibre

violeta de què ja hem parlat més amunt.

Per Diumenge de can Cabré d’Els argonautes, també andritxol, la religió no té gaire interès. És,

de fet, a l’ofici, avorrit de tant de seguir els gestos maquinals, per ell encara més maquinals (com

farà, anys a venir, també l’àvia Brígida), quan imagina que el dia de demà podrà esdevenir conseller

municipal o batlle. I el seu fill Llorenç és a punt d’agredir el capellà quan entra a casa seva després

que hagi mort la seva esposa.

El gallec Freire Pena, que treballa de cuiner a la mateixa novel·la, en el fons, com que al darrere

també és Porcel, dèiem més amunt que resulta tan andritxol com qualsevol altre personatge de la

novel·la. I així, encara que, de petit, ja se sentia atret per la religió, els primers cops que va entrar

a missa no va ser per les seves creences, sinó per aixoplugar-se de l’aigua quan plovia. Per ell, el

temple constituïa quelcom semblant a un pont o una porxada. De mica en mica, s’anà guanyant la

confiança dels religiosos, que al cap de poc ja li confiaven les feinetes més bàsiques. Després, ja

s’havia guanyat la confiança d’algun escolà, que li encarregà alguna tasca més important que, així,

l’escolà s’evitava de fer, i més endavant, foren els religiosos els qui hi confiaren i passà a passejar

l’egua del rector o a estirar el carretó del canonge. I quan mancaven escolans, el vestien a ell, si bé

mai el feren escolà fix perquè era incapaç d’aprendre’s les recatòliques llatines. En certa manera,

l’havien pres per beneit. D’una banda, l’escriptor està ironitzant sobre ell mateix, identificat amb

tots els que, com ell, poguessin seguir a ulls clucs les doctrines religioses durant aquells anys, però

més en el fons, si hi escarbem, ens trobem amb la crítica de les autoritats religioses d’aquell que

el 1968 ja n’havia abandonat el camí.
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Freire Pena, ja de gran, enrolat com a cuiner de la Botafoc, que havia promès que resaria un rosari

a Déu i un altre a Santiago si no queia del tamboret, els substitueix per dos parenostres perquè així

farà més via, per tal com els confessors també atenuen les promeses. Però en encendre el foc, pensa

que l’infern és el destí que espera en aquells que no compleixen el que han promès —l’infern que

imagina Pena constitueix, indubtablement, el mateix que els capellans feren creure a Porcel que

existia—, també el dels qui deixen morir algú sense confessió, com ell estava fent amb Barral,

aleshores greument malalt i per la vida del qual es temia, o creia que Déu o la Verge es podien

aparèixer als éssers humans per torbar-los i dir-los coses terribles. Tanmateix, Porcel devia adonar-

se també d’una certa modernització en el nucli de l’Església que es palesa amb els dos fills del

cuiner gallec, Alvarinho i Xavier, capellà l’un i a punt d’ordenar-se l’altre, que li diuen que totes

aquestes històries no són més que “mandangues”.

No deixem de banda tampoc que, també al mateix llibre, Tomàs Barral, que construeix al corral

un home amb els braços en creu i corona de rei, això és, Jesucrist, li col·loca un bec d’àliga, com

si l’identifiqués amb un animal més, i fent burla del calvari, per tal com les tortugues n’empren els

braços per prendre el sol.

I Marc, després d’haver eixit de presidi, se’n va en aquesta terra de mort que és Solnegre i afirma

que “hem suat sang per sortir del bosc d’oliveres cruels, i arribar a un tercer dia, ressorgir etern

que, per paradoxa, ha de ser aquesta terra i nosaltres damunt d’ella”517. Marc s’està identificant

amb Jesucrist i la seva ressurrecció després del tercer dia. Al·ludeix als tres dies i al fet de suar

sang, com Jesucrist patint el calvari, perquè tots dos han hagut de morir (Marc a Solnegre) per

poder ressuscitar, però, paradoxalment, també ressuscita de la mort la pròpia terra, i per això, acaba

dient que “el sol tornarà a ésser nostre!”518, perquè deixa de ser negre i la vila deixa de ser un àmbit
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de mort, però només temporalment, per tal com ho tornarà a ser en novel·les posteriors com ara

Difunts o Cavalls.

Recordem que Porcel tingué, de jove, pretensions d’ingressar al seminari i no ens ha d’estranyar,

en conseqüència, que els seus protagonistes s’identifiquin amb Jesucrist, més encara si tenim en

compte que el Marc de Solnegre o el pastor d’Els escorpins són transsumptes clars d’ell mateix.

I també, en aquest darrer, el veurem comparar la temptació del sexe femení que ha de vèncer al

calvari de Jesucrist, tot associant-los; però no només a Jesucrist, amb molt més sentit que el Marc

de Solnegre, s’associa el protagonista d’Els escorpins, sinó que també invoca sant Joan

Evangelista i d’altres personatges bíblics.

“Els pobles seran reduïts a cendra, com esbarzers tallats i consumits pel foc”519, comenta aquest

mateix protagonista, citació que prové del profeta Isaïes. Això es complementa amb el sermó que

a l’horabaixa ha de fer a les dones: “La carn perd el seu poder només per mitjà del sacrifici

corporal. No n’hi ha prou de pregar i copejar-se el pit dient: Senyor, Senyor... Crist, en suar sang

a l’hort de Getsemaní, vencé les últimes resistències de la rebel natura humana”520. Hem de cercar

una lectura sexual a un passatge que, fet i fet, fa referència a les passions del cos. El pastor

necessita deixuplinar-se per vèncer la temptació de la dona, cosa que ve d’enrere: mentre

estudiava, per no pensar en les dones, s’havia de dutxar amb aigua freda als matins i, de vegades,

a les nits —Porcel està recollint, evidentment, fets verídics que, segurament, va haver de patir en

pròpia carn. I, de nou, el personatge s’infringeix un càstig, quan, en tornar de parlar amb el

reverend Hobbes, que li ofereix de traslladar-se a viure a Sant Elm, pensa en Krista, que ell associa

amb la seva pròpia mare i, de retruc, amb el diable i el pecat.



521 Agraeixo l’ajut en la interpretació del passatge al col·lega Gabriel de la S. T. Sampol.
522

 PORCEL, Baltasar. Op. cit., Barcelona: Edicions Proa, 1991, 576 p, p. 246.

351

D’altra banda, no és difícil identificar el pare del pastor d’Els escorpins, un home religiós, amb

Déu, i una femme fatale com la seva mare, amb el dimoni, entre els quals es debat el protagonista;

o amb els germans Abel i Caín, amb els quals són comparats en algun moment. Tothom li diu que

Abel (el pare) és el bo, però ell no té tan clar que la seva mare sigui tan dolenta com el Caín bíblic.

I com un dimoni que pren formes agradables per atreure’l, la mare li sembla un ésser bell, mentre

que el pare no passa de ser un “espantaocells”.

Quan el protagonista deixa el seu pare al barri de mala vida d’Amsterdam, torna a casa i es posa

a llegir la Bíblia, que sempre estotja a la tauleta de nit —costum, d’altra banda, força arrelat i comú

als països protestants. L’al·lot assegura que tria una plana a l’atzar, però no és casual que aquesta

pertanyi al capítol I del profeta Nahum, que profetitza contra Nínive, capital assíria que suposa el

símbol de la corrupció moral. La lectura del passatge complet ens dóna compte que Déu,

tanmateix, és bo i salvarà els bons, però el protagonista es queda amb la part dolenta, com és propi

del rigor calvinista, i la culpa recau més aviat en Nínive (que s’identifica amb una meuca al

passatge), que no pas en el pare, que sembla atret per un fals vedell d’or521.

I després que el pastor recuperi la consciència d’ell mateix, a la cabana on ha mantingut relacions

sexuals amb Krista, sent com la pluja encara cau a fora. En un sentit bíblic, la pluja es pot entendre

com a purificació, com en el diluvi universal; el protagonista pensa que s’inaugurarà una nova

etapa amb la jove, una etapa de domini d’ell sobre aquell “bolic lleuger i dúctil”522,com una nova

vida, com la bonança d’un món nou a l’estil del que passa amb Noè. Segons la interpretació

cristiana, el diluvi és la prefiguració del baptisme, i aquesta pluja és la purificació baptismal;

després de sortir de l’aigua, apareix l’home nou i de nova vida. Així mateix, la pluja també pot

entendre’s com la superació d’aquesta calor sufocant que els ha escalfat els cossos i que els ha
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menat a la relació sexual que han mantingut. Ara, amb l’aigua, tots dos es calmen, es refreden, i

com Noè, poden sortir a fora de la barraca perquè ha aturat de ploure.

Un cop Porcel deixa enrere, definitivament, la crisi religiosa amb Els escorpins, en novel·les

posteriors, com Els argonautes, l'autor gosarà, fins i tot, de burlar-se de la seva pròpia condició

religiosa amb el personatge del cuiner Freire Pena, que, com ell, de ben petit ja “havia tingut

tendència a la cosa cristiana”523, perquè ara, com passa a Marcó —que també és una mica Baltasar

Porcel— quan presencia la picabaralla entre Freire i Barral, tota aquesta qüestió religiosa li pot

“despertar un esplet de riallades”524. I encara a Difunts, en què a la nadiva fogosa que bategen com

a cristiana per poder-la maridar amb Tomeu Miserol, l’anomenen, per acabar-ho d’adobar, Maria

Magdalena. O la violenta Petra, la dona de José Fernández, al mateix llibre, a qui l’organista a

missa va magrejar durant set mesos seguits i acabà de cabaretera, que havia format part, de

joveneta, justament, de la parròquia de les Onze Mil Verges.

EL SEXE

Els homes de les novel·les porcel·lianes acostumen a freqüentar els cabarets i bars de prostitutes,

i de vegades, s’enamoren d’alguna d’aquestes dones de la vida: li passa a Croc, el santanyiner del

Cala Llamp, amb Raquel (Rebolls ja li deia, a Banya, que el de Santanyí era un puter); al patró

Salla, a la mateixa novel·la, que havia mantingut relacions amb altres barjaules i els havia posat

casa i tot, i que ara s’entén amb Carme, o a Torroella, d’Els argonautes, amb la jove de prop de

Marràqueix que veu morir a l’hospital. A Solnegre, quan Marc viu a Palma, el veiem passejar per

les barriades de vida alegre entre la porta de Sant Antoni i la plaça de l’Olivar, per allà mateix on

passeja Juvera, el patró d’Els argonautes, després de la Guerra i per on degué anar segurament
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també Singala, que a Difunts reconeix a Florença que algun cop freqüentà aquesta mena de dones

—i durant la seva etapa a Ciutat, també Baltasar Porcel, que s’hi ha referit en alguna ocasió.

Durant el conflicte bèl·lic, tornant al patró Juvera, ja s’havia gitat amb algunes meuques per

diversos punts del continent. Aquestes dones tornen a aparèixer a Els escorpins amb el passeig que

hi fa el pare del protagonista seguit del seu fill a Amsterdam, i a La lluna, en el cas de Croc i Salla,

ens trobem amb personatges que freqüenten aquesta mena de locals. I quan entri en escena Tomeu

Melsion, també aquest parlarà del món dels prostíbuls al port de Marsella, i de Lulú, mestressa

d’un bordell, que “quedava en camisa, o nua, amb els pits caient-li fins a la cintura, i entonava la

Madelon”525. Un altre que també va amb dones d’aquesta mena és Diumenge Teixidora, el cosí de

Dameto, casat, com el patró Salla, que té una mora per Tànger i una argentina de cabaret a

Gibraltar. Per Juvera, patró d’Els argonautes, les dones constituïen un desig i una necessitat

—d’ençà que era jove, i encara de casat—, però no li agradava estar-se al port amb el vaixell

carregat perquè els seus homes aprofitaven l’aturada per visitar els cabarets: Freire Pena, el cuiner,

té una germana exercint la prostitució a la Corunya, i sempre recorda Madame Morel, la meuca

de Tànger que visitava un parell de cops al mes. I si bé no tenim constància que Puig-Savall anés

amb cap dona de la vida, en part per la manera de ser del personatge, sabem que almenys el seu

pare sí que les freqüentava.

Tots els homes, doncs, solen haver anat un cop o un altre amb bagasses. Un col·lectiu que flirteja

abundament amb les prostitutes a les novel·les de Porcel és el dels polítics (el cas del pare de Puig-

Savall, suara esmentat), però no exclusivament aquest, com veiem. A Difunts, quan Tonina, la

vídua de Simó Martorell,, accepta anar-se’n al llit amb el pagès de ca n’Alcari a canvi d’un barral

d’oli, ben aviat, els amos i missatges del voltant la visitaven amb l’excusa de gitar-s’hi també i,

com que sovint es produïen bregues entre els qui hi estaven i els qui esperaven per entrar, Tonina

va optar per penjar un llum que els avisés si estava ocupada o no.



 526 Gn 39, 1-23.
527 No deixem de banda que la repressió és una qüestió important en Porcel fins a l’aparició d’Els escorpins,

en què ho aboca tot per desentendre-se’n definitivament.
528 Sobre el complex d’Èdip en aquesta darrera novel·la vid. FUSTER, Joan. “Els escorpins”. In CABRÉ, Rosa

(ed.). Op. cit., Palma: Govern Balear, 1994,  272 p, p. 190-193, p. 192.
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Porcel concedeix, doncs, una certa importància al món de les meretrius, sobretot a les seves

primeres novel·les. I és que el sexe té i tindrà un pes importantíssim al llarg de tota la novel·lística

porcel·liana. La primera referència, velada, és la història de la dona de Putifar526, el gravat bíblic

que penja de la paret al despatx de can Marc. Aquella nit, quan Marc somia, la dona de Putifar es

reapareix al seu somni. El que interessa a Porcel de la història, a banda de l’intent d’adulteri, és

la dona de Putifar: complaure’s en la seva descripció, particularment pits i  cuixes, o els esforçats

intents del mascle per reprimir-se527 i no esguardar-la. Putifar simbolitza la dona com a temptació,

com a diable, el que l’atreu, i aquest punt serà reprès, amb molta més força, a Els escorpins. Krista,

pèl-roja, encesa de sol, riallera, irònica i anticlerical, ens situarà al davant d’una Lilit o d’una

bruixa de l’edat mitjana d’aquestes que acabaven cremant a les fogueres de la Inquisició perquè

s’adduïa que mantenien pactes secrets amb el Maligne.

Les històries sexuals de Solnegre i Els escorpins les hem de relacionar amb la de tia Amàlia i el

seu nebot a Cavalls, perquè totes tres novel·les mantenen una sèrie de lligams innegables. Amàlia,

somrient i pèl-roja, que és vint-i-cinc anys més vella que el seu nebot, no s’allunya gaire ni de les

barjaules amb què els homes perdien la virginitat —suposem que la que protagonitza amb Amàlia

és la seva primera experiència sexual— ni de l’ésser infernal que és la Krista d’Els escorpins. La

relació que es produeix a Son Farriol entre la tia i el seu nebot, com la de la cabana andritxola entre

Krista i el pastor protestant, té també molt de violenta i animal, que tampoc no la podem allunyar

de la relació edípica que l’infant d’Els escorpins estableix amb la seva pròpia mare528.

L’aparent control d’Amàlia a Cavalls, que exerceix amb el seu marit Ferran o, inicialment, amb
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el seu nebot, de només setze anys, desapareix quan ella convida el jove a l’acte sexual traient-li

el vestit de bany, perquè l’adolescent inverteix els termes del domini. El jove l’estira dels cabells,

practica el sexe oral amb ella i després la llança al llit, i ella, amb les cuixes obertes, es vincla

completament als seus desitjos.

Aquesta escena hem de relacionar-la amb aquella migdiada a les Dunes, molts anys enrere, on

Antoni i Amàlia mantingueren relacions, o amb la que es produí en una de les cambres

deshabitades del fons d’un corredor de Son Vadell. A la primera, tots dos, Antoni i Amàlia, es

trobaren a la platja, i ell, despullat i a cavall, li va posar la mà damunt el cap i la tornà altre cop a

les dunes; ella, acalorada i amb el coll del vestit desfet, seguí les seves ordres, es deixà treure la

roba, l’estirà de les trenes perquè se li amollés el cabell —un símbol sexual clar, d’altra banda—

i la posseí, de la mateixa manera que el fill d’Antoni, anys a venir, li estirarà la cabellera i la

posseirà també. I a Son Vadell, la veiem a ella, despullada al sofà davant Antoni amb la seva llarga

cabellera i amb els ulls flamejants, mitges i sabates de tacó alt, suplicant que li pegui encara més,

i ell, dret i despullat també, amb una corretja a la mà.

Quan Amàlia, doncs, estableix relacions sexuals amb el seu nebot ho fa perquè el confon amb el

seu pare Antoni, que representa la vida, com si Antoni s’hagués begut un fàustic elixir de l’eterna

joventut i conservés la mateixa edat d’aleshores, quan en realitat es tracta d’un fill seu que té, si

fa no fa, l’edat que tenia Antoni quan va mantenir relacions amb Amàlia. D’això s’adona el mateix

protagonista, que nota que aquella dona repetia un ritu de moviments i gestos amb ell en comptes

de viure una nova experiència sexual. Perquè Amàlia, des d’aquell dia en què també tenia setze

anys es tornà adulta, es convertí en una dona apocada i vinclada completament als desitjos Antoni,

que fins i tot la maridà amb Ferran. No és l’única, tanmateix, que resta sense Antoni, perquè

l’homosexual Albert Balaguer, a qui de jove Antoni també havia grapejat i Albert s’havia deixat

fer, s’electritzava quan Antoni el tocava, de manera que Antoni era com una mena de Don Joan

entre els joves del poble.



356

Aquesta falsa Amàlia, sols una aparença, que opera més en la línia d’altres dones porcel·lianes,

mostrarà el menyspreu que sent per homes com el seu marit Ferran, que va amb cadira de rodes

i que ja no espera sinó la mort, en tant que és un mort en vida, i que havia d’estirar una corda

perquè Amàlia hi anés quan volia quelcom, completament dependent d’ella. La dona l’havia tret

de la cambra i l’havia instal·lat en una altra al costat de la seva. El patetisme del personatge de

Ferran arriba al súmmum quan crida la dona perquè té una erecció i aquesta se’n desentén

completament.

En la seva disputa amb l’altra branca familiar, la del nebot i l’àvia Brígida, és ella qui en surt

desafiadorament victoriosa, i davant el seu marit Ferran, és també ella qui comanda, perquè Amàlia

n’intenta protagonitzar una altra, de relació sexual, molt animal, amb el paralític. Ella mateixa l’ha

d’ajeure al llit, però l’home acaba abans que ella hagi començat en un patetisme que no és estrany

a certes figures masculines porcel·lianes com ara el pastor d’Els escorpins a l’escena de la cabana.

De fet, el pastor, l’endemà, es refereix al coit com un “agermanament” i d’una relació on han

desaparegut rostres i esperits i han restat només els cossos, com si fos únicament això, un instint;

no és sexe de persones, sinó d’animals —no debades el títol de la novel·la al·ludeix al d’una

espècie animal.

D’altra banda, observem també tota una voluntat d’épater le bourgeois, quan, per exemple,

col·loca la foto que té amb Olga en vestit de bany dins la Bíblia, la relació edípica que manté el

protagonista amb la seva mare, la que té amb Krista, etc. Igualment, pensem en quan el jove

clergue  prepara el sermó per a aquestes estrangeres maridades que vénen a Mallorca rient a les

totes i amb les cares rosades. Això fa que el pastor, tenint-les al davant, no es pugui concentrar i

hagi d’estudiar-se el discurs de memòria per no acabar-hi quequejant al davant.
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També és molt animal el primer contacte carnal que estableix Tomàs Barral amb la seva futura

dona a Els argonautes. Ella és muda, i Barral, abans d’acceptar-la en matrimoni, mira si li convé

casar-s’hi o no com si es tractés d’un animal. L’acaba de convèncer quan, un parell de vegades,

quan ningú el veu, grapeja les anques a la muda i aquesta comença a deixondir-se com mai no

havia fet, talment un animal.

Una altra femme fatale, en la línia de la tia Amàlia de Cavalls, és Tonina, la dona del nostramo

Cabré, que deixava que ell la besés apassionadament, que s’exploraven amb les llengües l’un a

l’altra i que permetia que ell li passés la mà per sota de la brusa per palpar-li els pits. S’insinua,

a més, que Tonina les hi deixaria tocar a qualsevol. El nostramo, davant d’ella, es presenta com

un derrotat: Tonina l’havia deixat per un altre, però després que el pare d’aquest darrer l’enviï a

França perquè l’han trobat dins el llit amb dos homes més, Cabré s’empassa l’orgull i li suplica

que hi torni perquè “sense ella se sentia perdut”529.

Sovint, doncs, qui surt humiliat de les relacions sexuals amb les dones és l’home. Tarongí, d’Els

argonautes, que en dotze anys no havia estat capaç de deixar prenyada la seva dona, ha de sofrir

que un violador la hi deixi. I a Els escorpins, Krista, en parlar amb el pastor de les relacions

sexuals que han mantingut, el titlla d’epilèptic bavejant, incapaç d’adonar-se que ella no havia

consumat l’acte sexual; el mateix succeeix a Els argonautes a Puig-Savall, que no sabé del cert

que s’havia consumat l’acte sexual, però que veié que al cap de nou o deu mesos, la seva dona

paria un infant. També podria ser que Rosa Elena, la seva dona, l’hagués enganyat amb algú altre,

fenomen que es produeix un parell de voltes, per exemple, amb Maciana del Batalló, que

enganyava Marcó. Després que l’hagués enxampada amb un altre, en comptes de ser ella la qui

tingués por de trobar-se’l, era Marcó qui tremolava de pensar que se la pogués encreuar. I la mare

del mateix Marcó, Olalla, també demostra que té més força que el seu home. D’entrada, el pare
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era magre i havia hagut de passar molta fam; Olalla, en canvi, es presenta com una donassa que

el deixà sense moll a l’os de la fel·lació que li féu, i a partir de llavors el començaren a veure més

alacaigut i endormiscat. A ella, altrament, la coneixença del seu marit li prova: de casada

s’amagreix molt, però li resta l’ossamenta de dona grassa per continuar comandant sobre l’espòs.

Semblantment ocorre, a Difunts, amb Perpètua i Gamallo. Ella era grassoneta i tenia una pitrera

voluminosa, i en acabar l’acte sexual, havia de reanimar Gamallo perquè hi tornessin, perquè ell

ja no tenia prou forces. Acabaria maridant amb un català, que encara que tampoc li podria seguir

el ritme, almenys aguantaria més que el gallec. Ni tan sols ho intentava Amàlia, de Cavalls, amb

el seu home, el paralític Ferran Salines que només s’animava mirant el cos de la seva dona perquè

ella normalment no volia fer res més amb ell.

A Difunts, el narrador-testimoni admira que el seu cosí Quim hagi estat capaç de sofrir quinze anys

la tia Lluïsa, significativament comparada a “un gall de Guinea”. En aquest cas, tanmateix, hem

de tenir en compte que Lluïsa, la mare de Quim, fa anys que ha enviduat, però no pot ser casual

que faci dur al fill el vestit blau marí que el pare del noi vestia el dia de llurs noces i, de vegades,

a la tia, Quim li semblava una aparició celestial. S’insinua doncs, encara que amb un to molt

distint, una relació edípica que, novel·lísticament, no registràvem en Porcel d’Els escorpins ençà,

i encara que en un to de facècia completament contrari, una història incestuosa a l’estil de la

d’Amàlia i el seu nebot a Cavalls.

Aparentment, sembla que, de cada cop més, vagin apareixent en les novel·les homes que

s’imposen sobre llurs dones —tendència que, en qualsevol cas, no és l’habitual en Porcel. El patró

Juvera conegué Bàrbara a l’Arracó i se sentí atret per ella en un episodi que recorda la coneixença

de Krista i el pastor d’Els escorpins durant les festes d’Andratx. Bàrbara i ell eren casats i discutien

sovint fins que un dia ella va decidir retornar a la seva Eivissa natal, rancorosa i derrotada. Essent,

doncs, novament, una femme fatale, és el primer cop que una d’aquestes dones surt d’una novel·la

de Porcel amb la cua entre les cames. Amb tot, quan Juvera va a parlar-hi al casat de casa seva, a



359

les Pitiüses, se sent dominat per ella, la qual semblava que l’anés a envestir. I quan parteixen del

caló dels Morts eivissenc, Bàrbara diu que no vol saber-ne res pus i Juvera es veu obligat a tirar

el vestit que havia dut expressament per a ella. Ara és ell qui en surt derrotat, com és habitual en

la narrativa de Porcel. També sembla el que no és en el cas de Quim Roca, de Difunts, suara

esmentat. Primer, l’home havia aconseguit dominar la seva pròpia mare, tot vivint a costa d’ella,

i després, semblava que era ell qui comandés la relació amb Antònia Llompart, a qui obligava a

dur el cabell llarg. Tot plegat constitueix un mal miratge. Llompart li escriu una lletra en què

l’informa que el mes vinent marida amb un altre, i li adjunta, així mateix, una capsa on ha ficat tota

la seva cabellera. Antònia necessitava un home per poder-lo dominar —potser això explica que,

a en Jordi, li agrada que ella es deixi el cabell a la garçon— perquè quan ella comença a festejar

amb Jordi Lladó, aviat el pressiona perquè guanyi més diners; abans ho havia intentat amb Quim,

però aquest mai no l’havia obeïda.

A Difunts, Bernat Sallent,, també comanda sobre Montserrateta Garí perquè ell és el primer home

a l’obra de Porcel que encarna el dimoni. En la foscor del cinema, i amb Rita Hayworth a la

pantalla, l’adolescent s’excita, comença a palpar la filla del sabater i col·loca la mà d’ella sobre

el seu sexe, erecte. En sortir de la sala, cap dels dos no diu res del que s’ha esdevingut. Els hi

troben un parell de setmanes més tard, quan es trenca la cinta del film i encenen els llums. Ella,

com posseïda, tenia les dues mans aferrades al penis de Bernat. Com passa sovint en aquests casos,

la família fa desaparèixer la noia; l’envien a Montuïri, on tenen família. Ell, en canvi, se’n va a

Ciutat a estudiar, i allà intenta seduir la seva pròpia tia pels diners. És el component luxuriós que

també implica el diable. També Eduard Fuster, xueta, a Difunts, sembla imposar-se a la seva dona,

una txeca a qui tenia sempre reclosa dins la cuina i que plorinyava llargament.

I si la de Juvera i la seva dona recorda la relació del protagonista i Krista a Els escorpins, la de

Barral i Caterina és més aviat relacionable amb la de Marc i Maria a Solnegre però amb inversió

de rols. Novament, i com en el cas de Juvera, la infermera es converteix en l’ésser feble, nerviós
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i temorós, i en retornar Barral a la Dragonera, inicien una relació epistolar, cosa que no es produïa

en cap parella porcel·liana d’ençà de 1961. Després, s’uneixen en matrimoni i tenen un fill (ella

ja era mare), i Barral passa a considerar-los com un parell d’elements més de la seva vida. La dona,

això sí, era tractada com un element especial pel grau de fusió capaç d’assolir amb ella en el coit.

A Difunts, quan Melcion Terrassa coneix la que serà la seva esposa, Natividad Mollendo, més que

enamorar-se d’una persona sembla com si s’hagués encapritxat amb l’objecte d’algú altre. Aquest

algú és el sergent que, immediatament, mor matxetejat pel guerriller davant llurs propis fills, i

sobre la sang de la víctima, Terrassa viola Mollendo i, més tard, la rapta. La tanca dins el galliner

i, al cap d’onze dies d’alimentar-la amb segó, per tal com ella és la forta de la parella i necessita

prèviament de debilitar-la, ja s’amanseix i hi pot practicar l’acte sexual sense que ella hi oposi

violència. Al cap de poc, ja li servia mates, fins que un dia intenta emmetzinar-lo i acaba fugint-ne.

I també Jacqueline, la baronessa, reconeix anys després de casar-se, que ella i tota la seva família

es van burlar de Sebastià i el seu germà quan vivien a Sant Elm. El cas contrari, el de l’home que

domina la dona el trobem també a Difunts en una història paral·lela: la de Florència Callicó i

Llorenç Riutort. En arribar a Mèxic, coneix Mencia, el pare de la qual té diners, i contracta un

individu perquè redacti les lletres amoroses a Florència i la manté, així, enganyada tota la vida.

Quan la mallorquina mor, el converteix en hereu de tots els seus béns. Com a excusa, reconeix que

mai havia tornat al poble per por de les recriminacions d’ella.

I antagònicament a les femmes fatales que omplen l’univers porcel·lià, hi ha altres dones

veritablement castes com ara Rebeca, la núvia d’Adriaan, el germà del personatge principal d’Els

escorpins. Ella sí que constitueix una esposa completament vinclada al seu home. De Rebeca,

se’ns diu que té por de riure i que és empegueïdora, tot el contrari que les femmes fatales de Porcel.

Això fa que, a diferència d’elles, Rebeca, tímida i insegura, sigui una dona completament

subjugada al seu home, a qui estima i, per tant, ho accepta de grat.
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El domini, en molts pocs casos, es pot repartir. És el cas de Leandre Antoni, a Cavalls, que

penetrava Plàcida, però que també gaudia que fos ella qui el dominés, el posseís i el penetrés, la

qual es podria explicar per l’homosexualitat d’aquest que, si no suggerida, almenys sembla

discutible.

Molts personatges porcel·lians són éssers mesquins, menyspreadors i menyspreats, doncs, però no

són exclusivament dones. Més encara, el membre fort de la parella gairebé en tots els casos és

representat per elles, i no pels homes, vilipendiats tan sovint en les de Porcel. I no tenen perquè

ser exclusivament les parelles: a Difunts, a la impremta L’Iris, no només el pretendent Nicet resta

amb un pam de nas, sinó també el narrador, quan veuen que Esperança es burla d’ells i maltracta

psicològicament el linotipista pel desastre que duen a terme en l’operació de falsificar bitllets. El

cas més paradigmàtic, això no obstant, de violència física contra l’home, el representa Joana, la

dona de Bernardí Coves, al mateix llibre, que fa creure a tothom que un fantasma els assetja per

exculpar-se ella de l’atroç assassinat que posa fi a la vida del seu marit. En realitat, l’havia mort

ella a cops de pedra.

Perquè d’homes maltractats físicament, a les novel·les de Porcel, no en manquen. José Fernández,

de Difunts, vivia amb la seva dona, Petra, alta, magra i amb mamelles imponents, i amb el macaco

Nataniel. I Jeroni Prim sabia que Petra cridava a Fernández i, fins i tot, el bufetejava amb profusió.

Sovint en l’autor d’Andratx aquests maltractaments familiars tenen algun motiu concret, en aquest

cas, ho feia per tal com se sentia una fracassada perquè se li estroncà la veu temps després que

decidís guanyar-se la vida com a cantadora de flamenc.

Tonina, a la mateixa novel·la, també sap treure profit del fet que l’amo de ca n’Alcari li palpi les

cuixes amb la mà. Li ofereix de gitar-se plegats amb la condició que ell li faci present d’un barral

d’oli de deu litres. Tonina és vídua ja de Simó Martorell, a qui insulta i no deixa en pau encara
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després de mort i, mentre naixia el fill, vociferava renecs contra Simó i el mateix nadó, puix els

considerava culpables de tots els mals que ara la fustigaven. Com un home, vivia de pasturar les

cabres i es llogava a les cases per a les feines del camp, però d’ençà que es ficà al llit amb l’amo

de ca n’Alcari, molts amos i missatges l’anaven a veure i s’hi gitaven a canvi de diners o alguna

altra cosa. Quan la dona se’n tornava a casa, encalçava el menut a cops de granera, li pegava

tostorros o l’esbroncava. En aquest cas, novament, també és ella qui domina el mascle: guanya al

marit i al fill, i també als pagesos, car era ella qui decidia quan no volia estar amb algun i es negava

a fornicar-hi. I en un altre episodi, si Maciana, la dona del sabater no s’hi hagués posat pel mig,

l’herència del xinès Li, en morir, l’hauria cobrada de totes passades mistress Helen, molt més

espavilada que no pas Garí. Però quan el seu home li va explicar com estaven les coses, ella ben

tost va entendre què havia de fer el seu home: convertir-se al budisme. Maciana, que es lloga a

casa de l’asiàtic com a dona de fer feines, n’engega mistress Helen.

Encara a Difunts, Esperança Jaquotot fa a la impremta L’Iris de comptable, una feina que,

normalment en aquella època, l’exercien els homes. I mentre el linotipista Picornell exposava els

seus sentiments cap a ella, la dona calculava els guanys que produïen a l’empresa uns cartells de

la volta ciclista. Ella li etzibà que el que calien eren pessetes, mentre ell plorava que, amb el que

guanyava amb prou feines en tenia per sobreviure, i al linotipista, per tal de guanyar-se-la, se li

acudí la idea de fabricar moneda falsa com l’única manera de guanyar-se el cor de la copista, molt

més pràctica que no pas ell. I al davant de la barroera falsificació que realitza el linotipista dels

bitllets, ella l’insulta virulentament i, en morir ell, ni tan sols li passa pel cap d’anar a l’enterrament.

El mateix passa en el cas de Joana, la germana del protagonista de Cavalls. Malalta de tuberculosi,

sembla que triomfi sobre el seu promès quan aquest romp les relacions que mantenia amb ella. Fa,

igualment, el que pot per vèncer la malaltia que, finalment, li guanyarà la partida i se l’endurà a la

tomba. En els darrers moments, el vicari és incapaç de sostenir l’esguard d’aquella dona, amb els

ulls fixos cap a ell i que manté la boca closa per no combregar amb l’hòstia sagrada en una nova
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victòria de la dona sobre el vicari i sobre Jesucrist, que no casualment prengué forma masculina

en descendir a la terra i com si li pogués guanyar el torcebraç —i tradicionalment, sobra dir-ho ací,

la dona s’associa al Maligne, com vèiem també més amunt.

Semblantment, la seva germana Cristina, amb el sexe, excita sexualment Rafael i li fa jurar que no

anirà amb cap altra dona un cop morta ella. El seu promès li ho jura. I una vegada difunta, ell,

espantat, no gosa mirar les dones pel carrer com si ella encara li repetís dins el seu cervell que no

miraria pus mai cap altra dona fins que, avorrit, va decidir desobeir les ordres que la veu d’ella

sentia que li manava, però aviat Cristina el va començar a atacar. Rafael acaba boiet i perd la feina

com a mestre d’escola del poble.

Barrejar sexe amb violència, d’altra part, és molt del gust de Baltasar Porcel. El motiu que indueix

Joana, la dona de Coves, a Difunts, a assassinar l’espòs, és el fet que aquest no li despertava cap

desig sexual. I a La lluna, ens havíem trobat l’escena en què Tià Salla intenta violar Margarida, la

dona de Dameto. A la mateixa escena, havíem vist Salla excitant-se veient Angeleta de Son Baltaró

ballant la culebra, per la qual cosa és de suposar que ho hauria d’haver intentat amb ella, si no fos

que aquesta refusa de ballar amb ell. Després ho demana a la dona de Dameto, pensant que potser

seria més fàcil per tal com tothom sabia que l’havien trobada al llit amb dos italians. Però la

proposta de sexe que li ofereix Tià posteriorment, és resposta amb violència: “Les ungles de na

Margarida, pintades de roig, llargues, es clavaren a les galtes carnoses d’en Tià. I estiraren cap

avall. En Tià engegà un crit ronc, i mentre na Margarida fugia, lleugera, unes tires de sang es

dibuixaven damunt el rostre d’en Tià”530.

Una altra violació, aquesta emperò no intentada sinó consumada, torna a aparèixer a les escenes que

recorda el patró Mateu Salla a La lluna de la seva joventut a les Antilles. Conhico (amb qui Salla,
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de fet, es retroba en un bordell) i Aníbal Paz, dos col·legues de feina, es troben en terra amb una

negra despullada que els adverteix que per aquella banda hi ha la pesta, que ella està infectada i que

la resta han fugit i l’han abandonada. Però ells no se l’escolten i la forcen. La tracten com un objecte,

dient als altres que, si hi haguessin anat, també haguessin pogut mantenir-hi relacions i, sense cap

mostra de penediment, intueixen que, per ventura, l’endemà encara hi serà i la podran tornar a violar.

D’un caire molt més tràgic, completament diferent a l’anterior, resulta la violació de Lletrudis a Els

argonautes, a qui hom tapà la testa amb un sac i l’arrossegà fins al torrent per forçar-la.

La violència de la dona com a resposta a la proposta de sexe forçós de l’home és bastant habitual

a la literatura porcel·liana i en trobem exemples diversos al llarg de la seva producció. En alguns

casos, també ho és de l’home, com ara quan tia Amàlia s’acota per fer una fel·lació al seu nebot, a

Cavalls, i aquest l’aixeca d’una estirada de cabells i li estripa la brusa.

No gaire lluny de la pederàstia —qüestió que, forçosament, havia d’atreure un autor com el nostre

pel que té el tema d’épater le bourgeois—, l’oncle del cuiner Manuel Freire d’Els argonautes, Plàcid

Maria, el dia de l’enterrament de la seva dona, compareix tard a l’església, després d’haver

mantingut relacions sexuals amb la seva neboda Teresa, la germana de Manuel, de només tretze anys

i que en feia tres que servia a casa seva. De llavors ençà, s’entén que oncle i neboda viuen

amistançats. La pederàstia es podria entendre que es produeix, novament, amb Amèlia Lluïsa Puig-

Savall, germana del capità de la Botafoc, que era encara molt joveneta quan sortí de casa per anar

a comprar un vestit de carnaval i, al cap de cinc mesos, fugí a França amb un home i informà per

lletra a la família que havia parit un infant. O quan el guerriller colombià Chavó, a Difunts, viola una

nena vestida de primera comunió. Pederasta, així mateix, podem considerar el marit de Carminha

i gendre de Gallinato, Álvaro, a qui la Guàrdia Civil havia detingut dues voltes per violació de

menors, o Marc Perelló, el rei Gaspar, que va ordenar que pugés a l’escenari una noia de quinze

anys, Moniqueta, per petonejar-la i grapejar-la.
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I d’altra banda, haurem de tenir en compte que, com manifesta Arnau, el narrador de Cavalls viu

obsedit per un passat familiar marcat per l’endogàmia amb casos com el de l’incest de tia Amàlia

amb el protagonista531 sense oblidar la relació edípica del protagonista amb la seva mare, després

retrobada en Krista, a Els escorpins.

L’homosexualitat femenina, si no ho és del tot, és pràcticament inexistent en el món diegètic

porcel·lià. Pel que fa a la masculina, a Els escorpins, Ten, company del protagonista al col·legi

intern on s’estan, és trobat amb altres alumnes dins el llenyer representant unes noces fictícies i

sembla que, també, mantenint alguna mena de relació homosexual que no s’acaba d’explicar,

presumiblement, per raons del context històric en què ens situem. A causa d’això, un altre alumne

més gran, Van Deysel, li pega, i Ten és expulsat del centre.

De la mateixa manera que Ten estudiava per esdevenir pastor, a Els argonautes, el cosí de Riquer,

seminarista, fou sorprès al llit poc abans de casar-se amb el seu cosí (l’home amb qui ha de

maridar-se Tonina, que finalment, contraurà matrimoni amb el nostramo Cabré) i un municipal.

Per segon cop, un estudiant del medi eclesiàstic, doncs, és acusat de mantenir “amistats

particulars” i és expulsat del centre: després que el seu pare gairebé el mati d’una pallissa, el

col·loca de barber a Ciutat. Per a les famílies, la solució al problema rau a enviar l’homosexual

lluny, el mateix procediment que s’usava amb les dones quan restaven prenyades o eren trobades

practicant sexe amb un home. Allunyar-los del poble tant com fos possible, igual que el pare de

Tomeu de Son Riquer, que l’envià a França perquè treballés amb un oncle seu. En el cas del

municipal també hi hauria un intent de ridiculització de les autoritats —freqüent en Porcel—,

mentre que el patró de Riquer respondria més aviat al prototip del viciós: en cas contrari, l’haurien

trobat amb un home al llit, i no amb dos.
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A La lluna, un altre personatge vetlladament homosexual, viciós en el fons, és Tomeu Melsion.

Salla, abans de contractar-lo, fa referència a detencions per part de la policia francesa per gitar-se

amb altres homes. En un fruiter francès, un altre mariner li havia pegat una pallissa. No és difícil

endevinar, en aquest sentit, l’orientació sexual de Nikos Papanakoikos, el company que el guareix

de la pallissa i el defensa en tot moment dels altres. Amb Papanakoikos, Melsion entrarà dins tot

aquest món a les tavernes i racons de Marsella, on coneixerà personatges com Gursel, un turc mig

femella. Ara bé, li agraden els homes, a Tomeu Melsion? En principi, no. Mostra al davant del sexe

l’atitud que presenten un nombre important de personatges porcel·lians arreu de la novel·lística de

l’autor (sexualment indefinits, bisexuals, en certa manera), per als quals “un cul era un cul, tan de

mascle com de femella. I, dins un llit mig a les fosques, engrescat, tant se li’n donava el sexe, si el

cos de l’altre era allí, obert, esperant...”532.

L’orientació sexual de Melsion sembla més nítida —i, en realitat, seria més discutible, per tal com

d’indicis clars tampoc n’hi ha— en el gallec Manuel Freire Pena d’Els argonautes, home casat i

del qual coneixem amistançades, però que amb la seva veu aguda xiscla al gat, cuina per als altres

treballadors de la Botafoc i és plorador de mena. Quan Barral emmalalteix, ell és qui s’encarrega

de tenir cura d’ell, mentre que el patró Juvera sap que el cuiner gallec “fora de plats i olles, a penes

si serveix”533, i quan se’n van del caló dels Morts i Juvera vol regalar quelcom a la seva dona, opta

per portar-li un vestit de seda natural que el cuiner duia per compte propi.

A Cavalls, tenim el cas més clar d’Alexandre de Son Capovara, de qui circulaven gloses escrites

i que mai va tenir descendència, però el qual només surt d’esquitllentes, i un exemple encara més

nítid d’homosexualitat en el funcionari Albert Balaguer, amic del bisexual Antoni de Vadell, el

pare del protagonista de la novel·la, amb qui manté relacions sexuals Balaguer. L’amic d’Albert,
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quan s’asseia, imitava l’anar a cavall, essent aquella l’època en què Antoni i Amàlia es trobaren

a les Dunes. Tots dos s’allistaren plegats a Falange, i Albert explica que li mirava les cuixes

gruixudes, a Antoni, quan vestit de falangista, pujava la muntanya amb calçons curts a la recerca

dels republicans fugitius, i diu també que Antoni li acaronava els cabells, encara que

l’homosexualitat d’aquest darrer és molt més ambigua.

De l’homosexualitat d’Albert Balaguer, en són “culpables” —puix que a la novel·la s’enfoca de

tal manera que sembla que hi haguem de trobar uns culpables— els seus propis pares. Essent un

jove malaltís, Balaguer sempre vivia reclòs a casa massa sobreprotegit per la seva mare, mentre que

el model autoritari del pare li creava rebuig; aquesta mancança d’una figura masculina a prop i

l’excessiva dependència de la dona seria el que hauria provocat una tendència homosexual clara

que el duu a identificar-se amb una mena de nou sant Sebastià —pres com una de les primeres

icones gais de la història, que encetà el primer culte específicament gai al segle XIX
534—, quan

delirant es veu a ell mateix alt, resplendent, amb el pit bombat i un banyador petit. En enxampar-los

el pare d’Albert amb els calçons abaixats i cadascun agafant amb la mà el sexe de l’altre, el bufetejà

de valent, i potser l’hauria arribat a matar si no fos que la mare i la minyona l’aconseguiren aturar,

de la mateixa manera que havia passat a Els escorpins amb el personatge homosexual expulsat del

centre d’interns.

L’autor tendeix, d’altra banda, a mostrar una certa fixació pels triangles amorosos com ara el de

Maria-Marc-Benet, el de Krista-Miquel-protagonista i el d’Antoni-Amàlia-protagonista a Solnegre,

Els escorpins i Cavalls respectivament. En general, aquests triangles consisteixen a fer veure com
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viu el personatge sobre el qual es focalitza l’acció la seva participació en el susdit triangle. L’home

que ho pateix és presentat, moltes voltes, com un badoc: Pere Marcó a Els argonautes, a Difunts

casos com el d’Antònia Llompart, que canvia Quim Roca pel fill del distingit senyor Valeri, etc.

En tots, les dones sempre els deixen perquè troben quelcom millor en l’altre: normalment, per

diners o per qüestió de sexe. En tenim exemples abundants a Difunts, com el de Melcion Terrassa,

la dona del qual fuig amb un altre i se’n duu els seus diners; també Antònia Llompart, que no

acceptava la poeticitat de vida que volia ostentar Roca i que matrimonià amb Jordi Lladó; Pura

Alcover, que farta de passar vergonya, abandonà el fosser Gual i se’n partí amb Serafí Ximelis cap

al continent, on aixecaren un negoci, o Esperança, la de L’Iris, que deixà el linotipista per un

tunisenc al qual féu declarar davant el notari els béns que posseïa després de veure que el primer

no reeixia a l’hora de falsificar bitllets.

Quant al sexe, és el motiu que pesa, a Els argonautes, en el cas de la dona de Pere Marcó, Maciana

del Batalló. A Difunts, en Antonieta Bosch, que posava somnífers a l’home mentre mantenia

relacions sexuals al costat amb Bernat Sallent, o Perpètua, que al cap del temps, acabarà maridant

amb un treballador de la publicació En Patufet, sexualment més resistent que no pas Gamallo. I a

Cavalls, Amàlia, que practica el sexe amb Antoni perquè el seu home, el paralític Ferran, sempre

l’ha fastiguejada.

Ara bé, l’ambient de la novel·la vuitcentista en general, i en concret, de la romàntica, es nota molt

al darrere d’alguns capítols de Difunts com ara el IV, que s’intitulà a La Vanguardia “Los bellos

amores”535, “Una historia de amor”536 (el XIII a la novel·la), a la prolepsi final del XXV, també amb

les dones de l’episodi XXVII o amb Peggy, el nan Tomàs i Jaume, al XXVIII.
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Aquests triangles amorosos conserven molt d’òpera lacrimògena i un punt bufa, de ridiculització

d’aquestes, i de narració romàntica vuitcentista distorsionada i estantissa, més que no pas d’un

costumisme a ultrança que havia estat perceptible en alguns moments de Solnegre, Els argonautes

i els mateixos Difunts. Sembla que hi pesi una influència de la novel·la romàntica europea (Walter

Scott, Manzoni...) amb la presència d’infants que s’han criat a l’hospici com ara Nicet Picornell,

a Difunts, que mor malalt d’amor més que no pas de la tuberculosi que el fustiga, i als darrers dies

abans de morir, passa les hores més agradablement deixant-se acompanyar d’una guitarra. També

trobem al mateix llibre òrfenes de mare com la pàmfila Peggy, que s’acuba en veure el nan Tomàs

i Jaume al navili del seu pare, Florència Callicó, que s’acuba a l’engronxador,  Elvira, que es deixa

caure a la poltrona quan el seu pare insinua la seva manca d’honestedat, o la seva mare Jerònia, que

es desmaia només d’entrar a la sala menjador de casa seva en veure el xinès que ben a punt ha estat

d’assassinar la seva pròpia filla, i que quan les autoritats se l’enduen, han d’allitar-les totes dues

i mai no es recuperen, tot plegat a Difunts, en què, després també hi hem d’afegir la pudor, la

grolleria de Llorenç Riutort i la imbecil·litat de Sebastià, el germà del narrador, l’ampul·lositat de

les lletres que s’escriuen Florència i Llorenç, amb tots els ingredients de l’òpera romàntica:

l’oposició paterna (també la del pare de Peggy envers els Pandero), l’amor malaltís dels amants,

la serenata, les cartes de separació que s’escriuen, l’ús de la llengua espanyola per fer bo, el to

grandiloqüent però buit en el fons que hi empra Llorenç Riutort, etc.

El sexe pot ser dut fins a un extrem grotesc, paral·lel al que sotmet Porcel també la violència a

partir de Difunts. Així, quan visita l’endevinaire Apol·lònia Ribot, Pilar, la dona del carnisser,

reconeix que només es va enamorar un cop, durant la Guerra, d’un italià que vingué a Mallorca

amb la Legió Còndor germànica, i la pitonissa fa comparèixer l’estranger mitjançant un espiritisme.

Amb el vent que fa, a Pilar, li sembla com si l’italià li estigués grapejant els pits i és ben a punt de

tenir un orgasme; en assabentar-se’n, Morro consulta el sacerdot per si allò es pot considerar com

un cas d’infidelitat. I Singala, com un personatge extret d’una novel·la de Philip Roth, sempre lluïa

ulleres de sol per poder mirar les dones d’amagat, de tant com les esguardava i gaudia de fer-ho.
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LA COMPLAENÇA EN LA SORDIDESA I LA TENDÈNCIA AL GROTESC

L’aparició de Solnegre, una novel·la que reproduïa una realitat mísera, no s’entengué a la Mallorca

d’aleshores, com reconeix el mateix Porcel537. De llibres així, a Mallorca, només n’havien fet, molt

temps enrere, el narrador llorencí Salvador Galmés i, en certa manera, Blai Bonet amb El mar.

Llorenç Villalonga en parlà en un article que, justament, partia de Salvador Galmés i arribava a

Baltasar Porcel tot passant per Blai Bonet538, els dos precedents que esmentava Porcel. Pel que fa

a El mar, Villalonga qualificava el llibre de “morbós i tremendista”, i diu, de Blai Bonet, que

obtindrà el succés “el dia que no aspiri a épater le bourgeois”, característiques, per mi, igualment

aplicables al Porcel de Solnegre. En aquest mateix article, Villalonga es refereix a Solnegre abans

que obtingui el Ciutat de Palma a partir d’una lectura privada que se’n féu a can Josep Maria

Llompart, però no diu res, òbviament, de tot això que aplica a Bonet.

Dèiem, semblantment, que hom advertí a Solnegre el rastre de Cela i, fins a cert punt, és així. És,

a part, la novel·la en què la petja de l’autor gallec és més nítida. Així, quan parla de l’estrada que

mena a Ciutat, el narrador no s’està de dir que allà va morir “esclafat” Rafael Vermei en un

accident amb moto. Va morir a la pedra que marca el límit entre Palma i Solnegre —elimina

Calvià, el municipi que separa Andratx de Palma—, i el poble recorda més la separació del poble

amb Ciutat per l’accident de Vermei que no pas per la pedra que ho delimita.

O recordem la complaença amb què es rabeja en la mort de Tem Panxeta i el deteniment amb què
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s’analitza l’accident que posa fi a la vida del personatge, la qual cosa evidencia molt també

l’atmosfera existencialista que pesa rere la novel·la: “I estès damunt la terra rogenca, brut de carn

trossejada i terra, amb un ull tret, la boca oberta, la closca esfondrada i una cama feta pasta, en Tem

Panxeta estava amb els braços oberts, cara al sol. Era mort, ben mort, esclafat, amb uns calçons

curts plens de taques [...] I dues vironeres ja voltaven la seva boca oberta que rajava, lentament, un

fil de sang negrosa”539.

A la nit d’aquell mateix dia, ja es veuen obligats a enterrar-lo, perquè el cadàver comença a

descompondre’s i fer pudor. Marc no va a l’enterrament, però sí que veu passar la comitiva per

davant casa seva, i el narrador es torna a recrear en el que li interessa, com és la descripció de la

tomba o qui duu el cos de Panxeta cap al cementeri.

De la mateixa manera, en la mort del patró Salla de La lluna, hi trobem també tota una recreació.

Fins a la cambra frigorífica i tot, acompanya el narrador el cos de Salla! I ens descriu el seu rostre,

copejat després d’haver caigut damunt les lloses del port: “Era una cara que, si bé es mirava,

expressava estupefacció o beneitura”540. Ni de la descripció del taüt ni del comentari sobre el cos

“per ventura ja mig desfet” del patró ens priva el narrador. Un taüt que l’endemà, al capvespre, els

homes d’equipatge del Cala Llamp retornen cap a Mallorca, tots plegats, els vius i el difunt, dins

el vaixell.

Igual que la primera narració de Difunts amb la mort de la cosina del narrador. Tot el capítol

constitueix una analepsi amb dues referències posteriors: una, l’excusa que dóna lloc a la història,

la del cosí que va al cementeri a visitar-la i no s’estalvia la descripció del nínxol, i l’altra, que es

remet al febrer anterior, quan la dugueren a enterrar, moment que l’home també rememora.



541 Per Simbor, “el terme tremendisme, tal com ens ha demostrat Óscar Barrero Pérez (1993), té un creador
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de 1942, any de la publicació de la novel·la La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, quan el terme
comença a ser utilitzat per a donar nom a un corrent literari que exemplificarà l’avantguarda espanyola d’aquesta
dècada. In “Els inicis narratius de Baltasar Porcel: Existencialisme, realisme i engagement”, op. cit, 2009,  454 p ,p.
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Hom ha parlat sempre d’Els escorpins com una novel·la diferent dins la producció porcel·liana,

cosa que només és certa en part. Així, sembla com si Porcel s’allunyés una mica d’aquesta

complaença en la sordidesa en la novel·la de1965, que, tanmateix, la hi trobem reflectida en una

mesura molt menor. Així, el narrador es retura, de nou, en els detalls més fastigosos, com ara

l’escopinada que Krista llança a la galta del pastor, els més durs, com el del protagonista que,

encara adolescent, s’assabenta de la mort del seu pare perquè veu dos homes que transporten un

taüt negre, o la complaença amb què es deté en la mort de Miquel, quan, sense haver vist l’escena,

se l’imagina copejat contra les roques, negant-se dins la mar o pensant en el color blau que devia

tenir quan el trobaren mort.

En canvi, novel· les com La lluna o Els argonautes es mostrarien en aquest sentit encara més

properes a Solnegre. Porcel no podia ignorar el succés que Cela aconseguia en la literatura

espanyola, i a pesar d’algunes de les crítiques que suscità l’aparició de Solnegre, l’autor va entendre

que el camí que havia de seguir havia de ser aquest, aquest i el de La lluna, i no el d’Els escorpins,

de manera que a la novel·la de 1968 insisteix en els punts que trobava que li havien de funcionar

millor, un d’ells el que ens interessa ací, el de la truculència que ens sobta a tort i a dret arreu de

la segona novel·la de la mar.

Ara bé, Porcel no ho manlleva tot, ni molt menys, del tremendisme espanyol d’aquells anys541, per

tal com aquest tremendisme s’ha fet patent en la literatura en molts altres moments sense que ho



542
FUSTER, Joan. Literatura catalana contemporània. Barcelona: Curial Edicions Catalanes (Biblioteca de

cultura catalana, 23), 1988, 446 p, p. 83.
543

SIMBOR, Vicent. “Els inicis narratius de Baltasar Porcel: Existencialisme, realisme i engagement”, op. cit,
2009,  454 p ,p. 98-125, p. 100.

373

haguem indicat amb aquesta etiqueta. Autors vuitcentistes que Porcel havia llegit ja aleshores, com

Dickens o Dostoievski, per posar-ne dos exemples, també l’empraren, i en literatura catalana, és

compartit, semblantment, per autors dels setanta coetanis o un poc posteriors a ell i arriba fins avui

dia en obres d’escriptors mallorquins que, en certa manera, podem considerar deixebles de Porcel

o de l’escriptura porcel·liana, com Melcior Comes. En la literatura catalana, així mateix, tot això

és enllaçable amb els nostres novel·listes i narradors rurals modernistes, com explicàvem més

amunt. Fixem-nos, per exemple, què manifesta Joan Fuster a propòsit dels personatges de la

producció d’una autora del nostre Modernisme com ara Víctor Català:

«Imaginada o observada, la “realitat” que duu als seus llibres pertany al que solem anomenar “l’escòria de

la societat”. La majoria dels seus personatges es caracteritzen per una “tara” o altra, física o moral,

d’inadaptació o d’insuficiència: captaires i malalts, imbècils i borratxos, mesquins i irascibles, deformes i

ganduls... Les peripècies que aquests tipus protagonitzen no són menys tristes”542.

Certament, Fuster ho aplica a la narrativa de Caterina Albert i Paradís i no a la de Porcel, però oi

que és cert que podríem ben bé pensar que s’està referint a l’autor andritxol? No n’hi prou que

pensem amb els invàlids Jaume Banya o els germans muts de Verger, de La lluna, Gallinato, de

Difunts, moribund en un catre, o el mariner Esteve Gotleu, paralític i sord, l’exfaroner malalt Barral

i l’esburbat Marcó, d’Els argonautes, o en Ciurana, amb qui jugava Marc a Solnegre, que tenia una

cama més curta que l’altra...?

I, com manifesta Simbor, quan a la dècada següent, s’incorpori el neorealisme a les lletres

catalanes, els nostres autors —Porcel almenys— no es desempallega d’aquest tremendisme castellà,

sinó que l’incorpora com un element més del seu realisme crític543, de la mateixa manera que també
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manlleva aquest element dels nostres propis modernistes (Català, Casellas, Galmés...), als quals

Porcel havia llegit; almenys, a Català i Galmés sabem que els havia llegit ja aleshores.

Ho hem vist a la primera novel·la i ens ho retrobem a La lluna, en què es produeix el saqueig de

la tomba d’unes monges per part del nostramo Passola, que transporta a l’esquena el cadàver d’una

de les religioses, la duu a la plaça i tira la roba i l’esquelet de la monja, que resta a les branques

d’un pi:“La resta de la monja, tot el cos i les cames, no sé si ja li faltava un braç, caigueren en terra

i s’esmicolaren. Jo, d’un bot, hi vaig ésser damunt. I fet un boig o un diable, agafava trossos de

monja i els donava a la gent. I que riguérem! Recordo que passava un vell, l’amo en Micalona, que

venia de caçar, i li vaig donar un tros d’os per a la gossa”.544

També hauríem de consignar el cas de l’avantpassat més remot de la família protagonista a Cavalls.

Acollit en sagrat a l’església, Jaume Vadell és ben a punt de negar el rector dins la pica baptismal,

i un dia, deixa estabornit un vidu per poder forçar la seva filla dins el temple mateix. Al cap de

mitja hora, una beata es troba el pare acubat, la filla plorant, descambuixada i regalant sang, i la

porta del campanar tancada per dins en un altre exemple d’épater le bourgeois. Un altre cas nítid

d’això que diem, clarament relacionable amb el tremendisme hispànic de postguerra, és un episodi

de Difunts. La família del fosser Vito Gual vivia del que cobrava el pare de família com a

enterramorts, i tothom es començà a estranyar del ritme de vida que portaven fins que descobriren

que el senyor Marià furtava els anells i les dents d’or als difunts per vendre’ls a l’argenter del poble.

Però la novel·la en què aquesta tendència esclata, definitivament, és a Els argonautes. No és que

sobreabundi; Porcel ha sabut contenir-se perquè la narració no se’n ressenti, però quan li interessa

pot aprofitar-se’n. I ho pot fer perquè ha après a manejar aquest element amb més sofisticació que

a les novel·les anteriors. En molts casos, aquest tremendisme hi encaixa a la perfecció, com quan
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Juvera s’adona dels homes que ha mort, i el narrador ens ho descriu amb tot luxe de detalls. O

pensem en el germà traspassat del cuiner Freire Pena, que el gallec només recorda en el moment

de morir “minso i negre, glaçat, arrupit dins una caixa buida i llarga de figues seques”545. També

els darrers moments dels pares del nostramo Cabré, el capità Puig-Savall o el motorista Barral, a

l’avi del qual, un tauró li va arrabassar una cama per devers Jamaica, la mare de Juvera, a la qual

li mancava el dit gros d’una mà, la mona de Tomàs Barral, que la dona d’aquest matà d’una

destralada al coll per morir de magra poc temps després, els artefactes que esclaten, a Tànger i a

Madrid a bord del Memphis (en el qual moren tots els que hi eren dins), i en el Mercedes de Herr,

que el matà a ell i arrancà tota una galta a la baronessa Michèle.

Potser una mica menys de profit en treu a Difunts, però hem de tenir en compte que l’origen

d’aquestes cròniques jornalístiques l’obligaven, entre d’altres coses, a “no jugar tant amb la

violència i el sexe”546 com havia fet fins aleshores. A més, també hi resulta detectable la influència

de la novel·la gòtica o terrorífica i fins i tot de la policíaca. Melcion Terrassa, que de jove havia

assassinat d’una ganivetada Joao Bandeira, mor a la vila engrapat per la corda del campanar, i amb

el seu cos ajudava que la campana continués tocant. El seu cunyat se’l troba amb el coll mig

arrabassat i voltat de ratapinyades. A Sallent, penjat de la jàssera, qui se’l troba és Marquès, el seu

ca, que botava al voltant seu. Al mateix poble, el taxista Sallent tenia paralítica la seva mare des

que es va menjar un arròs mesclat amb oli d’automòbil, segurament, per culpa del seu fill, que

després de la Guerra va abandonar el poble, i la dona va morir de gana. I després es comenta també

la mort de Simó Martorell, que va aparèixer mort arran de mar amb els crancs que començaven a

mossegar-lo, o el nas de Singala, a qui la biga de ferro que l’hi xapà per la meitat, va anar d’un

centímetre que no el matés allà mateix.
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Pel que fa a la sordidesa de Cavalls, la detectem, per exemple, amb el torrer Jovera, que després

d’haver menjat eriçons emmetzinats a la Dragonera, es rebolca pel terra amb la boca escumosa;

Úrsula de Son Capovara, a qui sentien cridar entre les flames en l’incendi de la possessió, o el seu

germà Alexandre amb els corbs picotejant-li el ventre i el rostre, els ulls, dos forats sangonosos

i un corb amb un budell al bec; el client que troben a casa d’Encarnació Bonmatí, que havia estat

assotat reiteradament, cosa que li havia rebentat els òrgans interns de la panxa causant la seva

defunció; els crits dels nàufrags que Quim Bibiloni sentia enfonsar-se després que els Vadell

n’haguessin fet naufragar el vaixell, o l’ull del pare de Balaguer que es rebentava amollant

esquitxos de limfa. També les mosques vironeres que s’atipaven fins que no podien volar als cossos

morts dels antics cavalls de Jacint de Vadell que, amb ell allitat, i la seva dona Brígida tota sola,

no havien encara retirat de la clastra de Son Vadell. Després, a més, hi compareixerien les rates.

O el rastre dels crancs que aquell any trobaren grossos i, a través dels quals, anaren a raure al cos

de Pau el Marter. Els crancs se n’alimentaven i l’havien deixat irreconeixible, però saberen que era

ell per la saca d’hule que duia.

I, tanmateix, podem dir que en aquesta segona etapa Porcel ha après a controlar els elements

sòrdids per treure’n profit quan els hagi de menester, però sense sobrepassar-se en la seva

utilització. Més encara, en alguns casos, la trama prové d’uns textos que Porcel podria haver escrit

bastant abans (pensem que els que forneixen Difunts i una part dels de Cavalls prèviament ja

havien aparegut a la premsa escrita). Són elements, tanmateix, recurrents en ell fins al punt de

convertir-se en una de les característiques més intrínseques del món porcel·lià i que tornaran a

aflorar en lliuraments novel·lístics posteriors als que estudiem en aquesta tesi.

A Solnegre, durant la Guerra, cinc homes es penjaren al pou dels Eucaliptus, on s’adreçaven els

solnegrencs per suïcidar-se. Pensem que, aleshores, Porcel ja havia conclòs un conte com “Els

penjats” (1958) i que, de les maneres de matar els seus personatges, la que prefereix, sense cap

mena de dubte, és que morin penjats, potser perquè així solien morir els andritxols que, durant els



547
PORCEL, Baltasar. Op. cit., Barcelona: Edicions Proa, 1991, 576 p, p. 64.

548 Ibid, p. 64.

377

anys que ell visqué Andratx, optaven per treure’s voluntàriament la vida. El narrador ens els

esmenta, amb noms, cognoms, oficis de vegades, i es recrea en la mort d’un altre d’aquests penjats:

“Al Campàs, dins un cingle d’alta muntanya, hi trobaren el sen Tomeu Gasparó, penjoll sagnant

de cinc dies, revoltat de corbs, sota un ullastre ajupit pel vent de llebeig”547.

El narrador es complau així en els detalls més desagradables, insisteix en l’únic home que fou

despenjat encara en vida o en els intents reiterats per part dels solnegrencs de suïcidir-se quan la

cosa no els sortia bé el primer cop: “Els solnegrencs [...] saben [...] que quan la vida ens guanya,

tirar-nos dins el femer de la desesperació, dos metres de corda i un bon cimal, tant fa de garrofer

com de figuera, o també la cisterna que ja té ganxo i corda, ens fa torçar el coll, i a l’altre barri no

canten galls”548.

El protagonista, doncs, que se n’ha anat a viure al seu poble natal perquè l’ha vida ja l’ha guanyat

una volta, ens parla també d’uns solnegrencs a qui la vida els ha vençut. Uns solnegrencs que, quan

ja no aguanten més, se suïciden, i és que el rastre de la mort plana tremendament sobre les seves

novel·les. Hi torna a Els argonautes, en la qual, del sen Tomeu Taconera, l’element que utilitza

per caracteritzar-lo es limita al fet que un parell d’anys abans s’havia penjat, i de nou, amb Josep

Morro, que acaba els seus dies penjat al travesser de la porteria del camp de futbol, com si es

tractés d’altres dos solnegrencs (fet i fet, són dos andritxols) que es treuen la vida perquè no ho

sofreixen pus.

D’ençà que era al·lot, Marc ja n’ha vist, de penjats com els del pou dels Eucaliptus. És el cas de

la vella de can Turmassot, a qui trobaren ell i els seus amics, quan anaven a jugar al davant de casa

seva. Observem, en aquest sentit, la complaença amb què s’hi entreté: «La vella s’havia tirat del
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replà superior de l’escala, i penjava, menuda i vestida de negre. “Pareix una ombra penjada”, em

digué a l’orella en Jaumet Tiana. Sí, una ombra penjada: rengleres d’ombres que pengen no es sap

a on»549.

I quan Marc parteix de Solnegre per anar a viure a Palma, igualment, es troba allà amb aquest

mateix context de negror i calamitats. Així, el veí de la cambra que lloguen els dos joves a Ciutat

“tenia una mà mig escapollada per alguna serra o destral”550, una dispesera va morir, al cap de mig

any d’ésser-hi ells, atropellada per un camió de ciment i els personatges, en definitiva, sempre

moren o són ferits de la manera més truculenta possible.

En aquest mateix context de misèria, a La lluna, Ramon Verger, quan va a casa seva, ens presenta

els seus germans muts, fent cridadissa, i amb “els muts [que] es bellugaven al seu voltant,

barbotejant disbarats sense aturall, estirant-li els cabells, tocant-li una espatlla o fent-li coses

estranyes amb les mans, a fi de cridar l’atenció”551, que no deixa d’enllaçar amb l’ambient d’una

Espanya sòrdida i existencial, molt crua, plenament enllaçable amb escriptors espanyols com ara

Cela, Laforet, Delibes o, de més enrere encara, amb Baroja.

El context de misèria es torna a reproduir a la Galícia on visqué, de petit, el cuiner d’Els

argonautes, Manuel Freire Pena —la nominalització del qual no és gens casual, puix la seva vida

constitueix una penúria eterna (tot i que aquest cognom gallec significa “penya” i no pas “pena”

en la seva llengua). Vivia amb els seus pares i els germans que havien sobreviscut en aquell clima.

D’al·lots, els pares els enviaven a pescar a la ria, i no poques voltes en moria algun. Molts homes

treballaven a la mar, i les dones, dedicades a les feines de la llar, s’encarregaven sovint de l’herba

i la llenya. Els infants també havien de col·laborar-hi; Freire Pena, dinava fora de pa amb fruita
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que ell mateix havia de cercar. I en passar les barques, els tiraven algun peix tarat, i els al·lots s’hi

afuaven, fins que, sovint, el destrossaven a bocins. I si algun nen s’acostava a la barca, els mariners

li pegaven una clatellada, mentre les dones els insultaven, per defensar el petit. Però a mesura que

s’anaven fent grans, com passà en el cas de Freire, aquests infants deixaven la ria i es posaven a

caçar, i després a treballar.

El cuiner tenia també quatre germanes. A la major, la posaren amb un capellà amb l’esperança que

tindria pretensions de ficar-se al llit amb ella i la faria hereva de tot el que tenia, però l’estratagema

no funcionà. L’únic que havia aconseguit la fadrina havia estat robar alguna cosa de menjar per als

seus pares. Mort el capellà, vella per casar-se, ingressà en un convent. La segona germana entrà a

una peixateria, i la madona la trobà un parell de cops amb peixos robats dins les bragues. Amb el

temps, els donava a un germà seu, que els duia a casa, i en tenir criatures, es va instal·lar a un bordell

de la Corunya. I la tercera, entrà a deu anys de minyona a casa d’un oncle que tenia diners perquè

s’havia casat amb una noble. Al cap de tres anys, l’oncle enviduà i començà a mantenir relacions

sexuals amb la menuda.

La mare de Freire, vídua i amb tants fills, estava molt prima de la fam que passava, era incapaç de

caminar, i infeliç tota la vida, s’estava sempre a casa si no era que algú moria a la barriada. Sortia,

llavors, a vetllar el mort, tota endolada, i la tornaven a casa seva l’endemà. Va traspassar després

de tot un horabaixa de vomitar sang.

La mateixa misèria que Freire veié a casa seva, passaven a casa del seu amic, Antonhino da Pota,

fill d’un cec que demanava almoina acompanyat d’un ca. De vegades, els deixava l’animal per caçar,

i encara que era molt espavilat, no podia córrer de tanta gana que tenia.

En definitiva, es tracta d’un context molt dur, en un poble tradicionalment pobre com és el gallec,

de violència, fam i patiment, i les dones, quan veien un fill seu a l’aigua, cridaven i vaticinaven
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grans desgràcies, però callaven si duia peix, per la necessitat que en tenien. Només l’any que el

grip se’n dugué un bon nombre de gallecs, a la barriada dels Freire, veien els carrers més buits del

que estaven avesats a veure’l els qui els habitaven. D’on surt aquesta misèria gallega, tanmateix,

a l’obra de Porcel? És probable que n’hagués sentir històries als americans del seu poble, que

havien conviscut i tractat amb els gallecs durant les etapes d’emigració a Hispanoamèrica, essent

Galícia, lògicament, també un país força abocat a l’emigració.

Galícia i un dels seus ambients sòrdids es torna a reproduir al capítol IX de Difunts. A Gallinato,

moribund, la seva filla Carminha el tenia a la barraca on vivia, a un carreró de Padron —el mateix

poble del cuiner Freire Pena. El vell jeia en un catre, al fons de la barraca, al costat de la conillera,

amb vòmits i pudor de pixum, fins que la filla i el gendre, que com que feia molta pudor i temien

pel fill que esperava ella, el transportaren riu avall amb una carreta fins a un porxo humit i mig

esbucat, mentre ell els insultava i mossegava Álvaro, i els veïns, i Gamallo ben entretingut entre

ells, que ho sabien, també insultaven tot donant la raó al pare o a la filla. L’abandonaren allà, sobre

una màrfega, amb domassos humits podrits d’humitat que ningú no volia, amb menjar i beguda

al costat i amb un garrot per si s’hi atracava algun animal que l’hi volgués prendre. El moribund

oferirà a Gamallo de tenir-ne cura a canvi de llegar-li l’herència quan ell mori, i Gamallo espera

desitjós que això es produeixi. Els dos homes s’alimenten durant tot aquest temps només de

maduixes, de les nesples que roben a un vidu que era a l’enterrament de la seva dona, i del que els

lliura el forner i Perpètua, la promesa de Gamallo.

Un episodi semblant al de Gallinato i la seva família a Difunts, torna a tenir lloc a Cavalls amb el

leprós Felip de Vadell. D’ençà del mateix dia que a Palma li diagnosticaren la malaltia, a l’hora de

dinar, menjava entotsolat en un racó i de cara a la paret, a la nit, ja va dormir a la pallissa, i al cap

de tres dies, en una cripta on s’ajaçà en un niu del qual, quan trobaren mort el leprós, emanava una

dolçor pudenta.
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Igual que a Els argonautes, on encara s’atura, sense importar-hi, en detalls com ara l’estat agònic

dels ocells caçats per Freire Pena: “la bèstia tenia els ulls absolutament oberts i panteixava. Quasi

sempre era viva. En Pena la matava fent-li botir el cap contra el cantell de la seva mà. Sentia els

estremiments del petit cos, calent com si el traguessin de dins un forn”552. O el mut Martorell, que

plomava els ocells i se’ls menjava crus, amb mitja cara vermella de sang en haver acabat, al pare del

qual li esclatà un petard davant el rostre, a Difunts. I abans que Tomàs Barral es pengi del ganxo de

la cisterna, el seu esguard topa amb el del seu fill Vicenç que veu, per la finestra, com se suïcida el

seu pare mentre ell està esmorzant.

També a Cavalls, suposadament, se suïcida Encarnació Bonmatí, quan el poble l’obligava a travessar

cada diumenge en públic el carrer Major amb dos talecs a l’esquena. El narrador, tant del suïcidi com

de l’obligació de sortir en públic, diu que n’ha trobat testimoni escrit, però ell mateix s’imagina el

pas de la bagassa pel poble davant tothom i es recrea a descriure-la, què farien mentrestant els seus

propis fills (acompanyant-la en la tortura, o potser esperant-la a casa seva), la reacció de la gent en

veure-la passar, etc. I es concentra en el moment en què la trobaren morta. El saig fou qui ho

descobrí quan veié la corda del pou amollada amb el poal i en guaitar la trobà “amb el coll

violentament torçat, Encarnació Bonmatí, en suau balanceig, s’emmirallava damunt l’aigua

quieta”553.

Si fa no fa, ocorre el mateix amb els actes de fe de 1765 en què es troba implicada Mariona de

Vadell. Suposadament, la font són els lligalls del convent de Sant Domingo que es conserven a la

Biblioteca Nacional de Madrid, encara que Porcel parteix d’altres fonts, com La Fe triunfante del

pare Garau, i incrusta en la realitat històrica el personatge de Mariona de Vadell, avantpassada del

protagonista. Però per als moments més sàdics i violents, ha de recórrer a La Fe triunfante, una cruel
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descripció dels quatre actes de fe que tingueren lloc a Mallorca el mateix 1691 en què aparegué el

llibre, però com acostuma a fer sempre, no tot prové de Garau en el sentit que dóna cabuda també

a la pròpia ficció (en part, amb alguns d’aquests detalls més truculents).

De Garau, n’extreu la crema de Rafael Benet Tarongí, la seva germana Caterina i la de Rafael Valls

i ambdós, Garau i Porcel, els acompanyen fins a les flames. Així, Garau explica, i Porcel ho reporta,

que si bé reberen tranquils la soga i s’assegueren al pal, en veure les flames començaren a cridar i

forcejar per desprendre’s de l’argolla. Rafel Tarongí se’n va desfer i caigué més aviat encara al foc

de què pretenia fugir; Caterina, que s’havia vanat que s’hi llançaria voluntàriament, no ho va fer, va

començar a cridar i finalment va morir cremada sense invocar el nom de Déu (certament, havia

comentat Garau que s’obstinà en la pràctica del judaisme), mentre que Valls, gras com estava,

semblava que se li cremessin les carns sense haver arribat a l’interior i finalment “por medio se le

cayeron las entrañas como a Judas”554, de tal manera que, de vegades, en aquest cas, encara que

només en part, la truculència de l’escena ja prové del mateix Garau.

Però, a Els argonautes, la sordidesa va més enllà, o es confon amb l’escatologia, com ara als carrers

gallecs de la barriada de cals Freire Pena, on a l’hivern cases i carrers s’omplien de pams de fang que

es confonia amb els excrements de vaques, ases, porcs i persones, i a l’estiu, s’assecava i hi anaven

les mosques. Tot plegat en un nou intent, per part de Porcel, de despertar fins i tot la repugnància

del llegidor.

Hi torna a Difunts, en què es recrea en la complaença de repugnar-nos. Melcion Terrassa, com que

veia que el seu oncle no li pagava, a les sobres mòltes del menjar del dia anterior, que el restaurant

presentava com a especialitat de la casa, hi afegia unes quantes mosques mortes del plat d’aigua

ensucrada i enverinada que tenien per caçar-les.



555 Ensenyat assenyala que el bust del bisbe Santandreu correspondria en realitat al del pare Antoni R. Pasqual,
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d’Andratx”». In Op. cit. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 287), 2009, 454
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Des que va començar a escriure la seva primera novel·la, sembla que a l’autor li plagui de burlar-se

de la imatge que pensa que nosaltres mateixos ens hem creat. Ja al capítol II de Solnegre, els al·lots

s’agafaven del coll de la testa del bisbe Santandreu que hi havia a l’abeurador de la plaça per veure

qui pixava més enfora555, també a Els argonautes, Juvera pixa des de la coberta del vaixell, cosa que

sembla desacreditar per complet el personatge que ens acaba de presentar, o a Cavalls, al Torricó

de la Fe, on el bisbe Marc Maria de Vadell havia resistit el setge sarraí, una minyona havia instal·lat

un galliner al torreó de manera que tots els voltants pudien a cagarada de gallina.

I a Difunts, l’estampa bucòlica de la finíssima Florència Callicó, a qui gronxa el groller Llorenç

Riutort, es veu truncada per la pudor i el renou que fan els porcs del seu pare. O el quadre de

l’encontre de l’angelicata Beatrice amb Dant amb túnica i bonet a la vorera del riu Arno es

desballesta per complet amb el quadre paral·lel que pinta Porcel: el d’un riu brut i que put amb

camions i automòbils a tota velocitat que passen i traspassen. Pensem, semblantment, en l’esponerós

Marc Perelló disfressat de rei Gaspar: d’antuvi, era el que tenia més bona planta dels tres reis

d’Orient, però després resulta que va coix perquè una paret li va caure al damunt quan tenia quinze

anys, pateix una bronquitis seriosa i és un llauner que es passa l’any vociferant pel poble que adoba

cossis, paraigües o cassoles. Potser, en aquest darrer cas, Porcel també es burlava de la manca de

traça als pobles a l’hora de triar els candidats a disfressar-se de reis d’Orient, quelcom important per

als infants. I quan pugen al cadafal, no hi ha altre lletraferit a la vila que el director de la funerària

per llegir una oda.

I s’observa una certa tendència vers el grotesc que va en augment cap a la segona etapa, com ara amb
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l’actor porto-riqueny que ha d’enregistrar un film i que pateix una intoxicació de musclos amb

llimona. El substitueix Quim, el cosí del narrador, al qual pinten de negre. Precisament, aquesta

inclinació cap al grotesc, se’ns mostra novament amb un cosí de Quim, Jordi, que durant la nit que

el xinès entra a casa amb un ganivet per assassinar Elvira, es passava les hores al lavabo vomitant

perquè li havia caigut malament el conill amb allioli que havia sopat. Ni els lladrucs dels cans, que

en l’etapa anterior haurien predit desgràcia imminent, seran capaços d’imprimir seriositat al

fragment. Jordi engrapa l’oriental per un taló mentre aquest puja l’escala, però en agafar-lo, el

moviment brusc que ha fet li provoca un nou erupte. Per tal que confessi les raons que l’induïren a

preparar el crim, el senyor Valeri proposa introduir-li una cigarreta encesa dins l’orella, i encara que

el sergent Benet ho descarta, ell fa el seu cap endavant i l’autoritat ha de menaçar-lo amb ficar-lo

a la presó per tal que no torturi l’oriental. La dona de Valeri, Jerònia, que mai ho supera, li ha de

donar corrent elèctric a una galta la resta de la seva vida.

El to grotesc el dóna a cals Ribot el fill de la família, Tolo, que escolta la música de Louis Amstrong

i els Beatles i, a més, la posa a tota, de manera que interromp els difunts de temps passats que la seva

mare convoca. A la darrera sessió, en presència de les autoritats del poble, com el batlle o el diputat

Vidal, se sent la cançó Mony, Mony! de Tommy James & the Shondells, i els presents, després

d’indignar-se, es posaren a riure i a ballar i tot. En aquell moment, la pitonissa s’acuba i cau de la

cadira.

En la presentació de la família dels Capovara, sembla que torni a operar el mateix procediment. Un

immens palau romàntic els pertany: l’home, Escolàstic, va embarcat, i la seva dona, és fràgil de cos

i esdentegada, i tenen tres fills, Úrsula, Maciana i Alexandre. Si feia bo, els horabaixes s’entretenien

a anar a passejar fins el torrent i veure córrer l’aigua. Aquesta imatge bucòlica, òbviament, no triga

gaire a ser estroncada: el batlle comunica als de Son Capovara que la Santa Eulària Catalana havia

estat capturada a Gibraltar i traslladada en algun punt del nord d’Àfrica. La dona d’Escolàstic

s’acubà mentre les filles ploraven, i Alexandre jurava que venjaria el seu pare, mentre se sentia el
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picaroleig dels bens entre els garrofers, que descarreguen l’escena de qualsevol seriositat.

Però el bucolisme no s’acaba amb ells, sinó que en passar els Vadell a controlar les propietats dels

Capovara, un descendent dels primers, Leandre Antoni de Vadell, espera la mort tocant el violoncel

dins la seva cambra. Aquest Leandre havia mantingut una relació romàntica amb Plàcida Sol de

Cartanyà de la qual es guarda constància en devers dues-centes cartes conservades en una bossa

brodada a mà i amb un dibuix que representa un ramell de lliris. El narrador donarà accés a una sèrie

de fragments de les lletres, d’un romanticisme afectat, i al poble, amb el temps, el seu amor es

considera equivalent al de Romeu i Julieta però en sentit local, i l’oncle Dionís assegura que Leandre

va morir “de penes d’amor no correspost”556 .

Plàcida era filla del baró de Cartanyà, un personatge que ha anat econòmicament a menys.

S’hagueren de traslladar a una possessió a Andratx, on passaren a viure de la criança del porc, que

s’alimentava dels figuerals que hi tenien. Però els Cartanyà, en cap cas, podien obrir cap porta ni

finestra pel fems, les mosques, la fruita podrida i la pestilència que els envaïa, i a les nits, havien

d’obrir i cremar munts de romaní.

I a Cavalls,  tenim el vell coronel Salines. L’home, orgullós de mena, havia hagut de sofrir, durant

una campanya al nord de la qual la seva tropa restà invicta, que el gel de la neu fes llenegar els

homes tot rompent llur marcialitat en desfilar. Tot portant agafada del braç la seva nora, que lluïa

un abric d’astracan, que recorden l’elegància d’algunes de les senyores suara esmentades, dos

mastins sortiren a atacar-lo a ell i el seu fill i n’hi hagué prou per fer-los rodar ensangonats neu avall.
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ELS ACCIDENTS LABORALS I LES CONDICIONS DE VIDA DELS TREBALLADORS

Les condicions de feina dels treballadors és quelcom que lliga molt amb el Porcel de la primera

etapa. No oblidem que aquests són els anys que Castellet i Molas encunyaren el terme de realisme

històric557. Ho apliquen sobretot a la poesia, a partir del canvi produït arran de la mort de Carles Riba

el 1959, però també ho fan extensible a la narrativa, en què trobem novel·les com les de Josep Maria

Espinàs, Manuel Pedrolo, Ramon Folch i Camarasa, Estanislau Torres, Guillem Frontera, etc., i

només en part, com explicarem més avall, les de Baltasar Porcel. En el seu cas, haurem de bandejar

d’entrada Els escorpins, volgudament allunyada del realisme engatjat i estranya dins el conjunt de

la seva pròpia producció, i a la qual la crítica (amb Molas al capdavant) no deixaran de retreure-li

aquest allunyament en un context en què el marxisme insistia en la necessitat de prioritzar les

coordenades espaciotemporals sobre qualsevol altre eix d’actuació. Apareguda en un moment

d’esclat d’aquest moviment realista, la novel·la no interessaria els editors del moment558.

Arnau sosté que a França, en canvi, ja des de l’acabament de la Segona Guerra Mundial la literatura

dominant passà a ser la compromesa i pròpia del comunisme, que Aragon batejà amb el nom de

realisme socialista, però que és la situació particular de l’Estat espanyol el que provocà que el

corrent no entrés a casa nostra fins al tombant dels anys cinquanta i seixanta, quan el seu declivi, que

encara el mantindria viu una vintena d’anys, ja s’havia iniciat559, i sempre amb el nom de realisme

històric o social —mai dit socialista per raons òbvies si tenim en context el context imperant a
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l’Espanya d’aleshores560.

Difunts és una novel·la que s’hauria d’analitzar a part tenint en compte que no és el que Porcel

redacta en acabar Els argonautes, sinó una sèrie d’articles de premsa publicats poc abans que sortís

la novel·la del 1968 i que, després, l’autor d’Andratx empeltà i donà forma definitiva perquè

aparegués com a novel·la. Aquests contes independents publicats com a articles, tanmateix, van més

lligats a les segons parts dels capítols d’Els argonautes que no pas a les primeres, les de l’“ara” i

“ací”, i en conseqüència és una obra molt menys engatjada que Els argonautes i, fins i tot, que

Solnegre i La lluna —per això se sol dir que Els argonautes constituiria la gran aportació de Porcel

al realisme social, però alhora significaria també la seva darrera contribució al moviment. En aquest

sentit, tampoc deixem de banda que si Porcel havia deixat de fer columnes d’opinió a La Vanguardia

havia estat per evitar-se problemes amb la censura, la qual cosa explicaria també el cert relaxament

que opera en les històries que, posteriorment, configuraran Difunts.

El realisme social, tal com l’entén Simbor, és el que traspuaria a les obres dels autors que

“denunci[en] amb propòsit d’estimular-ne la solució, les injustícies de la societat, amb històries

centrades en qualsevol àmbit”561. Ara bé, hom insisteix que aquesta denúncia no ha de ser

testimonial sinó contínua, cosa que, d’acord amb Simbor, no ocorre a les novel·les de Porcel, en què

aquesta apareix de manera més tost anecdòtica562. És per això que l’adscripció de novel·les com

Solnegre, La lluna i Els argonautes o contes com “Els penjats” o “La lluna feliç” dins aquest corrent
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la podem considerar, com manifesta l’estudiós valencià, si més no, dubtosa.

El cas més clar, tanmateix, de denúncia social de la condició d’un treballador és el que trobem en

aquest conte suara esmentat, “La lluna feliç”, amb el personatge de Xesc, que dormia només tres

hores després d’haver treballat de sol a sol i haver sortit a caçar conills de nit furtivament. És un

antiheroi existencialista i un precedent clar del Marc de Solnegre; però se’n distancia, no obstant

això, per tal com, per accentuar la denúncia i fer-la més efectiva, Xesc pertany al grup dels

arrossinats del poble, que han de treballar durant tota la setmana per pagar-se el dissabte el caprici

d’engatar-se de vi i no li arriba ni per comprar-se una escopeta. Contràriament, el solnegrenc és un

fill de casa bona més semblant al mateix Porcel. I un altre, en aquesta mateixa línia, que es passa el

dia “cavant com una bèstia” per permetre’s el caprici de prendre’s un parell de gots de vi i uns

caragols és Julià, el protagonista d’“Un fet qualsevol” (1955).

Hi ha, així mateix, un cert component marxista a “La lluna feliç”, que no diré que sigui insòlit però

que és, almenys, prou inusual en la producció porcel·liana (i que retrobarem en algun moment a les

novel·les de la mar) amb una al·lusió clara a l’existència de dues classes socials (la dels desgraciats

com Xesc enfront de la de don Benet, el capellà, les autoritats, el manescal, l’apotecari o els

propietaris dels vedats de caça) que també s’insinua al relat suara esmentat, “Un fet qualsevol”, en

què apareix la classe social treballadora, a la qual pertany Julià, enfront dels qui “descansaven a la

fresca sense patir aquell turment”563, o a “Els penjats”, en què es contraposa la figura de Mateu Salle

amb l’amo, que era “un tipus net, sempre pentinat i amb la camisa blanca”564.

Al marxisme també deu obeir la crítica religiosa que es detecta a “La lluna feliç”, que ens pot

semblar estranya en Porcel en un conte de 1958 però que no ho hauria de ser en el sentit que és
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anterior a la crisi religiosa que patiria anys a venir —que, amb prou feines, són uns quants anys—;

en qualsevol cas, recordem que, en bona part del conte, Porcel fa servir l’estil indirecte lliure i que

la crítica és atribuïble a Xesc i no al narrador extrahomodiegètic de la història. L’ús de l’estil

indirecte lliure atenua, doncs, la denúncia, de la qual el narrador que tenim al relat es desentén per

complet —a diferència del que faria o hauria hagut de fer un narrador del realisme històric. Per

Simbor, tampoc en aquest cas hi hauria realisme social perquè és “una visió genuïnament neorealista

i molt allunyada de la conscienciació històrica que exigia als seus personatges la narrativa del

Realisme Històric”565.

Rere aquesta mena de narrativa engatjada s’ha insistit molt, també, en la petja del neorealisme

cinematogràfic italià que es concreta en films com ara Roma città aperta (1945) de Roberto

Rossellini o Ladri di biciclette (1948) de Vittorio De Sica amb argument de Cesare Zavattini.

Aquests films influeixen sobre alguns relats i novel·les com les porcel·lianes en el sentit que llurs

individus pertanyen a la classe social dels morti di fame, car si bé Marc pertany a la classe bona

d’Andratx, la gent amb què es relaciona a la novel·la són els murcians, jaeneros i els solnegrencs

de més baixa estofa. Segons Simbor, “les obres de Porcel s’expliquen molt més des dels pressupòsits

d’aquest neorealismede marcat contingut mític, que no per un inexistent objectiu primordial de

denúncia de l’opressió dels treballadors, el qual l’emmarcaria dins aquest realisme social”566.

A “Els penjats”, per la seva banda, s’esmenta, de passada, la qüestió social quan Mateu Salle explica

que havia treballat en una serradora, que l’amo no li pagava l’hora de més que feia cada dia i que,

quan li demanà per cobrar-la, el despatxaren. Cert que, en aquest cas, Salle se’n revenjà llançant-li

un totxo amb el qual li rompé tres costelles i anà a parar dos mesos a presidi.
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Després d’això, a Solnegre, ens trobarem ja amb l’exposició d’unes condicions laborals dels

treballadors que haurien de rebel·lar el llegidor, de la mateixa manera que rebel·len els personatges,

els quals, per aquesta raó (per aquesta i perquè pràcticament tots ells estan en les mateixes

condicions que Tem Panxeta, el company difunt, a la família del qual han ofert cinc mil pessetes a

canvi que no cerqui raons a l’afer), assassinen don Sebastià.

A Solnegre, així mateix, es parla de les condicions dels mariners a les llanxes de contraban, que

Porcel coneixia bé en un poble costaner com el seu, i que són molt precàries: “Aguantar maregasses

dins les llanxes negroses, tement sempre un funest horitzó de vaixells de guerra; o córrer de les

llanxes als camions o als secrets tirant el fel per la boca sota el pes de les saques”567.

La qüestió torna a fer acte de presència a La lluna, en què el patró del Cala Llamp mor,

accidentalment, d’un ganxo que se li clava mentre efectuen el descarregament del veler. Abans, al

llarg de la novel·la, havíem vist les pressions que rep Salla per salpar, les dures condicions de vida

de Passola d’ençà que era ben menut i havia d’anar a treballar, la denúncia que fa Diumenge

Teixidora de la situació laboral del seu cosí Dameto treballant per al Cala Llamp, les discussions

entre el patró i Toni Croc i els abusos del primer com a cap del vaixell, etc.

I a Difunts, trobem l’episodi del meningític Esteve Gotleu, que emmalaltí a alta mar en temps de la

Segona República i que, en arribar en terra, va quedar paralític (com Jaume Banya, de La lluna), i

també, sordmut. Tampoc hi ha denúncia: s’insinua que se n’ha de fer càrrec la família, perquè viu

amb la seva cosina, que li ha de dur el menjar i que no sortia mai del “cau” on vivia. Les autoritats,

durant el bienni dretà de la República, l’havien condecorat amb una medalla. Un cop més, Porcel

ens presenta els fets perquè en traguem les nostres pròpies conclusions: la parafernàlia de la

condecoració amb l’oblit consegüent i la manca de cap ajut econòmic per al discapacitat, que és el
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que més li hauria convingut.

Però la novel·la en què el tema s’aborda plenament és Els argonautes. Els escorpins no s’havia rebut

bé, però Porcel s’adona de la necessitat de maniobrar amb Els argonautes el que els especialistes

li reclamaven. Així, el seu editor, Josep Maria Castellet —un dels dos cappares del realisme

històric—, la presentà al Sant Jordi que, tanmateix, s’endugué Maria Aurèlia Capmany amb Un lloc

entre els morts568. Els argonautes és protagonitzada per uns contrabandistes les condicions laborals

dels quals no resulten ser les més òptimes. El patró no pot estirar-se dins la llitera perquè no hi cap

de cos sencer, i cada vespre ha de dormir amb els genolls arrufats. Cobra comissió però a part, pel

seu compte, duu a més gènere per vendre. En engegar el motor, sempre temen que la benzina

prengui, per la qual cosa la Botafoc també constitueix un espai perillós, sotmès a la possibilitat que

es produeixi, en qualsevol moment, una desgràcia. En certa manera, podem considerar la llanxa com

una espècie de bomba de rellotgeria. El patró i el nostramo esbronquen els seus propis treballadors

per tenir-los més desperts a la feina. D’altra banda, i en la línia del pastor d’Els escorpins, que no

se sentí cridat a ordenar-se clergue per una vocació innata, no deixa de sorprendre que la màxima

por del patró d’una llanxa de contraban sigui la de morir negat a l’aigua, cosa que s’explica si tenim

en compte que, ja durant la Guerra, aquest home es trobà embarcat i, en cap moment de la seva vida,

havia pogut repensar si això era el que li convenia o no. Simplement, havia de tirar endavant com

fos. Aquesta característica, més o menys, la comparteix amb Tomeu Miserol, de Difunts, també a

bord d’un vaixell, el Victoria de Samotracia. A l’andritxol, l’embarquen al bergantí perquè no es

refien del capità i també cobra comissions a part del sou per arribar a bon port. Ambiciós, com

Juvera o Salla, sembla igualment un home embullós, que es vol apoderar d’una nativa consignant

als llibres que és morta.
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Tanmateix, oficialment, qui comanda la nau no és Juvera sinó Puig-Savall, un altre a qui no li agrada

la mar i que troba que tota la seva vida ha estat, literalment, una merda. Al davant de les autoritats

consta com el màxim responsable, si bé sols es tracta d’un mer formalisme i no passa de ser un

mariner amb un sou un poc més elevat que la resta. Sap que a la Botafoc l’enrolaren més pel càrrec

que pot ostentar que per la feina que hi realitza com a treballador. I no pot fugir-ne: completament

alcoholitzat, en el millor dels casos, en una altra embarcació ocuparia el lloc d’un tercer oficial (mai

cap lloc de comandament), i si no es veuria obligat a pidolar almoina.

El motorista Vicenç Barral fa tot el viatge malalt, puix quan són a alta mar, es plany de no haver-se

deixat auscultar per un metge a Gibraltar, que és el lloc on s’inicia la novel·la. Potser si hagués

cobrat més hi hauria anat, però allà es pagaven els metges amb lliures, i Barral no s’ho podia

permetre. I a la sala dels motors, amb el baf que hi feia i la respiració tan malament com la tenia, li

manca l’alè i queda inconscient. Es recupera, però l’horabaixa torna a tenir una recaiguda i ha de

guardar repòs. Tot plegat, genera la preocupació del patró, a qui no li importa tant la salut de Barral

com sí el fet de saber com s’ho faran per arribar si no poden comptar amb ell, tenint en compte que

els propietaris de la llanxa, en aquest viatge, han promès una primera comissió al patró si el

carregament arriba a bon port. De la mateixa manera, més avall, veurem que Juvera, abans i després

que la tensió acabi esclatant entre Torroella i ell al caló dels Morts, ha de mostrar-se prudent i cínic

amb el català, conscient que del segon motorista depèn, en bona mesura, la seva sort i la comissió

que ha de cobrar; en canvi, al primer motorista, no el va a veure cap vegada, com si el culpés dels

maldecaps que li ha causat. A Juvera, la vida de Barral li importa ben poc: es nega a desembarcar-lo,

com li proposa Cabré si continua en aquell estat, perquè sap que a canvi pot perdre la seva comissió,

i Torroella, que veu que la vida del primer motorista perilla, s’enfronta al patró, la qual cosa serveix

per augmentar la tensió narrativa de la novel·la. L’home d’equipatge que s’adona més bé de la

decisió que prendrà Juvera és el mateix Barral, que demana a Freire que, un cop mori a la mar, no

el tirin a l’aigua i el duguin a la seva terra a morir.
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Els mariners de la Botafoc, tanmateix, que ho veuen des de la seva òptica, es queixen al nostramo

de la gasiveria del patró (amb Salla, a La lluna, passava, si fa no fa, el mateix), que posat en una

situació límit, la del caló dels Morts, fins i tot els agredeix. D’una banda, pega a Marcó, Puig-Savall

i Freire, per l’escàndol que organitzen, i de l’altra, a Torroella, perquè vol dur Barral a l’hospital.

També pega als tres primers el nostramo Cabré. Salla tampoc és gaire condescendent amb ells: els

fa partir el dia que enllesteixen la càrrega en comptes d’esperar-se l’endemà, però com bé observa

Rosselló Bover, al patró el veiem, al seu torn, pressionat per un altre subjecte, el consignatari Gabriel

Malondra que, per a l’esmentat estudiós, representa la “figura arquetípica del patró explotador que

s’aprofita del treball i dels sacrificis dels seus subordinats”569, i encara que, a Els argonautes, tenim

Penya, que realitza unes funcions semblants a Malondra, i per sobre altra gent com ara l’amo

Banyabufarí, l’arquetip de l’explotador a Els argonautes recau molt més en la figura del patró que

no a La lluna.

Un altre aspecte, relacionat amb aquest, és el de la complicitat entre el patró i el nostramo, que es

dibuixa infinitament millor a Els argonautes que no pas a La lluna: en el primer cas, la col·laboració

de Cabré (que ajuda el patró, li dóna la raó quan toca, també el recrimina, l’aconsella, el calma, renya

els treballadors quan ell no hi és...) és molt valuosa per al cap de l’embarcació, mentre que Passola,

el nostramo de La lluna, silenciós i introvertit, és un personatge molt més pla. En la brega amb

Torroella però no només en aquest capítol, Juvera sembla una espècie de bèstia irracional,

completament despersonalitzada davant la resta, incapaç de comandar la nau, enfront del caràcter,

molt més adequat, que mostra el nostramo Cabré. És quan el cap de l’embarcació va, en atitud

violenta, cap al principatí i el nostramo l’empenteja amb tanta força que si no l’aguanten cau a la

mar, que Juvera s’adona de qui ha adquirit, momentàniament, el comandament de la Botafoc. Cabré

els ordena seure a tots dos i desacredita per un moment l’autoritat de Juvera. Cabré, a més, és més
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espavilat que Juvera a l’hora d’entendre que les maniobres han passat, està més pendent que el patró,

que dormia, quan han de tornar a escoltar la ràdio, més humà i més prudent que ell, sobretot, quan,

amb por de la maltempsada, vacil·la de si és el millor moment per entrar en cita i li fa veure que si

es troben temporal davant Mallorca potser hauran de cercar refugi a qualsevol lloc, perquè Juvera,

molt més temperamental, i havent recuperat ja el domini de la llanxa com a cap, no té el més mínim

dubte que s’ha de partir quan els de la ràdio li donin llum verda per entrar en cita, i se sulfura perquè

li molesta adonar-se’n fins a quin punt Cabré exerceix molt millor la feina que no pas ell. Finalment,

serà Cabré i no Juvera el primer que albirarà a l’horitzó el far de la Dragonera, i fins i tot, amb el

segon motorista es veurà obligat a pactar el patró, conscient que no li queda altre remei: accepta

desembarcar en terra Barral a canvi que Torroella continuï a bord, després que aquest l’hagués

menaçat d’anar-se’n.

Igualment passa amb els treballadors que ajuden Diumenge de can Cabré, a Els argonautes, a

transportar les saques de carregament il·legal. Quan la càmera els projecta, els anomena “geperuts”,

pel pes de les saques sobre l’esquena, i en haver acabat la feina, es nota en llurs rostres cansament

i dolor, perquè al primer Porcel, molt obsessionat amb les qüestions laborals —com era freqüent a

l’època, d’altra banda—, li interessa mostrar aquesta imatge de l’abús sobre els treballadors.

També naveguen per la mar cap a final del segle XIX, a Difunts, els homes de raça negra que Tomeu

Miserol transporta cap a Amèrica. Encara que el tràfic d’esclaus estava interdit ja aleshores a l’illa

africana de Zanzíbar, continuava produint-se en llocs recòndits del país. Miserol els feia suar

encadenats i amuntegats dins la bodega del vaixell. Si es barallaven, el nostramo els cinglava, i si

algun moria malalt de l’excés de feina o afamegat, el llençaven per la borda amb una pedra penjada

al coll.

D’altra banda, i encara que no és plenament enllaçable amb els treballadors, sí que aquestes barques

de pescadors que vénen de l’Atlàntic, a Els argonautes, que tiren algun peix als nens que troben a



395

la ria i que pegaven clatellades si algun al·lot se’ls acostava massa a la barca, devien ser, ben bé,

pares que, igualment, devien també tenir els seus fills a la ria mirant de pescar quelcom, i les seves

dones, podrien ser, semblantment, aquestes dones de negre que, des de la vorera, els insultaven si

els veien pegar als al·lots, que anaven al riu a rentar i que traginaven herba o llenya per a la casa.

N’hi ha que s’han passat la vida fent feina, com els propietaris del Cafè Cubano a Els argonautes,

que devers les tres de la matinada, retuts, engegaven del local els jugadors que mai en tenien prou,

o Caterina, la infermera vídua i amb una filla que coneix Vicenç Barral a Els argonautes, que només

va de casa a la feina i de la feina a casa.

Al Marroc, les prostitutes joves de Garcigámez, l’automòbil del qual menà una temporada Torroella,

encara havien de donar gràcies que els seus pares les venguessin al val·lisoletà, que les enviava a

algun cabaret i, si tenien sort, aconseguien de fugir-ne. Si restaven a casa, les acabaven maridant amb

algun moro que les apallissava, però si furtaven diners, emmalaltien o, simplement, no servien per

a l’ofici, Garcigámez les feia desaparèixer.

També havia de ser una vida molt dura la del carboner Garriga, oncle de Pere Marcó, a Els

argonautes. O la dels pescadors que, en concret, resulta una vida tremendament esclava. A Martí

Passola, el del Cala Llamp, essent encara un nen, el seu pare el va posar a pescar. S’aixecava a les

tres de la matinada, i sense sabates, amb sang als dits dels peus, a les fosques, anava cada dia a peu

d’Andratx fins al Port. A clatellades aprengué a ser mariner, i el seu avi, encara pitjor, n’aprengué

a cinglades, i havent de navegar a vela. És de notar, en aquest sentit, la possible influència de certes

novel·les de Charles Dickens (David Copperfield, Oliver Twist, The Great Expectations...), en el

primer Porcel, no només en la infància de Passola, sinó també en la d’alguns personatges d’Els

argonautes, com ara el gallec Freire Pena i la seva infància a Galícia. A cals Freire, passaven fam.

De petit, pescava a la ria, com acostumaven a fer els nens de la seva contrada, i ja més grandet, es

passava el temps al bosc, caçant ocells i dinant enfilat d’un arbre de la fruita que trobava pel camí
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i un rosegó de pa, sotmès a la menaça de llops, senglars i guineus, a part de la por que tenia de

trobar-se amb alguna bruixa o un mal esperit. A les nits, arribava a casa amb alguna cosa per menjar,

i si no duia res en dos dies, el seu pare li propinava una pallissa.

També són una mica dickensians els primers anys de Melcion Terrassa, de Difunts, a l’Uruguai.

Semblava que els fes un favor, el cosí de la seva mare, en contractar el noi, de tretze anys, quan, en

realitat, era a l’inrevés: l’oncle el feia escarrassar-s’hi de valent i pràcticament no li donava cap diner

a canvi.

A Els argonautes, no obstant el que hem dit de la manca de denúncia social, el que sí que hi veiem,

en comptades ocasions, quan el narrador s’introdueix en la ment d’algun personatge, és, per

exemple, un Juvera que critica la buidor amb què es troba després de la Guerra, o Torroella, quan

s’empenedeix d’haver confessat noms massa fàcilment davant els policies. No hi ha denúncia

explícita; es pretén que siguin els mateixos llegidors els qui n’extreguin les seves pròpies

conclusions.

Hem comentat més amunt que Els argonautes constitueix la novel·la més engatjada de Porcel.

Després de la desviació d’Els escorpins, Porcel elaborava amb Els argonautes la novel·la que Molas

i Castellet, cappares del realisme històric, voldrien que ja hagués publicat el 1965. Hi influeixen,

indubtablement, les tesis marxistes. És d’aquesta manera que Porcel va a parar a altres terres,

tradicionalment tan pobres com la mallorquina, com pugui ser la gallega. I la qüestió de l’emigració,

que ja veiem, per exemple, al Solnegre de 1961, a Els argonautes, amb el personatge de Freire Pena,

es trasllada fins a l’Atlàntic, amb aquest personatge que emigra de la seva terra i treballa en diferents

embarcacions amb el somni que algun dia podrà tornar a Galícia i instal·lar un negoci a Padron.

La primera part dels capítols, evidentment, és la que havia d’interessar més a Molas, Castellet i els

altres defensors de les tesis del realisme històric. L’explotació se centra ací en el present i en uns
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quants contrabandistes que treballen a la mar. En canvi, de la segona part, deia Molas «que la idea

el desbordaria, el material estaria poc resolt i no se solucionaria bé fins al “jo” articulador de Difunts

sota els ametllers en flor»570. En aquesta segona meitat del capítol, l’explotació s’estén a tutti quanti

(els mariners de Galícia, el soldat Juvera que torna de la Guerra, el pare de Pere Marcó,

contrabandista, l’oncle Garriga d’aquest, etc.), però el moment analitzat s’allunya del present i, per

tant, de l’engatjament marxista, de les coordenades espaciotemporals de l’“ara” i “ací”.

Així, el miserabilisme de Solnegre el retrobarem en novel·les com La lluna, a cals Verger, i sobretot

a Els argonautes, com l’havíem vist en el cas de Xesc, el protagonista del conte “La lluna feliç”. No

són només les condicions dels treballadors les que esdevenen tremendament dures, sinó també la

vida passada del cuiner Pena, Marcó o la present de Juvera i els treballadors de la Botafoc, en la qual

s’insisteix molt més que en el cas de la novel·la de 1963.

Semblantment, el patró Juvera s’ha passat els darrers anys de la seva vida a la recerca de diners. És

l’obsessió, freudiana gairebé, d’aquest morto di fame que té, tanmateix, un motiu de pes per desitjar-

los amb avidesa. Ell persegueix poder recuperar la terra de Sant Elm que no havia d’haver perdut

mai.

Els personatges d’Els argonautes parteixen de situacions i classes socials diferents. La classe social

més elevada l’ocupa el capità Puig-Savall, que prové de l’aristocràcia mallorquina. En un estadi

mitjà alt, els pares de Barral i Cabré emigraren a Amèrica; el primer, en restar orfe, disposà almenys

d’una herència que li llegava un lloc per viure, mentre que els Cabré sobrevisqueren enredats en

negocis de contraban. Més avall, Torroella, que després de la Guerra fou acollit per uns oncles seus

ben avinguts amb el franquisme, i Juvera, que participà a la Guerra del costat dels vencedors. En els
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graons més baixos de la societat s’hi situarien el gallec Freire, que va haver d’emigrar de la seva

terra, i Marcó, fill d’un carrabiner que, com el seu ofici exigia, anava a treballar a una banda i a

l’altra, i nebot d’un oncle que es passava la major part del seu temps a una sitja a la muntanya.

Això sí, tots ells coincideixen en el fet que, com la immensa majoria dels de Solnegre, tret de la

família de Marc, o tots els personatges de La lluna, constitueixen uns autèntics morti di fame. El cas

de Marc és especial, però en el d’Els argonautes, alguns d’aquests personatges van a menys,

particularment, en el cas del capità Puig-Savall que sembla, més tost, extret d’una novel·la

villalonguiana que no pas d’una de Porcel en el sentit que inaugura un nou model, el de l’aristòcrata

decadent, inèdit fins ara a la producció de l’autor d’Andratx, i més aviat estrany dins ella. Els Puig-

Savall vivien a un palau al barri vell de Palma. Una avantpassada seva havia maridat amb un cosí

del cardenal Richelieu, i un altre familiar, el cardenal Savall de Puzzoli, era íntim amic del cardenal

de Retz, perquè uns quants Puig-Savall havien esdevingut autoritats religioses, militars o civils.

Políticament, els Puig-Savall, molts devots, es mostraven contraris al liberalisme, i donaren suport

primer als Borbons, després al partit maurista i finalment al general Franco.

En el segon període, cada cop més, podem dir que la complaença en el miserabilisme, en certa

manera, es dissipa. L’engatjament d’Els argonautes ja no es rastreja tant en la Mallorca abonada a

la gallina dels ous d’or del turisme que es perfila arran de Difunts, i en canvi, sí que apareix en

períodes històricament anteriors i en espais diferents com ara la Galícia de Gamallo i Gallinato; en

canvi, a Mallorca, la situació de Juvera i la seva mare a Els argonautes canvia notablement si la

comparem amb la de Lluïsa de Difunts, que cobra una pensió de viduïtat, i el seu fill Quim, que deia

que no havia estat cridat per a la feina (de fet, no arribaria a treballar mai) i que era mantingut per

la seva mare, que encara que li donava menjar, no li proporcionava res perquè no ho despengués en

vicis.

Sí que reapareix el miserabilisme en un episodi com el XXV, el de la impremta, per tal com hi torna
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a reproduir una etapa de la seva vida: la dels anys cinquanta a una grisa Palma de postguerra que mai

va fer al pes a Baltasar Porcel. Per això, apareix l’ambient degradant de la impremta L’Iris o la

Fonda Villalonga, on acaba els seus dies el linotipista Picornell.

I torna a passar una mica amb la història dels Martorell. La dona es passejava pel poble demanant

per què Déu l’havia castigada amb un marit com el seu, amb el fill mut que tenia i amb l’obligació

de prostituir-se per poder sortir endavant, baldament passatges com aquest (o com el de Lluïsa i

Quim) semblin despresos de tota la trascendència marxista i engatjada que havia culminat en la

novel·la anterior i que ara es contamina de la mateixa jocositat que altres episodis d’aquests

mateixos Difunts.

Una altra que es podria queixar del seu marit, també al llibre de 1970, és la mare de Jeroni Prim, que

tenia l’home empresonat per roig fins que va morir tísic a la presó —evidentment, aquesta darrera

informació no apareixia a l’article previ de La Vanguardia en què sols es consignava que,

efectivament, la dona era vídua571. Eren els anys famèlics de la immediata postguerra, que ja resten

lluny quan Porcel escriu els articles de La Vanguardia a final dels anys seixanta, però que responen

a una situació real del seu poble trenta anys enrere, en temps de la fam, quan cadascú se les

enginyava com millor sabia. Tothom declarava en fals la collita de blat i en guardaven sacs que

després molien d’estraperlo. La mare de Jeroni tenia una màquina de fer fideus, i li duien farina

perquè els fes de nit. Tota sola, durant el dia havia de dormir, i no tenia ningú que tingués cura de

Jeroni. Però l’episodi manca de la duresa de la primera etapa, substituïda per una tendència a

l’esperpent, quan aquesta plora desconsoladament perquè el fill se’n va del poble amb la rifa de José

Fernández, com assenyalàvem suara en la història dels Martorell.
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Paral·lelament, tenim el capítol dels Gual, els fossers del poble. Per suposat que no hi ha denúncia,

i ni tan sols s’esmenten les dures condicions vitals per les quals passa la família, però es dedueixen

del text: per poder alimentar la dona i els seus tres fills, Marià, desposseïa els difunts de les seves

pertinences (anells i dents d’or) per revendre-les. Tancat a la presó i arruïnada la família, el fill,

Vito, ha de treure endavant les tres dones, però les obliga a actuar amb cara de fam i les vesteix amb

quatre pelleringues velles perquè ningú comenti que els Gual continuen traient profit dels morts.

I tot plegat, sumeix Gual en una tristor de la qual només surt durant la verema, de manera que es

converteix el personatge en un desgraciat semblant als homes d’equipatge d’Els argonautes o

alguns dels de La lluna.

Semblant resulta el cas de Gabriel Singala, casat i pare de dos fills, també al mateix llibre. Cada matí

sortia amb el berenar de casa cap a l’estació de ferrocarril, on treballava a la guixeta, i a més, alguns

dies portava la comptabilitat de la impremta L’Iris. Abans de casar-se, havia hagut de fer-se càrrec

de la seva mare, de manera que mai havia tingut temps per dedicar a la pintura, que era allò que

realment li interessava. Fins que després que una biga gairebé el matés, va reflexionar molt i va

desaparèixer per poder viure d’allò que realment li plaïa. A partir d’aleshores va començar a trescar

món i va sentir-se immensament feliç, en contraposició a l’existència grisa que menava a Andratx,

de manera que, quan se’n recordava del temps passat, li semblava la vida d’algú altre. Per tant, en

aquest cas és el poble qui amara d’infelicitat els personatges i, en certa manera, podem fer extensible

la infelicitat d’aquest home a la d’altres que hagin romàs a la vila.

Però, a part d’aquests, els individus pertanyents a la classe alta, cada cop atrauran més l’atenció de

Porcel. A Difunts, uns aristòcrates belgues que vivien a Brussel·les rere el palau de Fabiola i Balduí,

els barons de Château-Mithrí, vénen a raure a Mallorca durant la Segona Guerra Mundial per la

situació aparentment neutral de l’Estat espanyol durant la contesa, i s’hostatgen en un antic xalet

modernista de la platja de Sant Elm. I no són els únics barons que apareixen a la novel·la, per tal

com també hem de consignar la presència del baró Vidal, que havia arribat a diputat a Corts, que
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acaba els seus dies negat dins una bassa. O pensem en l’hereu Carmel Grau, propietari de la hisenda

de Son Beltran, on treballava Simó Martorell, i que, un cop mort aquest darrer, Grau permeté que

hi restessin a viure la seva vídua i el fill, el mut Martorell, que hi exercia de guardabosc.

Però la presència d’aquests personatges plans, gairebé de cartó pedra, a Difunts, dificulta que Porcel

hi pugui aprofundir. No passa el mateix a Cavalls, en què l’extracte social de les dues famílies que

es presenten, els Capovara i els Vadell, no pot ser més disconforme. Els primers, amos d’una

immensa possessió i propietaris, entre d’altres, de l’embarcació Santa Eulària Catalana, representen

una família aristocràtica, mentre que els segons constitueixen els típics morti di fame a què tan

avesats ens té Porcel des de la primera novel·la que escriví. L’home és condemnat a remar a galeres

de per vida pels crims que ha comès. La seva dona mor i la filla, després d’haver estat prenyada per

un desconegut i haver perdut el fill, va a raure als bordells de per Ciutat, opció gens inusual en les

novel·les de Porcel per part d’aquestes al·lotes desemparades. El fill, Onofre Vadell, resta vivint en

un lloc que és entre un barracó i una cova on, quan plovia, l’aigua traspassava. Encara ha

d’arrossegar els pecats del seu propi pare, i s’acoquina davant Escolàstic de Son Capovara quan

aquest, el senyor del poble, li demana què ha deparat el destí a la seva família després dels anys que

ell ha romàs en captiveri.

Encara trobarem, particularment en aquesta novel·la, algun deix de qüestions que, en una altra

època, obsessionaren Porcel, com ara l’esbucament d’una galeria en unes mines de Nova Caledònia

on va morir el pare de Michel Tulard, que havia arribat deportat en aquella illa després que

l’haguessin ingressat durant setmanes en un pontó del Sena del qual sortí sifilític i amb una nafra

al coll. O la mà que perd, també a Cavalls, el cosí Onofre Capllonc foradant amb el barrobí les terres

de Daniel de Vadell.

La vida dels homes de la Botafoc, per una raó o altra, és la d’uns mariners que han fracassat però

que, en la majoria de casos, miren cap al futur amb optimisme. Els personatges de Difunts, en canvi,
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no poden abocar optimisme sobre el seu futur perquè no en tenen: o són morts o se’ls analitza des

dels darrers moments de la seva vida, i igualment, com assenyala Arnau, “acostumen a ser homes

grans i desencisats”572.

El pare del Marc de Solnegre ostenta una sèrie de terres, el d’Els escorpins és empresari ell mateix

i a Difunts el narrador descendeix d’una família també propietària, és a dir, famílies ben situades

dins l’escalafó social que es corresponen, si fa no fa, a la mateixa que la de Porcel per allò que deia

Molas que les trames sempre són correlats objectius de la seva pròpia existència573. En canvi, les

possibilitats econòmiques disminueixen una mica amb els Juvera d’Els argonautes, però així i tot

hem de tenir en compte el context bèl·lic en què els trobem situats (la Guerra els obliga, en aquest

sentit, a estrènyer-se un poc més la bossa), i amb tot, Lleonard i la seva mare poden donar gràcies

que tenen un bocí de terra per poder sortir endavant.

LES HISTÒRIES FANTASMALS

En les històries de fantasmes, hauríem de tenir en consideració, en primer terme, les bubotes de

contraban, de les quals ja hem parlat en tractar sobre l’afer contrabandístic. És un episodi que permet

de fer un salt de les històries de la literatura popular, de les quals surten, en veritat, aquestes bubotes,

a la realitat. Porcel parla a Totes les Balears, en relació amb això, de les quatre menes de bubotes

que hi havia a Andratx, a part de la de contraban, com eren la de cementeri (que eren escasses, sense

una forma fixa i que no se les arribava a veure mai), la de fora vila (que duien un llençol blanc i eren

més d’hivern que d’estiu, perquè en aquesta darrera estació suaven molt), la de carrer (que portava

també un llençol blanc o un abric llarg i un capell i, a més, xiulava i botava) i la casolana (familiar
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i poc important)574. En principi, no tindria res de fantàstic, si no fos que parteix, d’antuvi, d’una

realitat: la d’uns vilatans que creien amb fermesa en l’existència d’aquests fantasmes.

Ho veiem a Difunts, igualment, quan la peixatera Mariona s’acuba en sentir que Joana conta la

història de la mort del seu marit a mans d’un ésser d’ultratomba. Però la història més semblant a la

de les bubotes de les primeres novel·les és la de Jeroni Prim, dels mateixos Difunts, que per espantar

el caixer Bonnín copia de la làpida del cementeri la fotografia del seu pare, mort unes quantes

setmanes enrere, i la situa en un trípode amb un llençol blanc. S’amaga al camí i, en veure’l

aparèixer, el fill amolla la cartera en què duu els diners de tots els treballadors de la fàbrica.

D’altra banda, i també en relació amb això, tenim el fet que l’oncle Montserrat, un oncle de Porcel,

només feia de bubota per entretenir-se, fer por a la gent i burlar-se’n. Durant molts anys va ser la

bubota oficial de la colla contrabandista de l’amo Bartomeu Arques575. No cobrava res a canvi, i

Arques, per agrair-li-ho, li regalava quelcom. Anava amb els mateixos contrabandistes a fer de

bubota, però, de vegades, no el volien, sobretot si el carregament era important, perquè el trobaven

massa ase. Com que abans d’engiponar-se el llençol, bevia, era capaç de desviar-se de la ruta i trucar

a les portes per espantar la gent, perquè els vilatans, quan els deien que hi havia una bubota,

“tanquen ben fort ca seva i es fiquen dins el llit, resant un parenostre”576. Ni els mateixos

contrabandistes són capaços de vèncer la temptació de creure-hi, perquè l’oncle Montserrat arriba

a espantar els seus mateixos companys, i és que al poble tothom se les escoltava aquestes històries.

Només els qui són una mica més intel·ligents, com ara el sergent Benet de Difunts, veu que la

història de Joana i l’ésser d’ultratomba que li explica no va enlloc. El fet que se li aparegui una

bubota només pot ser una mentida de la persona en qüestió, algú disfressat que li vulgui mal o que
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la persona hagi embogit. El sergent acaba disfressant-se ell mateix de bubota per obligar-la a

confessar.

A La lluna, la principal història fantasmal que s’explica és la del Martinica. Sembla una història

de por com les que devia sentir contar Porcel d’infant a Andratx als mariners vells que, de joves,

havien emigrat a Amèrica. El patró Salla ens explica de quina manera s’empestaren els seus

companys d’equipatge Conhico i Paz, i la mort d’un company a cops de revòlver, tot plegat sota

l’efecte de la lluna. Encara sota la claror lunar, com un posseït, apareix Aníbal Paz, i al darrere,

arrossegant-se, també Conhico. Paz assenyala al davant seu el Martinica, el pailebot de la mort, i

sembla que, sota l’influx lunar, hagi estat capaç d’assolir el lideratge del vaixell, puix quan apareix

el capità Pérez Simpson i aquest ordena de matar-lo, tots s’hi afuen; ha de ser el mateix capità qui,

disparant un tret a l’anglès Robert, recordi que és ell qui té el comandament que ara, si més no, li

concedeix l’arma. Finalment, havent recuperat Pérez Simpson el domini de la Barquisimeto, mana

que Conhico resti a coberta, mentre que Paz, en part perquè no pot sofrir més la follia que pateix,

es treu la vida.

Intensament lligades amb la lluna en el Porcel inicial, per tota la capacitat fantasmagòrica que té

aquesta a les primeres obres de Porcel i que comentarem més avall en parlar de simbologia, arran

d’Els argonautes, lluna i fantasmagoria comencen a distanciar-se i, en conseqüència, el satèl·lit

tendeix a desaparèixer. Si Freire Pena hagués estat el cuiner del Cala Llamp, doncs, en lloc del

d’Els argonautes, probablement, hauria vist la lluna abans que cregués veure aparèixer la Santa

Companya, com Salla en veure el Martinica, però el personatge no pertany a l’obra del 1963 sinó

a la de 1968 i, en l’endemig, s’hi esdevingueren un bon nombre de factors de signe diferent. Resta,

això sí, la presència fantasmagòrica de la lluna en alguns contes, com ara els que donaren forma de

novel·la a Difunts.
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La Santa Companya (“una línia de punts lluminosos, que surant anaven d’orient cap a occident”577),

una altra d’aquestes històries fantasmagòriques de mariners que Porcel degué sentir contar, potser

a algun indiano americà, que a Cuba, sens dubte, podrien haver entrat en contacte amb emigrants

gallecs, s’assembla a la història antillana del Martinica del patró Salla a La lluna. Pensem d’altra

banda que Galícia, com determinats pobles d’Hispanoamèrica, és una contrada àvida en històries

d’aquesta mena. La Santa Companya constitueix una processó d’ànimes condemnades a vagarejar

per a tota l’eternitat  sense tocar amb els peus en terra. En veure-la, hom s’ha d’amagar perquè el

seu efecte és semblant al de la lluna o el Martinica, que provoquen desgràcies imminents en aquells

que hi ensopeguen. Si a la víctima, la darrera ànima de la Santa Companya es girava i, tot mirant-lo,

li oferia el ciri, ja es convertia també en esperit amb el ciri a la mà, fins que trobés algú a qui passar-

l’hi, i així pels segles dels segles, com el lladre que el sen Rebolls s’imagina al Cala Llamp

—història que, abans, havia aparegut a Els condemnats—, obligat a fer voltes a la lluna eternament

portant dins un sac el que ha robat.

Molt lligat amb aquest episodi de la Santa Companya, que Porcel deslliga de l’influx de la lluna578,

hi ha la història del cementeri d’Adina, que també protagonitza el gallec Freire Pena. En aquesta,

sí que es fa esment de la lluna plena, que havent perdut la seva capacitat fantasmagòrica, només

il·luminava el cementeri, mentre que la pluja i la boira s’encarreguen ara d’atorgar moviment a les

estàtues per tal que es passegin entre les tombes. A les nits de trons i tempesta, es despertaven els

morts, i als crespucles i nits clares, les ombres adquirien forma humana. Freire, que ens explica en

discurs transposat allò que ell tants cops havia sentit contar, els classifica en quatre classes: en

primer lloc, els esquelets somrients; en segon lloc, els morts de carn corrupta; després, els morts que

fan de fantasma, i finalment, els amagats, gemegosos i encadenats. Un d’aquests morts abraçà una
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nit Borromeo Barbeito, futur sogre de Freire, tot xiulant-li a l’orella quelcom esborronador, i l’efecte

que produí això en ell és semblant al de la Santa Companya o al Martinica a La lluna: des

d’aleshores, Barbeito no pot aclucar els ulls i practica estranyes penitències com penjar gats o

participar de les processons amb els braços en creu i sense espardenyes.

Però la història del Martinica de Salla prové de Cuba, com les històries que explicava Jaume Juvera

al seu fill. Americans com Salla aprengueren aquestes contarelles per allà. Per Marc, un “podrit de

literatura”579, Cuba només eren històries, no gaire diferent de la literatura culta d’un Melville, un

Conrad o un Hemingway, o de les rondalles populars de mossèn Alcover o els tebeos, com per

Dameto escoltar el que explica Passola sobre la Guerra només és un argument immillorable per a

un film de cinema bèl·lic, o com quan Dionís Coscolluela relata les gestes històriques de Ricard Cor

de Lleó al narrador de Difunts. És habitual en Porcel, i fet i fet deu partir de la pròpia experiència

de l’autor, trobar-nos amb aquests personatges que expliquen històries de la seva vida al davant

d’algú que les escolta atònit, com si li expliquessin una història fantàstica, que és la sensació que

li devien produir a ell sentir-les contar. A Difunts, en veiem noves mostres amb el professor de

mecànica del narrador, que tant deia que havia promogut un motí al golf de Bengala com que havia

enamorat la dona d’un milionari i li havia fet l’amor a la mar dels Sargassos. O amb les doctrines

de budisme que Li ensenyava al sabater Garí i que després aquest contava a la seva dona.

També ben lligat al Martinica, sota l’influx lunar del primer període porcel·lià580, els esclaus  de

Miserol es rebel·len al bergantí Victoria de Samotracia a Difunts. Quan surten a coberta, no són

sinó “ombres obscures i enrabiades”581 amb cadenes, que encara que les duien per envestir els
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homes d’equipatge, els atorga un aspecte encara més fantasmal. Només els pot detenir la seva pròpia

reina, que havent estat captivada per una tribu enemiga ensems amb els seus subdits, salva la vida

de Miserol a canvi que els retorni, novament, a Txadtxad.

A Difunts també, s’hi explica l’al·lucinant història del mariner Ricard Mandilego i la desapareguda

mistress Helen. La dona, acusada d’haver participat en negocis de contraban, ja havia comentat als

policies que l’esperit dels cans era superior al dels homes, cosa que el mateix Porcel devia creure.

Cansat Mandilego que el salsitxa de l’estrangera li lladrés, el dia que el ca li va fregar la nafra que

s’havia fet contra la cama, aquest li va clavar un ganxo al cap de l’animal i el matà. Un parell de

dies més endavant, el mariner va comparèixer amb els cabells blancs a la policia per denunciar

mistress Helen. La nit anterior, de lluna plena, els catorze cans de la dona l’enrevoltaven dins la

cabina del seu vaixell, on dormia sol, i si provava de moure’s, els animals li grunyien fins que, a la

fi, a l’albada, se n’anaren.

La història de Pau el Marter i la xiqueta que se li apareix a les nits a Cavalls prové d’un romanç

popular que, probablement, el mateix Porcel devia haver sentit d’al·lot. Hi desfilen, així mateix, els

principals símbols de la primera etapa porcel·liana —que a Cavalls ja havien restat enrere— com

la lluna, els lladrucs de ca i el somriure de mort, que no pronostiquen res de bo. Al personatge,

l’acabaran trobant mort al cap de setmanes, atrapat a l’escletxa de dues roques. Se l’estaven menjant

els crancs en una nova mostra de la sordidesa que emprava als primers llibres. Però ha incorporat

aquesta sordidesa com un element més del seu món de ficció o és que aquesta història va ser

redactada amb anterioritat i aprofitada per a la configuració de la novel·la? No ho sabem. És

possible que el fragment partís d’un article de premsa previ però, en aquest cas, no l’hem

documentat. Abans de morir, una noia vestida de blanc —sempre van de blanc les aparicions

porcel·lianes, com a moltes de les llegendes, per reforçar la seva presència fantasmagòrica— se li

apareix i, com ocorre sovint, espanta el personatge, de manera que Pau el Marter passava les nits

en vetlla sense poder dormir. Quan la torna a veure, Pau l’encalça, però en agafar-la i girar-la, la
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troba convertida en una vella lletja, talment com si estéssim llegint una rondalla.

En aquesta segona etapa novel·lística, a més, hi ha algunes històries de Difunts molt semblants com

la de Bernardí Coves (capítol XI), la de Lau Tortella (XIV) i la de Gaspar Brotat (XVII), que lliguen

amb episodis de Cavalls com el de Jaume Vadell, a qui el rector Seguí qualificava com una

“maledicció del Senyor”, o una mica amb la de Joana, d’una banda, i la de Cristina De Vadell i

Rafael Bardají de l’altra. Tortella, de qui tot el poble deia que estava endimoniat, com Brotat, reia

a les totes —el tret més característic dels personatges diabòlics porcel·lians—, de la mateixa manera

que Joana, la dona de Coves s’aixecà del llit una nit i va veure una cara riallera, que li predeia la

desgràcia que s’esdevindria al cap de cinc nits, o Jaume Vadell i la seva dona que, mentre

fornicaven, tot eren rialles. O també les rialles de les germanes del narrador de Cavalls, més

atribuïbles al fet que constitueixen mortes en vida, però que també fa referència a aquesta vena

fantasmal que amaguen. Brotat, per la seva banda, quan es troba amb Morro, li parla a la gatzoneta

i amb una veu dolça —femenina li manca d’afegir, diabòlica al cap i a la fi— dient que havia

assassinat sa mare gairebé per impuls. A la Joana de Difunts, per la seva banda, la nit anterior, una

cara s’havia projectat sobre el llit conjugal, i  massacrà el marit mentre ella fugia, mentre que la mare

de Brotat va restar “capolada” i Cristina adoptava a la nit la forma de cares i d’éssers grotescos

davant el seu antic promès Rafael Bardají. Al capítol XI de Difunts, l’endemà, la peixatera, s’acuba

mentre la dona de Bernardí conta la seva història, i a l’episodi de Lau Tortella, quan sor Anatòlia

fa repetir a una nena les blasfèmies que Lau havia fet dir a un ca, també s’acuba. Això també li passa

a la mare de la promesa de Lau, quan sent contar la història del dimoni que havia mossegat la filla.

Pel seu costat, la mort de l’altra Joana, la de Cavalls, és percebuda com un alleujament per a tot el

poble, que ja no hauria d’apressar el pas en veure-la perquè havia convertit “la malaltia que la

rosegava [...] en una venjativa idea del mal, que llancés sobre els altres”582.
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En tots els casos, la gent comença a imaginar-se coses i a difondre-les pertot arreu. De Jaume Vadell,

deien que sortia de nit de l’església, assaltava les cases i atracava els vianants. I el promès de Joana,

a Cavalls, trenca la relació amb ella amb l’excusa que se’n va a viure a Palma perquè tem que li

encomani alguna cosa. És el que li deia la gent. Semblantment, és el poble en general el que

comença a difondre la notícia de l’endimoniament de Lau, però hi col·labora en bona mesura la vella

Colomera, que havia estat agredida per ell de veritat, i que fa creure a tothom que, cap a mitjanit,

sortia despullat i envoltat d’ocells blancs fent equilibri pels ferros del parral de casa seva. La jaia

Colomera en un cas, la Joana de Difunts o la gent a Cavalls inventen un fet, per incultura o

desconeixement, la resta l’accepta sense més ni més, el difonen i l’exageren, mentre que les víctimes

resulten ser els presumptes botxins. En el capítol de Joana, aquesta s’inventa un ésser sobrenatural

que, suposadament, exerceix d’assassí, mentre que en l’altre episodi, el de can Tortella fa alhora el

paper de l’ésser sobrenatural; paral·lelament, Brotat és un parricida, i Jaume Vadell, un

pocavergonya. Els dos primers acaben a la presó, que és on hagués acabat Brotat si no hagués

intentat matar també Morro, que li dispara i el mata, i Jaume Vadell és condemnat a remar a galeres.

En el cas a part de Joana i Cristina, les germanes del narrador de Cavalls són malaltes tuberculoses

que aviat acaben llurs dies, perquè en el cas d’aquesta darrera tot resulta dels somnis i les invencions

de Rafael. Són els veïns, novament, en aquest darrer cas, els que aclareixen aquests darrers fets quan

asseguren  que, de vegades, el veien al pati de darrere de casa seva parlant tot sol i intentant clavar

al buit un ganivet fins que acabava retut. Però Rafael, a més, ensenyava a l’escola d’Andratx. Aviat,

els seus alumnes començaren a citar països que no existien, genis literaris desconeguts o desviaven

el curs d’un riu, però del mestre, pulcre, puntual i ben vestit —com si ningú sabés res del que feia

al pati del darrere de casa seva—, no hi havia res a dir. No havien pogut demostrar res en contra d’ell

fins que l’inspector li demanà directament pel que ensenyava a l’aula, i aquest li respongué que la

història no només la constituïa la veritat revelada i acceptada, sinó també el que acabaria passant o

el que no passaria però que en un moment determinat l’ensenyant hagués pogut intuir que succeiria.

La imaginació elevada, per ell, al mateix nivell que la geografia, la literatura o la història.
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Lògicament, l’expulsaren.

Joana, òbviament, i dos veïns més, declaren haver vist alguna cosa, sense identificar-la, i la modista,

pel seu ofici, es fixa que anava vestit amb quatre pelleringues. Ningú havia vist res i, sens dubte, es

veien induïts pel testimoni de la dona. En paral·lel, en el cas de Tortella, en entrar al cafè, quan pel

tot el poble circula ja que està endimoniat, ningú no vol estar amb ell i acaba tot sol a un racó, però

com en el capítol XI, l’home no té res de fantasmal: demana per jugar al billard, es beu una copa de

licor, llegeix la crònica esportiva i la nit que sor Anatòlia pren foc a una cambra del convent, els

pares d’ell corroboren que, mentrestant, el jove estava dormint a casa seva. Igualment, tothom va

creure que Lau havia mossegat la seva parella a l’espatlla tot convertint-lo en “un diable pelut, amb

banyes de boc, [i] dos ullals esmolats i llarguíssims”583, i en saber-ho, la mare d’ella l’obliga a

trencar el prometatge amb el jove, i el futur sogre de Lau l’engega de cals Soler. També el seu pare

acaba mirant-se’l de reüll, ni ell ni la seva dona amb prou feines li dirigien la paraula, i el seu cap

de feina, Bernat Pocoví, assegura que el jove li roba.

Lau i l’ésser fantasmal, i encara hi hauríem d’afegir l’espectre de les sessions d’espiritisme de cals

Ribot, podem dir que coincideixen en una sèrie de punts: a) els veïns s’hi refereixen com a bèstia,

figura o ésser d’ultratomba o dimoni satànic, que alguns manifesten haver-lo vist però que també

n’hi havia que creien que era invisible o immaterial; b) el descriuen com una ombra ara negrosa, ara

verdosa, amb les dents llargues i esmolades i que fa pudor (esmenten l’olor de sofre que desprèn),

i c) tant Joana com altres dos veïns en destaquen, d’aquest subjecte estrany, l’enorme volum del seu

cos (a les sessions d’esperitisme, és una ombra erecta) igual que, dies enrere, la nit que morí

Bernardí Coves, en sortir de casa seva, Joana semblava “un gegant blanc”584, com també és blanc

i alt el sergent Benet amb la màscara, blancs són els ocells que enrevolten Lau o pàl·lida és l’ombra
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que compareix a les sessions d’espiritisme de cals Ribot.

L’episodi d’Apol·lònia Ribot, tanmateix, es lliga més que amb cap altre amb l’article “La

Durmiente”585, que després Porcel incrustà com un dels darrers episodis de Cavalls. A totes dues

cases, el narrador hi arriba per la seva àvia Brígida i, de fet, a “La Durmiente”, s’esmenta que “con

ella [Brígida] acudí, un día, a la lúgubre y aislada casa de Apolonia Ribot”, però com que “El

hundimiento de la casa Ribot”586 acabà essent un capítol de Difunts, en ser dues novel·les distintes,

potser Porcel optà per eliminar a la novel·la la referència a l’episodi d’Apol·lònia Ribot.

Lògicament, aquest nom de la Dormida ja sembla intuir algun contacte amb la mort per la relació

que mantenen entre elles el somni i la mort. La dona, que vestia sempre camisa de dormir, els rep

a casa seva amb un somriure que apunta, precisament, aquesta mort. Mentre l’àvia li exposa el motiu

de la visita, la Dormida tenia els ulls mig clucs i la boca mig badada i, en acabat de sentir-la, s’aixecà

amb parsimònia, s’ajagué amb els ulls ara completament clucs, i restà estesa en un llit emetent un

so lent. Fins que la respiració se li començà a desbaratar, deixà anar sons estranys i es començà a

moure i a suar pertot. Quan es despertava, l’havien d’ajudar a reincorporar-se a la poltrona i li

donaven quelcom per beure. La mateixa dona que l’ajudava a aixecar-se i li donava per beure,

desxifrava els sons initel·ligibles de la Dormida.

A Ribot, l’àvia Brígida la visita per saber si el seu germà Salvador va morir assassinat, mentre que

a casa de la Dormida Brígida hi va a demanar també pels seus propis difunts. Igual que tothom va

creure a ulls clucs la declaració de Joana (la muller de Bernardí Coves), Ribot compta amb una

clientela fidel i és considerada pel poble com una autoritat. Però Porcel la presenta com una garrepa

que se’n cuida prou de posar un despertador que mesuri el temps per no regalar ni un segon a cap
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dels seus clients, de la mateixa manera que a l’article de “La Durmiente”, la dona diminuta que obre

la porta i treu els clients, que no és l’endevina, quan ja han sortit defora, s’encarrega de cobrar a

Brígida deu duros per la sessió, però això s’elimina a Cavalls, tal volta,  perquè no li interessa incidir

en la falsedat d’aquesta mena de sessions sinó que, ans al contrari, ressalta l’arrelament d’aquestes

creences —sens dubte, parteix de la realitat— entre els andritxols.

Lligada, en certa manera, amb totes aquestes històries, molt particularment amb la de Gaspar Brotat,

hi ha la de Josep Morro (XVIII). La casa on Morro i la seva dona vivien, justament al carrer de

l’Esperit Sant, sembla un infern. Morro, el carnisser, que acabarà veient-se amb banyes (és la seva

dona qui el fa cornut) com el mateix diable, però que surt sovint en companyia del vicari

Coscolluela, com si aquest darrer encarnés a Déu, es dedicava pel seu ofici a matar animals (mata,

justament, un vedell, clarament identificable amb Jesucrist), fuetejava les branques dels garrofers

quan passava, i els ocells —els animals a les novel·les de Porcel molt sovint són més vius que les

persones i sempre són més conscients que els humans de la naturalesa diabòlica d’algú— en fugien

enfollits. A l’hivern, la seva dona i ell es tancaven a la cuina i encenien la xemeneia fins que tot

esdevenia vermell i brillant de calor, i aleshores, es despullaven, es besaven i es mossegaven fins

que quedaven adormits, plens de blaus. Tampoc no pot ser casual que mengin xulla per demostrar

que són més cristians que ningú, que beguin vi (la sang de Crist) i que tirin en terra pells de xais per

damunt de les quals es llancen després. Ella, no obstant això, també té un punt de diabòlica, i

reconeix que només es va enamorar un cop d’un home, un italià que es deia Pius, nom de pontífex.

Un dia decideix consultar una dona de la seva mateixa corda, una endevinaire, que a través d’un

espiritisme (prou que els recordarà el vicari que els encantaments i les bruixeries són pecats, als dos

diables), convoca Pius. Morro considera allò com una mostra de satanisme. I quan, finalment, Morro

se suïcida, l’endevinaire considera que hom s’ha venjat de les pallisses que propinà a la dona d’ençà

que sabé que ella havia anat a ca l’endevinaire. Arran d’una d’aquestes, restà mig paralítica i

estupiditzada.

En aquestes històries, hi hauríem de sumar, a una certa distància, la “bogeria al·lucinada i mansa”

—també d’“atac de bogeria” titlla Josep Morro la capbuidada del seu amic Gaspar Brotat— al

cementeri del poble el Dia dels Morts per part dels vius que, mentre parlen, recorden llurs propis

familiars difunts. Hi pesa, sense cap mena de dubte, l’impacte del “boom” de la literatura

hispanoamericana. Encara hi hauríem d’afegir episodis com el del cosí Quim i la tia Lluïsa que,
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veient el fill amb la roba del seu pare, segons d’on venia el llum, li semblava una aparició del cel.

O l’halo fantasmagòric i demoníac que, a Cavalls, envolta un somrient Jaume Vadell quan espera

a la Dragonera el talaier Gabriel Jovera embolcallat de la fumassa que es desprèn del foc que té al

costat.

Una altra història, en certa manera fantasmal, es produeix entre tia Amàlia i el seu nebot als

mateixos Cavalls quan aquest la visita, vint-i-cinc anys més tard del primer cop, a Son Farriol.

D’entrada, el narrador intradiegètic es refereix a ella com una “carcassa” que només conserva el

somriure del que havia estat i que semblava que s’hagués posat el vestit sobre una “bastida d’ossos”

perquè, en realitat, no és res més que un esquelet —viu o mort, això rai, perquè en el món porcel·lià,

i especialment en el de la segona etapa, no té gaire importància. I, a més, pel narrador, sempre ho

ha estat. Ho era de petit quan la veien amb l’àvia a l’església i ho és vint-i-cinc anys després quan

la torna a veure a Son Farriol, mentre que en l’únic moment que no ho fou, quan es gità amb ell, tot

constituí un miratge pel caràcter fugisser del temps i perquè no era amb ell amb qui ella creia ser

sinó amb el seu pare.

En paral·lel a la història entre Amàlia i el nebot tenim la de Cristina, neboda d’Amàlia també, i el

seu promès Rafael, a qui s’apareixia en somnis després de morir. Abans de morir, Cristina ja és una

d’aquestes mortes en vida que hi ha a Cavalls, però ella planifica una vida futura amb Rafael (el

matrimoni, els fills...) que mai no tindran. Un cop difunta, Cristina se li aparegué en somnis en

figuracions que hem de creure que pertanyen al mateix Rafael, que reconeix que les converses amb

ella s’esdevenien dins el seu propi cervell i, a més, ell representa, no ho oblidem, qui exerceix ací

de narrador o, almenys, de font narrativa del protagonista i, per tant, tamisa una informació que, a

nosaltres, ens arriba garbellada per un doble filtre: el de Rafael i el del narrador-testimoni. Per

Rafael, el fet que la sepultin no és més que un ritu, perquè ella continuava visitant-lo a les nits per

passejar plegats, i al cap d’un temps, no només a les nits, sinó també de dia la veia en qualsevol racó,

o s’ho imaginava. Aviat, Cristina es presenta lasciva i crispada en somnis eròtics al seu antic promès

mostrant-li uns pits que no havia tingut mai sense que ell pogués arribar a tocar-los, i es despertava

suat, de vegades havent pol·luït esperma.
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ELS XUETES MALLORQUINS587

A Mallorca, quinze —encara que n’hi hauria molts més— de les famílies descendents dels jueus

conversos han rebut, despectivament, el nom de “xuetes” o, més col·loquialment encara, “xuetons”.

Deriva de ‘xulla’, com a sacarsme envers ells, per tal com menjaven cansalada per demostrar que

sí que eren cristians; o bé, segons una altra teoria, prové de ‘juetó’, petit jueu, com afirma Porcel en

el seu conegut assaig seu sobre el tema588, o d’un encreuament de totes dues. Els quinze cognoms

(perquè el que condiciona com a xueta és el cognom) són Aguiló, Bonnín, Cortès, Forteza, Fuster,

Martí, Miró, Picó, Pinya, Pomar, Segura, Valentí, Valleriola, Valls i Tarongí, per bé que realment

hagin estat reduïts a dotze: de Vallerioles gairebé no n’hi ha, i molta gent no sap que Martí o Valentí

també s’hi incloïen. Els xuetes, “descendents mallorquins del poble d’Israel [...] no volen esser o no

són exactament jueus. El que vertaderament són —volen esser i tot el món els considera així— és

mallorquins, malgrat que d’una classe determinada i a part”589. Tampoc pel que fa a la seva

religiositat mostren diferències amb els catòlics, ans al contrari, tendeixen a una major devoció

religiosa, potser influïts pel fet que durant segles «un simple dubte sobre la sinceritat de la seva fe

podia enviar-lo a la masmorra inquisitorial o la foguera “purificadora”»590. No obstant això, se’ls

atribueixen certes característiques pròpies, a part de la devoció, com el nas aguilenc, els ulls

plorosos, una certa tendència a parlar fort —extensible, d’altra banda, a tots els mallorquins— i una

garreperia exagerada. Forteza parla també del sentiment d’inferioritat que sentien, però nega la

brutor i l’avarícia com a trets propis del xueta591.

No detectem xuetes a les primeres novel·les de Porcel. Apareixeran per primer cop a Els argonautes
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i es fa difícil no creure que la recerca d’aquest afer no l’hagués menat a incloure algun personatge

xueta a la seva obra de creació. Aquests primers xuetes són la família Tarongí. Després, ens trobem

cognoms com Fuster, Bonnín, Tarongí, dos Valls (que extreu de La Fe triunfante del pare Garau i

que cremaren vius al primer acte de fe de 1691), Pomar, Martí, etc., repartits per Difunts i Cavalls

a més d’una referència al poeta vuitcentista mallorquí Tomàs Aguiló592 inclosa a Difunts.

Els xuetes mallorquins apareixen referenciats per primer cop a Els argonautes, una novel·la del

mateix 1968 en què l’autor inicià també tota una sèrie de treballs assagístics. Paral·lelament a Els

argonautes, a més, Porcel preparava la publicació, que s’efectuà a l’any següent, el 1969, d’Els

xuetes, format per quatre articles apareguts abans durant el gener de 1967 a la revista Destino. El

1966 enllesteix l’article “Judíos mallorquines”593 i, tot seguit, els quatre de Destino594, reproduïts

després a Mallorca pel diari Última Hora i que més endavant donaran lloc als quatre capítols de

l’assaig Els xuetes595.

Aviat sorgeix, així mateix, en la seva producció, un personatge com Fulgenci Ques, un mestre

d’escola que no és xueta i en el qual es projecta Porcel com tantes voltes fa en la seva obra. Per

Ques, un home culte, coneixedor de llibres com La Fe triunfante del pare Garau, totes les injustícies

perpetrades contra els jueus resulten ignominioses; en canvi, per l’àvia Brígida, com per a la majoria

del poble mallorquí en aquella època que no provenien de família xueta, “quan els castigaven, alguna

n’havien d’haver feta”596.

Els xuetes, vists de l’edat mitjana ençà com a éssers estalviadors i relacionats amb les joies i
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l’argent, la primera volta que fan acte de presència a la novel·la de Porcel, ho fan essent amos de la

possessió de Son Càrritx: són els Tarongí d’Els argonautes. També és molt tòpic l’aspecte físic del

pare, Ignasi Tarongí, que té un nas llarg o, igualment, el caràcter venjatiu que se li pressuposa en tant

que jueu: baldament no poden demostrar que el vell Garriga violés Lletrudis, li prometen que si

arriben a saber-ho el mataran. Ho confirmen i duen a terme la promesa.

A Difunts, Eduard Fuster és, segurament, un home dotat d’aquesta qualitat estalviadora que

tradicionalment s’associa als xuetes, puix regenta una pensió al carrer de Zavellà, no gaire lluny del

carrer de l’Argenteria, considerat el nucli neuràlgic del call jueu de Ciutat. Endemés, també hauríem

de considerar la citació de Valls, a través de l’extracte que realitza el mestre Ques de La Fe

triunfante del pare Garau, i la citació d’un bon nombre de xuetes (Isabel Pomar, vídua de Francesc

Bonnín, Rafael Valls, Miquel Martí, Baldiri Boronat Valls, etc.) que apareixen a Cavalls i que foren

jutjats i sentenciats als actes de fe com reporta el pare Garau a La Fe triunfante i dels quals ja

havíem parlat més amunt.

ELS DIFUNTS I L’OBSESSIÓ PEL PAS DEL TEMPS

L’obsessió pel pas del temps constitueix una constant de Porcel a les seves novel·les. Potser a través

de Villalonga, com manifesta Simbor, Porcel descobrí Proust597, encara que també hi hauria pogut

arribar a través de Pavese. Aquesta obsessió s’inicia ja a Solnegre i La lluna, però esclata,

definitivament, a les segones parts d’Els argonautes i d’allà passa a Difunts i Cavalls. A Solnegre,

Marc pretén d’allunyar-se de la vida i es reclou al seu poble natal, a les seves arrels, com un cul-de-

sac on no hi ha vida; en canvi, el protagonista d’Els escorpins opta per allunyar-se del seu propi

passat com a solució d’aquests turments que pateix: primer accepta de grat que el seu pare —a qui

considera un mort en vida— l’ingressi en un internat, i finalment, deixarà enrere la pròpia terra per

anar a parar a Mallorca, però en això, els dos personatges tampoc no divergeixen: Marc, en sortir

de la presó, es refugia a Solnegre per fugir d’aquest món que l’ha vençut, mentre que el jove d’Els

escorpins reconeix que arribà a la residència d’estudiants de Teologia “fugint dels desigs i de la
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vida”598. I encara hi hauríem d’afegir el protagonista de Cavalls que, refugiat a París, viu tot lo dia

absort en els papers dels seus avantpassats familiars.

Fixem-nos que rere tot això hi pesa molt la mort, perquè “el que fem, les té [les barreres] el

naixement i la mort: no som més que una circumstancial conjunció en el temps, el pas d’una dent

de l’engranatge”599. Si no haguéssim de morir ineluctablement, si la vida no constituís un necessari

compte enrere, la concepció del temps seria tota una altra, però aquesta necessitat de finir ho capgira

tot i molts personatges de Porcel la descobreixen arran de la mort d’algú: a Marc, que repassa els

retrats dels seus familiars, ara difunts, no li resta cap més parent que la seva germana, que viu a

Ciutat; el protagonista d’Els escorpins resta orfe; el sen Rebolls del Cala Llamp perd la dona, i el

patró Juvera, de la Botafoc, el seu pare... I això els fa adonar-se que un dia seran ells els qui

mancaran, cosa que apareix a la seva narrativa d’ençà del primer llibre, perquè Porcel “tota aquella

gent [els seus familiars] tenia una edat determinada i aquella gent, tota, l’he vista morir, i la vaig

veure morir d’ençà que jo tenia set i vuit anys fins que en tenia catorze, quinze o setze”600.

A Els argonautes, aquesta obsessió per la mort es concentra, sobretot, en un personatge com el patró

Juvera. Andratx pot esdevenir un paradís perdut perquè no en resta absolutament res, almenys res

d’humà, com si ell i tota la resta dels seus amics fossin morts ja. Aquests records, en el moment que

el personatge recupera l’espai de la seva infància, això és, en tornar al poble, se li fan presents a

partir dels elements (l’era, la plaça, les escales...) o d’hàbils associacions d’idees: se’n recorda que

la mare, de petit, l’agafava de la mà, de la mateixa manera que ara moltes mares agafen de la mà

llurs menuts. La seva mare, que li retorna records d’infància, ha de ser l’esquer que l’atraigui per

recuperar aquests anys perduts, però el seu pare, mort un parell d’anys enrere, convertit ara només

en una làpida amb lletres escrites, el torna a espantar i l’allunya de l’esquer que li permetria de

retrobar-se amb ell mateix, com el Marc de Solnegre.

L’1 de novembre és Tots Sants, referit a tota la gent de santa vida no canonitzada oficialment, i dia

2, és el Dia dels Fidels Difunts. La Nit dels Morts és la que va de l’1 al 2 de novembre; però la festa
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pagana (cèltica i germànica) és la del 31 d’octubre a l’1 de novembre. Tanmateix, com que l’1 de

novembre és festiu, és el dia que la gent aprofita per visitar els cementeris, de manera que Tots

Sants s’identifica amb els Morts. El drama Els condemnats s’esdevé per Tots Sants601, i l’1 de

novembre és la data en què Marc retorna al poble, de jove, després de fer el servei militar. També

aquesta és la data que tria per tornar al poble quinze anys després. Marc torna a un Solnegre de

morts, com si es tractés únicament d’una extensió del cementeri que es veu des de casa seva. Se sent

un mort i, per tant, no ens ha d’estranyar que vulgui escriure el seu propi testament, que és el que

lleguen a la vida els difunts quan moren. També el primer capítol de Difunts se situa durant la Nit

dels Morts, igual que el narrador de Cavalls rememora la cerimònia que feia la seva àvia Brígida,

a Son Vadell, el dissabte de Tots Sants. A més, pensem que els personatges de la novel·la del 1970,

si alguna característica comparteixen, rau en el fet que tots són difunts. I que al Son Vadell de

Cavalls, que romania tot l’any en una letargia, només hi resten l’àvia Brígida (una morta en vida

que s’alçurava en arribar Tots Sants) i el nét protagonista, el qual, a les nits que tenia malsons, quan

no podia dormir, veia venir l’àvia amb la seva llarga camisa blanca i li semblava un àngel que l’anés

a cercar perquè ja havia traspassat. Un altre familiar viu era l’oncle Dionís, el vicari, de qui només

en veia el cap, com si l’oncle ja no tingués cos i hagués mort degollat. De la mort en vida de mossèn

Dionís ja se n’adona l’àvia Brígida quan, tot veient-se moridora, el fa cridar i, en veure’l, “ella

semblava haver pres una tardana i alienada consciència de l’univers de destrucció entre el qual havia

viscut, gairebé sense adonar-se’n, en trobar-se de sobte encarada a l’altre rostre dels seus...”602. Més

avall, Dionís, que, significativament, declara no tenir res a veure amb l’al·lot que un dia degué ser,

es manifesta més vinculat a la imatge del vehicle mortuori que aviat l’haurà de transportar al

cementeri.

En el primer capítol del llibre de 1970, el de l’1 de novembre al cementeri, l’al·legoria de la flor,

que no havia emprat abans, li funciona molt bé per expressar la caducitat de la vida humana a partir

del tòpic del collige virgo rosas: els familiars portaven flors al cementeri durant el Dia dels Morts

al matí, però en caure la nit, aquestes ja eren musties, de la mateixa manera que la vida dels humans

representa la flor esponerosa en aquest breu període de temps fins que inicia un declivi que la mena
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cap a la mort, tot plegat simbolitzat en el dia.

D’altra banda, en l’estructura inicial, la proposta de Porcel consisteix a presentar-nos una sèrie de

personatges que han traspassat, com Terrassa o els Sallent, mons que s’esbuquen, com el de Josep

Botines o éssers que perduren en la memòria a través del narrador que n’explica els fets, com ara

Jacqueline, la baronessa de Château-Mithrí, que poc té a veure amb aquella Jacqueline que retroba,

molts anys després, el narrador-testimoni a Brussel·les, que dóna a conèixer ara l’autèntica dona:

la que es va burlar d’un pagès andritxol durant la Segona Guerra Mundial, el seu germà Sebastià,

d’al·lot, o el mateix narrador, ja gran, que sembla una persona diferent d’aquell al·lot que fou. O

igualment, espais que ja no hi són, com ara la casa de l’endevinaire Ribot, que el narrador va visitar

d’al·lot i que enderroquen anys després, però que ell se la imagina encara dreta.

I a Cavalls, en el mateix poble que Difunts —l’abstracció cerebral que, d’Andratx, s’ha forjat el

personatge—, sembla que aquest narrador, assegut als bancs eclesiàstics davant el vicari Dionís,

navegués ensems amb altres com dins la barca de Caront cap a l’altre costat de l’Aqueront, o com

si fossin els homes d’equipatge del Martinica de què parlava a La lluna el patró Salla. Per això, dins

la “nau” de l’església, aquests parroquians només representaven “siluetes indesxifrables, com si

emergissin de regions inconcretes, on la matèria no hagués adquirit encara la seva forma

completa603, i per això i no per cap altra cosa, la tia Amàlia, a l’escalinata “la veia i no la veia”604,

perquè funciona talment un espectre que serveix per observar dos fets: el primer, que el seu destí

hagués coincidit amb el de la seva tia si no hagués optat per partir d’Andratx, i el segon, una

prefiguració de l’envelliment inevitable del protagonista el dia de demà.

Això ens ho deixa més clar al relat “Apòleg de la Dama” quan el personatge diu que no és per ella,

que en realitat no va existir, per qui ha de plorar, sinó per ell mateix, que s’està tornant vell i que

mai podrà tornar a reviure el passat, com si invoqués novament la filosofia heraclitiana i el riu on

no ens podrem banyar dos cops en la mateixa aigua. I a “Una nit a Capri”, tant és que sigui

Gesualdo el qui es comença a trobar vell perquè, en el fons, és en el mateix autor en qui es projecta

tot això. Com en el cas d’“Apòleg d’una dama”, Gesualdo sent que ja no existeix i que és mort
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aquell jove que va ser temps enrere perquè tampoc no existeix aquella jove, que ara no ho és tant,

i que és la Sandra que té al davant.

El protagonista de Cavalls comenta com s’esdevingué la mort de les seves tres germanes

tuberculoses o els records que conserva de la seva mare quan era infant. Fixem-nos que sobre

aquestes estampes bucòliques, com en altres que col·loca Porcel als seus llibres i com en aquest

darrer cas, hi pesa, per contrast, una fetor de mort. És possible que ho poui, en part, de la poesia de

Joan Alcover. Porcel presenta una estampa de primavera de sol, flors, abelles, papallones i ocells

piuladissos amb un abeurador amb peixos de colors i nenúfars, les tres germanes i un canet, davant

l’hort de les llimoneres, perquè el contrast resulti més brutal i el record sembli més dolorós per als

qui hi han romàs: bàsicament, el protagonista, perquè n’ha fugit, mentre que la resta o bé són morts

o no se sap res d’ells, com el seu pare Antoni. Ho torna a fer més avall amb la seva germana

Cristina, pàl·lida i prima, amb les galtes roses, el vent, el llimonerar com a espai obert en contrast

amb la demacració i la tremolor que la retenia al cap d’un parell de setmanes reclosa a la seva

cambra. O amb la seva mare, a qui veia de lluny, com drogada, ensumar la flaire dels eucaliptus o

a qui s’imagina, després d’haver baixat marejada de la tartana de Nicolau Patxot, fent emmudir els

ocells o collint una llimona amb la mà, com si es tractés d’una pintura. Novament estaríem parlant

no només de la decrepitud de la mare a l’estil del que passa amb la tia Amàlia, sinó que també dels

primers símptomes físics d’una malaltia psíquica que ve de la mort de les seves filles i el

descobriment de les relacions adúlteres del marit amb Amàlia, que l’acabaran arrossegant a la mort.

A Son Vadell, tot semblava menar cap a la mort, i per això, al protagonista, li costava de recordar

Marteta jugant, perquè semblava destinada a la mort, com també Cristina o Joana. Per aquest motiu,

la gent deixava d’acostar-se a Son Vadell, temorosos  que els poguessin encomanar alguna malaltia,

i així, el promès de Joana s’empescà l’excusa que se n’anava a treballar a Ciutat per por. I les

llimones es podrien a l’hort com a correlat objectiu d’aquelles tres al·lotes que també es podririen

al cap de poc.

Només Antoni de Vadell escapa d’aquest entorn de mort abans que el mateix narrador parteixi cap

a París, perquè si no ho hagués fet tot hauria anat d’una altra manera per a ell. El pare del narrador,

per tant, és l’únic ésser viu amb el qual pot connectar el protagonista de la novel·la i, per això, el
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cerca, encara que no ho vulgui reconèixer, per tal que torni a donar vida a Son Vadell ni que sigui,

de manera volàtil, a penes una entelèquia en la ment del protagonista.

Rere tot plegat, hi hem de saber trobar la realitat d’aquest Andratx que conegué Porcel, on vius i

morts convivien en un sol espai. Ell mateix en parla en una entrevista que li féu Sardà l’any 1990:

“En un poble, la mort es viu diferentment que en una ciutat. En una ciutat un mort no és res. Allò, en canvi,

és una ciutat patriarcal i es fonamenta en el culte als morts [...], perquè són els teus principis i les teves arrels.

Els morts no desapareixen. Queden vius en les converses, en les memòries... Vius dins del que ha estat d’ells

i tens el sentiment que ells continuen essent els propietaris ocults de tot allò que tu posseeixes”605.

Marc, transsumpte del mateix autor, rememora el seu passat d’una manera molt proustiana. Marc,

a trenta-nou anys, havent retornat a Solnegre, recorda el temps perdut i feliç del servei militar a

Cartagena. Reconeix que, tot i que mai li va plaure la disciplina militar i que hi portava una vida

dura i intensa, l’estada a la ciutat murciana li resultà agradable per la manca de responsabilitats. I

reconeix, en conseqüència, que “fou aquell un temps, l’únic temps, en què he gaudit de la vida”606.

Havent sortit de la presó, a Solnegre, Marc es troba amb una processó que sembla extreta d’una

narració costumista607 amb tot el que tenia el quadre de costum de visió elegíaca. És un món que

s’esbuca i desapareix, amb la qual cosa no resta més opció que construir el mite, com el Bearn de

Villalonga, de qui Porcel és el gran hereu literari, i potser a través d’ell, s’amara de Proust. Però

aquest proustisme de Porcel, l’enriqueix l’autor d’Andratx amb un costumisme que aprehèn d’autors

com el Miquel dels Sants Oliver de L’hostal de la Bolla, i donarà lloc, encara a Els argonautes, a

alguns episodis completament costumistes com el de les cançons entrecreuades del gallec Freire,

l’andritxol Marcó i el ciutadà Puig-Savall amb la història de la Maciana de Marcó de pel mig, que

sembla tot plegat que ens remunti als temps dels Aigoforts vuitcentistes de Gabriel Maura. El

costumisme, amb algun episodi sobrer, com ara el de la matança del porc i l’anada a cercar caragols,

torna a fer acte de presència, encara que en menor mesura, al capítol d’Els argonautes en què
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s’explica la coneixença anys enrere del nostramo Cabré i la seva difunta esposa, i a l’inicial de

Difunts, amb les flors al cementeri el Dia dels Morts, el buidatge dels ruscs de mel i els bunyols per

al mes d’octubre, després, amb les processons de Setmana Santa, el temps de verema amb el fosser

Vito Gual o l’ofici de llauner de Marc Perelló i de com aquest adobava les peces al mig de carrer.

Detectem, doncs, que el fenomen reapareix amb força a partir de 1968 com no ho vèiem des de

Solnegre. Hem de tenir en compte que durant l’estiu de 1967 “El carácter mallorquín” havia

constituït el primer article de Porcel publicat a les planes del diari La Vanguardia i que, a la secció

“Los trabajos y los días”, les seves col·laboracions seguien, fonamentalment, dues línies: d’una

banda, l’article d’opinió, i de l’altra, la que ens interessa ara i ací, la de l’article costumista o de

fabulació ambientat a Mallorca608, que després forniria Difunts, Cavalls en part i també Els dies.

Això prossegueix a Cavalls, en què enllaça els difunts del poble de la novel·la anterior amb els

espectres del seu propi retaule familiar. Quan ell era al·lot, no és que aquest món estigués

desapareixent, sinó que ja havia desaparegut: a l’àvia del protagonista la deixava indiferent, i ell

mateix, que ja no l’ha conegut, ara que encara és relativament jove n’escriu l’Apocalipsi. Ho pot fer

per tal com l’àvia Brígida i l’oncle Dionís ja són difunts, i només resta la tia Amàlia com a desferra

del que ha estat, o el record de la seva mare, que devia haver estat també jove com la dona del cartell

modernista que el protagonista conservava a París però a qui, tanmateix, ja havia conegut vella,

només com estàtua del que havia estat, sempre vestida amb una bata que abans devia haver pertangut

a algun avantpassat familiar difunt. La mare es projecta com a correlat objectiu en aquella sirena de

la font del jardí —sembla influir-hi “La relíquia” de Joan Alcover, poema de referència de Porcel—

de la casa del Port que, de tants anys de passar-hi l’aigua per sobre, ja només restava com una

“imitació de tronc, ruïnós monòlit d’un oblidat homenatge”609.

El penó de la família dels Vadell, igualment, en altre temps onejant esplendorós, ara només

constitueix un drap esfilagarsat i destenyit que put a naftalina. Però per vèncer l’efecte devastador

del temps, si a Bearn o la sala de les nines, don Toni s’havia projectat en el seu fill il·legítim, don

Joan, a Cavalls, el personatge no es perpetua en cap fill sinó que, contràriament, se sustenta en una
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sèrie d’avantpassats que, en certa manera, han vençut també el temps. I així, de camí cap a Son

Farriol per veure la seva tia, el personatge, que abans només hi havia estat una volta, és com si portés

a sobre tots els cops que el seu pare Antoni hi passà camí de la possessió.

La resta és un miratge, com creure que ens podrem banyar dues vegades a la mateixa aigua. És el

que li passa a tia Amàlia quan veu sortir del safareig de Son Farriol el seu nebot, de setze anys, i el

confon amb Antoni, el seu pare, que, quan tenia disset anys, també s’hi havia banyat i havia cavalcat

despullat un cavall dels de Son Vadell, i els confon amb la mateixa persona. Però això no és vèncer

el temps, sinó restar-hi atrapat. El contrari, curiosament, li ocorre, al protagonista, quan es desplaça

vint-i-cinc anys més tard fins a Son Farriol. No és estrany que, de camí cap allà, el protagonista pensi

en la rondalla de “L’Amor de les Tres Taronges” perquè la història de l’envelliment de les dones i,

particularment, de tia Amàlia, té molt a veure amb la rondalla de “L’Amor de les Tres Taronges”,

en què Bernadet vol casar-se amb una jove, però en tornar amb els seus pares, els reis, al lloc on l’ha

deixada, la troba també convertida en una vella. És el que passa al personatge de Cavalls en retrobar-

se amb la seva tia. Amàlia és ara per al narrador com aquesta vella mal vestida i esquelètica, de pits

flonjos i cames peludes, només amb un parell de dents negres i que allarga els braços per estirar els

homes cap al món de defunció que ella representa. En aquesta segona visita, res li recordarà la dona

fogosa amb qui mantingué una relació sexual que ara sent molt llunyana perquè s’adona que no era

amb ell sinó amb el seu progenitor amb qui Amàlia s’imaginava d’estar, i nega, de tant fàstic com

li produeix, que aquella desferra pugui ser la dona que els seduí un cop al seu pare i ell.

No li despertarà fàstic però sí que li semblarà algú estrany a ell mateix la seva pròpia mare, un

personatge que presenta notables concomitàncies amb el de tia Amàlia: dones envellides (que han

constituït femmes fatales però que ja no ho representen), vivint solitàries en grans casalots, mortes

en vida, l’una boja arran de la partida de l’amant, l’altra, sobretot després de descobrir que el seu

home s’entenia amb Amàlia.

Hi ha un altre personatge, Albert Balaguer, que havia estat amic íntim del seu pare, i que presenta

notables parescuts amb totes dues. Semblantment a tia Amàlia, després d’haver sentit contar la

història d’aquest altre mort en vida, al protagonista, li entren arcades i se n’ha d’anar del seu davant

sense excusar-se’n abans. Entén que el funcionari necessitava d’explicar allò a algú perquè de tan

tot sol com està, vivint a la possessió de can Balaguer en una situació semblant a la de tia Amàlia,
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no ho havia pogut contar mai. Ara bé, la credibilitat del personatge no és total en el sentit que no

sembla gens creïble que pujant la muntanya a la recerca de republicans acompanyats amb altres dos

soldats més, Antoni acaronés els cabells a Albert, i que, mentre esperaven els fugitius, dormissin

plegats, no sols, sinó amb els altres soldats, i Albert amb el cap recolzat a les cuixes de l’amic.

Sembla més aviat que les al·lucinacions d’Albert són paral·leles a les de tia Amàlia, totes dues

provocades per aquest halo fantasmagòric que arrossega Antoni de Vadell. També és coincident amb

ella, la situació en què resta Balaguer després que Antoni de Vadell hagi partit sobtadament, i en

recordar-ho, Balaguer comença a dir una sèrie d’inconnexions en què deixa ben clars els seus

sentiments cap a Antoni.

Més que una possessió, Son Vadell, en l’actualitat, “el cadavèric muntatge d’un pessebre

nadalenc”610, constituïa, quan ell era infant, un pujol de matolls i vegetals, per tal com la natura opera

per eliminar l’edificació de la mateixa manera que el temps engoleix les persones i les obliga a

desaparèixer, va rosegant els retrats a l’oli i les fotografies que pengen de les parets de la casa, el

cabriolé de l’avi i el guarniment dels cavalls que, només de tocar-ho, ja s’esmicola tot, o la torre, que

semblava que hagués de caure com si fos d’arena, perquè el temps és una piconadora que ho acaba

destrossant tot, igual que de l’antiga presó d’Andratx, en què ara viu la cosina Isabel, les antigues

cel·les han restat enterrades i ara Isabel hi té animals, però encara pengen de les parets cadenes i

grillons rovellats. I de la cripta on s’amagà el leprós Felip de Vadell no en restà res d’ençà de les

perforacions que va dur a terme Daniel de Vadell en tornar a Andratx, de fet, només setanta anys

després que ho abandonessin els Ducs de Pantaleu l’escala de la cripta s’havia recobert de molsa

com si la natura maldés per reabsorbir aquell espai.

El mateix passa amb la Trapa andritxola, un territori erm fins a l’arribada dels monjos trapencs que

transformaren el terreny fins que foren expulsats al principi de 1821. El personatge, abans de partir

definitivament del seu Andratx natal, de vegades, anava fins a la Trapa pel mateix camí que, tant

temps enrere, havien trepitjat els monjos. Només en restava l’obra de la naturalesa, que continua

endavant amb la seva força perenne representada en les plantes aquàtiques de la bassa “que de tant

en tant es movien imperceptiblement, com si alguna força subterrània les estirés”611, a diferència de
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la contingència de l’obra dels monjos, la feina dels quals, en anar-se’n, s’anà diluint de mica en

mica. A l’hort, hi romania encara una perera, el rateriu i els bocs hi corretejava a lloure, l’aigua

entrava dins la capella, el card i l’esbarzer creixien arreu, perquè la natura havia continuat el seu

curs, mentre s’esborrava la mà de l’home amb la teulada que ja passava per ull d’un ruïnós monestir

amb les portes esfondrades, les imatges de la Mare de Déu i del Pare Fundador empastifades i les

creus del cementeri podrides.

També el temps malda per destruir l’edifici que Llàtzer de Vadell s’havia construït a la Trapa

mateix. Estatges desiguals, finestres sense persianes, portals a mig tapiar, graons cap al buit, etc.,

perquè només l’esforç contrari de l’home pot invertir aquesta situació, i la casa de Llàtzer és només

el vestigi d’una glòria perduda condemnada ara a l’oblit.

Mentre les seves germanes s’estan morint, el narrador i l’àvia van a raure al Port Vell, on

s’esdevingueren segles enrere les lluites entre cristians i sarraïns. Ara, tanmateix, només hi ha la

possibilitat que el personatge les rememori dins la seva imaginació perquè, al Port, ni tan sols hi

resta ja el tràfec marítim, que s’ha desplaçat tot al Port Nou.

Per això mateix, quan el protagonista anhela de retrobar-se amb el seu propi pare, no pretén que

aquest reconstitueixi Son Vadell perquè el temps ho impedeix de totes passades, sinó que

simplement cercarà que ho reactivi en la seva memòria perquè, d’alguna manera, pugui tornar a ser.

A Son Vadell, amb fotografies i retrats penjats de difunts i amb tota una ala que la família ja no

habita (amb prou feines n’ocupen una part mínima), és com si pràcticament hagués tornat a pertànyer

a la natura. Un espai de claudicació i mort que, en certa manera, mostra alguns paral·lelismes amb

can Marc a Solnegre que, quan torna de la presó al poble, sols en rehabilita dues peces (la sala i una

habitació), en teoria perquè no li fa falta més espai, però és també com si la resta, igualment, ja no

pertanyés sinó al passat.

Marc torna, doncs, i ens parla del poble, la plaça, la família, casa seva, el cementeri...  Marc visita

també el Comellar de la Mel i recorda els estius allà, els amics, les batusses... Tot plegat molt mític,

molt elegíac, molt proustià. Potser un Porcel jove, de vint-i-tres anys, finalitzada l’adolescència,

començava a veure llunyana l’etapa de la infància i s’adonà que era un temps apte per iniciar-ne la

mitificació: “Però res no tornarà. No sé per què la memòria em duu ara a la infantesa. Un món
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perdut, potser l’únic món pur que els homes podem viure”612.

La infància i joventut d’aquest —i en aquest punt, sí que hi veig completament al darrere l’autor—

és, com advertia Rosselló Bover, un “món perdut, però feliç”613. En trobem referències, d’això, arreu

de la primera novel·la, per exemple, quan parla del “meu feliç batxillerat”614 o durant l’etapa de

Cartagena, que recorda amb un sentiment entremesclat d’amor i odi, amor per la vida despreocupada

que hi menava i odi perquè no li agradava ni la disciplina ni la instrucció militar. I si bé no diu que

l’etapa de la presó fos una època feliç per a ell, sí que la considera tranquil·la perquè allà estava

realment sol.

L’obsessió per la mort la reprodueix Porcel en diversos personatges de La lluna i altres novel·les.

Alguns, que hi estan completament obsedits, com el sen Rebolls, ho exemplifiquen mitjançant una

prolepsi externa que el mostra, a ell, de vell; d’altres, en canvi, com Passola, ho assumeixen i

decideixen projectar-se en el seu propi fill. També se n’adona Vicenç Barral d’Els argonautes: el

seu món ja li està bé tal com està, però vol, per als seus fills, una vida diferent, en la qual no hi ha

altre remei que tenir estudis. I per a això, calen diners: Passola compta amb els del seu sogre, però

Barral se les ha d’enginyar i acaba immiscit en negocis contrabandístics.

I el patró Juvera reprodueix molt el paràmetre de Marc perquè és el del mateix Porcel. De nit, l’orina

el duu a rememorar les nits del seu temps d’infància a Sant Elm, també quan es menja els grells

d’una taronja o quan el sol que cau a la nau i el balanceig d’aquesta li recorda els estius d’infant a

can Bolei. Tot a través d’hàbils i oportunes associacions d’idees que, des del primer Porcel, tenen

una importància cabdal a tota la seva producció. Així, també és una fruita, en aquest cas, la banana,

la que recorda al cuiner Freire Pena l’etapa passada de Tànger. Un món que ja ha desaparegut, amb

mig Tànger en venda, el dels negocis i la riquesa, i d’ací que el gallec pugui mitificar-lo. El cuiner

enyora Madame Morel, que ja no hi és. Del seu apartament, ara en penja un paper que anuncia que

es lloga, com molts altres habitatges de la ciutat africana, mentre que el patró de la Botafoc procura

fer diners per tal de recuperar la terra de Sant Elm que li prengueren.
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I a Barral, quan l’ingressen a Palma, el seu món d’Andratx i la Dragonera li sembla ja només un

somni; ha conegut el món i s’hi embranca de la mateixa manera que s’hi enrolà Marc, quan el

descobrí, a Cartagena. El període de matrimoni, com per Marc Cartagena, constituí la millor etapa

de la seva vida. Barral, llavors, entra en contacte amb el món i s’adona que només és un marginat

i un home d’un altre temps. Porcel, obsessionat pel pas del temps, recupera doncs un personatge amb

qui degué tractar, en el qual s’inspira també el solnegrenc Lluc Corso, perquè veu que es tracta d’un

home que pertany a un altre temps, i ara el que li interessa és fer-li viure el drama de la pèrdua d’una

època que s’esmicola davant seu.

En canvi, Puig-Savall, com que representa també una etapa grisa i trista del mateix Porcel, la que

l’autor passà a Palma (que, si bé en el seu cas, essent andritxol, durà poc temps, en el de Puig-Savall

s’allarga a tota una primera etapa de la seva vida), ací la idealització no és tal, i el capità “per fotut

que se li girés, no va enyorar cap lloc ni cap persona d’aquells llargs anys primers de la seva

existència”615. El període de Palma, que no plagué gens ni mica Porcel, el transvasa al capità Puig-

Savall, alcohòlic i depressiu, en el qual la seva pròpia etapa ciutadana encaixa a la perfecció.

És clar que no són ni un ni dos els qui s’obcequen amb llur propi passat, sinó tutti quanti. A Marcó,

que és com un al·lot gran, se li entelen els ulls després que un infantil Puig-Savall li retregui un

parell de vegades que ell no pot cantar; per associació d’idees, se’n recorda dels cants de la seva

Maciana i sent la necessitat de parlar-ne amb el cuiner. La ridiculesa del personatge no passa només

pel fet que a un home, més d’aquell temps, la seva dona l’enganyés amb altres. Pitjor encara, perquè

el de Padron, que es deixa entreveure que considera els plors producte de l’alcohol, en sentir-lo, creu

que la història de Marcó és inventada. I això, per al personatge andritxol, suposa el seu més gran

drama, pel fet d’haver viscut quelcom que, després, en explicar-ho, la resta no s’ho empassa.

Igualment, Ventura Oliver i Prudenci Torroella, en la realitat, Ermengol Passola i Baltasar Porcel,

es retroben a la novel·la als anys seixanta per rememorar uns fets que, a la novel·la, es traslladen a

la immediata postguerra, però que, en realitat, passaren, igualment, a la dècada dels seixanta

—Porcel, tanmateix, en un context de dictadura com el que ens vivia, no podia tenir cap interès de

convertir-los en coetanis. Torroella, però, havent retornat a Barcelona, s’adona que aquell temps
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també s’ha exhaurit.

El darrer desgraciat que puja a la Botafoc és el nostramo Cabré. A ell, només li resten els records

de vint anys de felicitat viscuts al costat de l’única dona que ha estimat de debò. El veiem, a la

segona part de dos capítols diferents, en dos moments distints de la seva vida passada: de jove, amb

el seu pare, quan començà en el món del contraban, i després de vint anys de casat, havent restat vidu

de la seva dona, la qual cosa el colpeix resoludament. Fastiguejat de tot, com un existencialista més,

s’enrolà a la Botafoc, desitjós d’evadir-se, de conèixer altres mons. El proustisme també es fa present

en aquest personatge, incapaç de capir que la dona amb la qual ha passat casat vint anys de la seva

vida, l’única que ha estimat de veritat, ja no és absolutament res. Només un cos sense vida, com un

objecte.

Però rere aquests episodis del nostramo també hi hem de saber veure la relació amb la imatge

d’Heràclit de l’aigua en què no et podràs banyar dos cops. Tonina i Llorenç Cabré es petonegen al

costat del torrent de Son Xina, després que ell hagi introduït la mà dins l’aigua glaçada i hagi

amoixat la galta d’ella amb la mà banyada. Anys a venir, després que ell hagi complert el servei

militar a Tarragona, l’andritxol passarà pel costat del torrent de Son Xina tot reflexionant sobre el

pas del temps en mirar aquella aigua que corre.

Difunts, per la seva banda, com a novel·la, havia pertangut al poble, a Andratx, però Cavalls, i anys

a venir Les primaveres, se centren en la pròpia família. El protagonista de 1975 entra a la Llibreria

Shakespeare and Company de París, atapeïda de llibres que han passat de mà en mà, de pòsters

d’esdeveniments celebrats en el passat i de targetes postals dels anys vint. I les ombres, que deixen

sentir llur ressò pels racons, són ací escriptors traspassats de la Generació Perduda i que visqueren

temporades a la capital francesa en un moment en què hi recalaren molts escriptors, pintors i

intel·lectuals com ara l’irlandès James Joyce, la poetessa i novel·lista nord-americana Gertrude

Steine que, cap al començament dels anys vint, es relacionaria amb Ernest Hemingway, que

s’instal·laria a viure no gaire lluny d’allà, o la llibretera Sylvia Beach, propietària de la Shakespeare

& Company i primera editora de l’Ulysses joycià el 1922.

D’alguna manera, sembla com si l’ànima d’alguns d’ells —i això té a veure amb la cosmogonia del

mateix Porcel—, mesclada amb la dels personatges dels llibres, com Jaume Vadell, i les persones
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que hi entren per comprar-hi es mesclessin en un totum revolutum perquè Porcel ve d’un Andratx

on “vivíem tant amb els morts com amb els vius”616, i troba el llibre en què, suposadament, surten

Vadell i Jovera en agafar un exemplar de Lovecraft. L’obra en qüestió és un tractat del pare

mercedari Joaquim Santaló sobre les redempcions de l’Orde de la Mercè en els mercats d’esclaus

d’Àfrica del Nord que li interessa perquè, durant les freqüents incursions de pirates turcs i

barbarescos al segle XVI a Andratx, a diversos andritxols els obligaren a anar engrillonats en galeres.

En la qüestió del pas del temps, les fotografies hi juguen també un rol destacat. Les fotografies, en

Porcel, constitueixen retrats de difunts dels quals en resta, per dir-ho d’alguna manera, memòria

fotogràfica. Però amb ella s’evidencia el pas del temps tant si són morts com si són persones que han

envellit però que encara viuen. Les primeres mostres surten a Solnegre, quan Marc, havent retornat

a casa seva, passa revista a una sèrie de retrats familiars que ja no signifiquen res per a ell, perquè

tots els qui veu retratats han traspassat o bé se n’han anat i, per tant, ja no són res. En la mateixa

línia, a Cavalls, el protagonista ens parla de les pintures a l’oli i fotografies, totes pertanyents a

parents difunts o vius però amb qui no es parlen, com ara la seva mare, a qui identifica més aviat en

la foto que en una persona a qui en el present d’aleshores no volia reconèixer.

Una nova reflexió sobre el tema la tornem a trobar arran del retrat de Plàcida Cartanyà a la sala

d’actes del convent de les Clarisses. D’entrada, costa d’imaginar que aquella mare abadessa de més

de quaranta anys, pogués constituir la mateixa persona d’entre vint-i-set i trenta-cinc que el narrador

reconstrueix a partir del testimoni de les lletres de Leandre Antoni, perquè el temps va engolint les

persones i ni un mateix s’autoreconeixeria si li posessin de cop al davant de jove una imatge seva

de vell. Seria el cas de la vella Cèlia, el contrast entre la jaia amb gaiato i cabells blancs que oferia

llaminadures al protagonista infant a Cavalls, i el retrat de quaranta anys enrere, de quan en devia

tenir devers divuit.

I quan vint-i-cinc anys després, el narrador torna a Son Farriol per veure la tia Amàlia, els magnolis

desflorats del voltant de la casa actuen com a correlat objectiu —la flor com a símbol del pas del

temps s’ha emprat des de ben enrere en la història de la literatura— del pansiment d’una tia Amàlia

ara gairebé decrèpita. A la casa de Son Farriol, el temps no li ha deparat millor sort, i tot atorga a
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l’atmosfera aquell signe de mort que veiem en Porcel des del Solnegre al qual retornava Marc amb

tren. Els arbres pelats i esmorteïts i l’absència de vida vegetal en els cossiols de l’escalinata

contribuïa, doncs, en aquesta idea de mort que es desprenia també del silenci absolut de Son Farriol,

dins i fora de la casa. Només el perfum de tia Amàlia, que ja havia impressionat el personatge en la

seva adolescència, com el d’un mort en vida, continua destacant en l’ambient en aparèixer la seva

tia.

Un altre mort que viu en aquell Andratx del protagonista de Cavalls és l’oncle mossèn Dionís, el

qual, obcecat amb el cisma d’Occident, l’elecció del papa Luna i l’arbre genealògic familiar sembla

que s’hagi desentès de la vida i és un altre d’aquests morts a l’estil dels qui vèiem a Difunts o en

aquests mateixos Cavalls. Viu rodejat dels seus papers a la recerca de documents del pontífex

aragonès, sempre pendent i pensant en cardenals morts o en avantpassats seus cismàtics com

Mariona de Vadell o el bisbe Marc Maria.

Hi ha també el cas de la cosina Isabel, que menava una vida tan rutinària com la mort eterna,

asseguda cada horabaixa en un balancí a casa seva esperant l’hora de morir. Sempre somnolent,

tothora becava, com avantsala de la mort, amb un somriure de difunt als llavis, amb dos gats roncant

devora, una cabra, conills i els animals que sentien a fora. Cap més presència de vida: tenia pepes,

flors de cera i una ràdio.

El funcionari Albert Balaguer, que deu viure a Palma, va quatre cops al dia de casa a la feina i de

la feina a casa. Treballa mecànicament, sense adonar-se’n del que fa i mancat de vida pròpia d’ençà

que consumeix les hores en aquells jutjats derruïts redactant partides de defunció, naixement i noces

com si res. És un altre mort en vida. Pràcticament, no parla, i gairebé no hi veu, puix pateix miopia,

però quan el narrador li demana un llibre no ho ha de consultar ni un segon i de seguida li indica on

el pot trobar perquè s’ho sap tot de memòria. Sempre duu la mateixa roba: un vestit negre que es

degué comprar per a alguna efemèride de quan encara “vivia” i que encara porta sense que signifiqui

res, però que constitueix l’únic lligam que l’enganxa a l’existència humana, que recorda que ell

també va anar a un casament o un funeral perquè, en definitiva, ell també és un humà, cosa que

molts, Balaguer el primer, semblen haver oblidat.

En una altra línia, de fotografies, també en sortien a Els escorpins, com ara la del kàiser alemany
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Guillem II, la imatge del qual no es correspon gens ni mica a la realitat de l’home derrotat que

apareix com a personatge a la novel·la. I també n’apareixia una de la mare del protagonista, abans

que els abandonés i se n’anés amb el seu amistançat, de manera que ara és com una altra dona i

aquella imatge també representa la falsedat de la dona feliç al costat del seu home i els seus dos fills,

que ja no existeix.

Per tant, la fotografia no només no indica res, sinó que, a més, enganya, i així, la veritat de Bernat

Sallent no és la que transmet la fotografia que n’esguarda el narrador-testimoni de Difunts, sinó el

record que en conserva a la memòria, l’única veritat possible, enfront de la mentida de miralls o

fotografies. Perquè els miralls tampoc donaran l’autèntica visió de Son Vadell que el protagonista

ens havia comunicat: no tot és flamant ni posseeix la profunditat de què l’espill dota  la cambra, i

d’això ja ens en fa adonar la presència d’una lluna que hem de saber associar al primer Porcel, que

converteix aquesta imatge reflectida sols en una fantasia.

Lligat amb la fotografia, la inexistència de l’escriptura obligaria els humans a posseir una memòria

descomunal. El pas de la prehistòria a la història, sense anar més lluny, el marquem a partir del

moment que posseïm constància escrita dels fets esdevinguts. Si no s’haguessin conservat els papers,

res en sabria el protagonista de Cavalls de la seva pròpia nissaga familiar, de la seva història. Però

en adonar-se que tot està escrit i que repercuteix en ell mateix com a protagonista, el personatge

comença a sentir el seu propi envelliment i s’adona de la caducitat de la vida humana. La memòria,

doncs, també és molt important davant l’efecte devastador del temps, i per això, és possible que

Plàcida hagués oblidat el que va dir, però Leandre ho recordava i, per tant, allò era. Un cop difunts,

i abans també, resta l’escriptura, perquè les lletres de Leandre Antoni, a diferència del retrat que es

conserva de Plàcida, sí que dibuixen una dona ideal, que triomfa sobre la seva pròpia carn perquè

no envelleix mai. Talment com deixà Leandre definida aquella dona als seus papers, la podem

reconstruir, com si ja en el seu moment l’avantpassat dels Vadell hagués tingut la pretensió de

vèncer el temps d’alguna manera. Abans que això passi, els humans, que no viuen eternament, poden

retenir instants que, d’alguna manera, són d’eternitat, o que s’estenen inalterables en la memòria més

enllà del que duraren realment i de la victòria inclement del temps, com ara el moment en què el

protagonista de Cavalls surt amb vestit de bany de la sínia de Son Farriol. La fotografia,

semblantment, també permet, és clar, aquest miratge.
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Son Vadell és un espai de mort enllaçable amb la casa de l’endevinaire Ribot a Difunts, que

convocava els esperits difunts. No és estrany que Son Vadell espantés el personatge protagonista,

a diferència de l’àvia Brígida, que semblava sentir-s’hi còmodament com a morta en vida que era.

Precisament, quan adquiria vida la casa era el dia de Tots Sants, en què suposadament els difunts

abandonaven llurs tombes i que la padrina esperava amb candeletes per desar la casa de pols i abocar

zotal pel terra. I a mitjan horabaixa, omplia uns vasets d’oli que tenia estotjats amb un tros de suro

i un ble per a cada animeta, i la sala empobrida de tot l’any es reflectia llavors fabulosa i

fantasmagòrica, esplendorosa, en la lluna d’un mirall que no representa la imatge autèntica, sinó una

de falsificada. Aquest era l’únic consol que restava a Cristina De Vadell, germana del protagonista,

que malalta de tuberculosi, segura que havia de morir, aspirava en aquesta resurrecció de les ànimes

en què veritablement creia tota la població andritxola.

L’Andratx nocturn que recorda d’infant el protagonista, que travessava amb companyia de mossèn

Dionís, és d’aquest mateix estil. En aquest cas, no era l’àvia qui posava les espelmetes sinó que ell

mateix duia un fanal i tenia la sensació que algú els seguís, i amb el llum veien fugisseres les

mateixes ànimes que veia l’àvia a Son Vadell i que es tornaven a amagar d’immediat cap a la fosca.

La lluminositat del fanal els en protegia.

El proustisme porcel· lià també es fa perceptible a La lluna, però es manifestarà sobretot arran de

l’aparició d’Els argonautes, en què els personatges viuen obsessionats per un passat perdut que en

casos com el de Juvera o Freire cal recuperar. El patró de la Botafoc, a diferència del nostramo

Passola del Cala Llamp, ha de menester recuperar el seu passat, que no dóna encara per perdut, com

sí que fa el nostramo de La lluna. Un passat que Juvera ja va perdre un cop, quan s’enrolà a Marina

i hi restà set anys per culpa de la Guerra (“set anys de passat; un volum immens que constituïa tota

la seva vida, ja”617), però que aconseguí de recuperar havent retornat a la pròpia terra.

De més enrere, li resten boirosos records d’una infància que coincideix amb la del Marc de Solnegre,

amb uns amics que són els mateixos —reapareix Camisa, que pegà una pallissa a Marc perquè li

havia pres un cavall de joguina. No és aquesta, tanmateix, l’etapa que Juvera idealitza. Després de

la Guerra, el patró acaba casant-se amb una eivissenca amb la qual visqué un període curt de
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felicitat, fins que va perdre família, terra i diners per uns deutes de joc. Però semblantment a Marc,

que no és a través de Maria que recupera la terra sinó que, a través de la terra, es retroba amb ella,

el projecte de Juvera es concentra sobretot en tornar a posseir les terres que ha perdudes i, només

de retruc, li interessa de recuperar una dona que ara s’adona que feia estona que havia apartat dels

seus pensaments.

D’allò, ja no en queda res més que unes burxades que li pressionen el pit quan hi pensa; per això

s’estima més no fer-ho, per no caure en unes crisis depressives que s’assemblarien prou a les que

pateix Marc o als turments del protagonista d’Els escorpins, un altre que viu adolorit pel seu passat.

I a través d’associacions d’idees, sovint, o dels elements de l’espai li van retornant a la memòria unes

històries que, inevitablement, a mesura que passen els anys, s’esborren del seu cervell.

I a Difunts, quan Brotat sap que depèn de la voluntat de Josep Morro, apel·la als arguments

sentimentals per despertar la pietat de l’amic. Així, Brotat li recorda com trescaren plegats el camp,

quan a l’adolescència s’enamoraren de la mateixa xiqueta, el servei militar, la Guerra dels Tres Anys

al front de l’Ebre i al Principat, les anècdotes que protagonitzaren després... I Morro l’escoltava

callat, a punt de claudicar, conscient del pas del temps.

Però tornant a Lleonard Juvera, Bàrbara i ell s’acaben retrobant. Per la veu, ella no el reconeix. El

patró la troba més vella; quasi és la mateixa però, en el fons, no ho és, perquè els anys passen per

a tothom; no és casual, en conseqüència, que el tic-tac del rellotge, símbol del pas del temps, se senti

ara més fort —el rellotge tornarà a aparèixer a Cavalls, amb el tic-tac inclement de les agulles. Quan

Bàrbara s’adona que és el seu home qui té al davant, també se sorprèn de tan canviat com el troba,

com si haguessin transcorregut més anys dels que s’han escolat en realitat.

Això mateix torna a passar a Difunts amb Anna Borobia. De jove, tots els homes del poble la volien,

però finalment va maridar amb Paco Sallent. Tanmateix, anys a venir, el matrimoni perd un fill i

envelleixen, de manera que ella ja només tenia “l’aspecte de pepa pansida, despintada”618. Ja era

difunta, a la mateixa novel·la, Florència, que abans havia estat joventut i rialles —per això darrer,

ara és morta—, i que amb el temps es va anar pansint, de manera que tot allò, al present, només
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sembla un somni.

Aquesta projecció de Porcel en homes com Marc o Lleonard Juvera, en certa manera, sembla que

prossegueixi amb el narrador-testimoni de Difunts i en el protagonista de Cavalls. Aquests darrers

viuen a una luxosa possessió villalonguiana sols associable amb la casa dels Puig-Savall d’Els

argonautes, però d’aquella esplendor setcentista ja no en resta res. Aquest espai, el narrador el

recorda significativament buit, i el penó amb els tres cavalls que hi onejava, ara, la seva àvia el

conserva estotjat amb boles de naftalina dins un calaix del canterano de la cambra de Leandre Antoni

de Vadell, on guardaven, també a un racó, un violoncel amb les cordes rompudes com una altra

despulla del passat. Tampoc resta res del casalot on vivien els Cartanyà, la filla dels quals festejà

amb Leandre Antoni. Només els murs mig esbucats, la capella (en bon estat) i el figueral de la

marjada, l’únic que encara continua igual, perquè la natura és l’únic insensible a l’efecte devastador

del pas del temps.

Un model que es reprodueix, en aquest sentit, és el de l’individu que ha estat quelcom a la vida però

que ja ho ha perdut tot. Sovint, Porcel els encimbella tant com pot. Vegem-ho. Anem de més a

menys. Durant el cisma d’Occident, el Climent VIIavinyonès que, en un moment determinat, sembla

que s’hagi de fer amb tota la cristiandat, li importa molt menys que l’humiliat Urbà VI de Roma, a

qui el conclave de Fondi nega la legitimitat com a pontífex, que resta sense cap cardenal i ha de

cercar-se’n de nous, que contracta una tropa de mercenaris perquè el defensin, que a la més mínima

sospita de traïció esquartera els nous cardenals que s’ha cercat i que acaba morint emmetzinat

—segons algunes versions, tesi novel·lesca que Porcel avala en el llibre. Semblantment, l’atrauran

sants pares com ara l’antipapa Joan XXIII, que fuig disfressat de palafrener del concili de Constança

i és acusat de simonia i mala vida, o el destí del papa romà Gregori XII després que gairebé tothom

li hagi retirat l’obediència en benefici de l’esmentat Joan XXIII.

En canvi, l’antipapa Benet XIII, que proposa, en la línia del seu antecessor Climent, la intervenció

sobre Roma, rep com a resposta de París una proposta de negociació amb Roma i, fins i tot,

d’abdicació en el darrer dels casos, que ell no accepta. A partir que les coses van maldades a Avinyó,

que els monarques li retiren l’obediència i els seus propis cardenals l’abandonen, aquesta línia

avinyonesa adquirirà molt més interès en la novel·la que no pas l’altra. És el moment que França

opta per sostreure-li l’obediència, i fins i tot arribarà a assaltar-lo amb tropes i canons i assetjar-lo
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dins el mateix palau pontifical, on roman de 1399 a 1403 envoltat d’estacades fins que n’ha d’acabar

fugint pel clavegueram. No hi pot haver res històricament tan veritable i a la vegada tant humiliant

per a un pontífex, i res de més atractiu per a un Porcel! Després serà Ferran de Catalunya i Aragó

qui l’abandoni, però ell es continua considerant l’únic papa legítim (conservava Armanyac, Escòcia

i diverses diòcesis hispàniques) en tant que hom considera dubtosos tots els papes sorgits del Cisma

ençà i ell és l’únic que resta que hagi estat nomenat per un papa anterior al Cisma. Tenint en compte

això, es considera l’únic capaç de designar un nou pontífex i s’autodesigna ell mateix, encara que

tothom refuta la seva argumentació. Això l’obliga, novament, a fugir, i encara ha de transcórrer un

any més perquè el 1417 se’l deposi amb una sèrie d’acusacions com ara la de contumaç, fautor del

Cisma i incorregut en heretgia, i perquè Roma interdeixi a tots els cristians de prestar-li obediència.

A partir de llavors, Benet és perseguit per les autoritats romanes, fins al punt que el cardenal de Pisa

i el papa Martí V tracten d’emmetzinar-li el codonyat a través d’un frare benedictí. Benet en menja

però se salva a través d’un preparat medicinal i roman viu fins al 1422. Però de les seves despulles,

traslladades a Illueca, només en resta la calavera seguint les tradicions que asseguren que els

francesos en temps de la Guerra de Successió separaren el crani dels cos momificat del papa Luna,

la qual cosa, s’esdevé, novament durant la Guerra del Francès. És a les tropes napoleòniques i no

a les borbòniques de la Guerra de Successió a qui atribueix Porcel el fet d’haver tallat el cap de

l’antipapa Benet i haver-lo llençat per la finestra.

Un altre exemple d’aquest model d’home vingut a menys que reprodueix als seus llibres és

l’emperador destronat Guillem II, a qui visita el pare del protagonista d’Els escorpins. Per al pare,

que és un home patètic, Guillem II és el súmmum, però el seu amic, de tendència republicana, li

recorda que, exiliat i envellit, ha passat a ser un home com qualsevol altre; com diu el seu propi fill

només és una lliçó d’història. L’home que, de jove, havia lluitat, ara només és capaç de moure una

mà, i quan parteixen, donà al progenitor una fotografia seva de quan era jove, plena de medalles, i

al fill, una moneda amb la seva figura, perquè ja només són, ell, les medalles i les monedes, records

de la història.

Un graó més avall, ens trobem a Difunts amb Tomeu Miserol —la nominalització del personatge

ja ho diu tot: és un miserable— que havia ostentat la dignitat reial a Txadtxad Sambasí, un país

africà situat entre Moçambic i l’illa de Zanzíbar. Ara, Miserol, que no és que no pugui moure una

mà com Guillem II sinó que és mig paralític, viu desterrat del seu regne, i contempla tot lo dia amb
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enyorança la corona de cocoter amb les vores crestades i amb un sol vermell, una calavera negra i

un hipopòtam verd pintats que, antany, lluïa sobre la testa. Pateix anys de presó, i ha de menester

cinc anys de la seva vida només per retornar d’allà a Andratx, i en arribar-hi, s’hi construeix una

barraca on mor lentament, nostàlgic i entotsolat. Només l’anava a visitar el comunista Ques i el

narrador-testimoni que, en veure’l, havien d’inclinar la testa perquè Miserol encara es pensava que

ostentava la dignitat reial; i tanmateix, quan el menut que narra la història jugava amb els seus amics

i el veien, se’n burlaven i li tiraven pedres quan anava a pidolar un plat de ranxo a la caserna

d’infanteria perquè no tenia ni un rosegó per distreure la gana.

A Els argonautes, el model es torna a reproduir amb el capità Rigobert Maria Puig-Savall i

Espanyol, el segon cognom del qual Rosselló Bover observa que coincideix amb el d’una important

família de l’aristocràcia illenca619, que només exerceix oficialment com a capità sobre els papers,

però que treballa com qualsevol mariner. Abans, havia treballat a Tànger i Gibraltar, i n’havia

conegut uns quants més de pilots o capitans que, com ell, per algun vici (l’alcohol, el joc...) o un

naufragi, s’havien sumit en un pou de desgràcies del qual ara es feia prou mal de fer sortir-ne.

A Cavalls, també hauríem de comentar la presència d’homes que ho han tingut tot però que ho

perden abans de morir, de fet, en bona mesura, aquest perdre-ho tot els emmena cap a la mort. És

el cas de Felip o de Jacint de Vadell. Felip, al final de la vida, malalt de lepra, el que li coïa més no

era el dolor i la malaltia sinó el fet d’haver perdut el rol de cap de família (de membre, fins i tot,

d’aquesta) davant la seva dona Benvinguda i llurs fills, i assenteix capcot a la voluntat d’aquests que

llegui al fill els seus béns i s’aïlli de la família. A tots dos, els observa tothom alacaiguts abans de

la derrota definitiva davant la mort: a Felip, als primers anys, el veien caminar esquívol vestit

d’estamenya amb capell de palla i una matraca a la mà que alertava a altres per tal que fugís pel

perill de contagi que suposava que ell s’hi estigués acostant, però als darrers anys li costava molt de

moure’s, mentre que al seu descendent, Jacint de Vadell, el veurem humiliat a treballar com un

vulgar hortolà per estalviar-se el sou d’un home més, vestit de qualsevol manera, caminant capmoix

i alenant amb dificultat. Ell que mai havia tingut cura de la pròpia terra ara veia l’obligació

d’interessar-s’hi i perdé, fins i tot, el gust pel seu cavall preferit. A Jacint, això li ocorre a mesura
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que el seu germà Daniel li va fent la vida impossible per venjança, la qual cosa l’obliga a demanar

préstecs als amics i al banc. S’arruïna i ha de vendre els cavalls, que el seu germà li acabarà matant

al davant. Això el sumeix en un decaïment del qual ja no es recupera. Així mor. En canvi, l’agonia

del seu avantpassat Felip es relentitzà molt més i caigué en el patetisme més ranci (d’“ombra” només

l’arribarà a titllar la seva pròpia dona) quan s’amagà rere les mates per demanar al missatge que li

portava el menjar que hi conversés una estona i que supliqués a la muller i els fills que li anessin a

fer companyia algun cop. El missatge sols algun cop molt especial gosava de parlar-hi, com quan

l’informà que s’havien casat alhora les seves dues filles, cosa que no li havien ni comunicat

personalment.

La decadència continua avall entre la família perquè la filla de Daniel de Vadell i, per tant, neboda

de Jacint, Amàlia, tota sola a Son Farriol, sembla que perd el cap a l’espera d’un home, però també

rere la pròpia història familiar. Una història de la qual ja no resta res, tampoc de la seva branca

famíliar resta ningú més que ella (de l’altra, de la de l’oncle Jacint, també en queden pocs), i aquesta

immensa solitud la sotmet a la bogeria a l’estil del que succeïa a Marc a Solnegre. I així, conscient

que descendeix dels ducs del Pantaleu, fa comptes que els guerrers cristians amb senyeres la

rescataran i es posaran al seu servei, i que els cavallers ressuscitaran per nomenar-la princesa, com

el seu estimat li deia que farien. I per resultar encara més patètica s’ofereix de vella al seu nebot per

mantenir-hi relacions sexuals.

Una neboda d’Amàlia, Cristina, difunta abans que ella de tuberculosi, sabent que morirà d’això,

planifica igualment el seu matrimoni i els fills que tindran amb Rafael Bardají amb un indici de

desesperació i patetisme. Cristina ja és una morta en vida de la qual, un dels darrers cops que el seu

promès Rafael la veu en vida, ja només resten pell i ossos, com era la tia Amàlia el darrer cop que

el protagonista la visità.

LES MALALTIES

El tema de les malalties atreu especialment Baltasar Porcel, sobretot, a partir d’un determinat

moment, el de l’època dels vuitanta, que cau fora ja del nostre objecte d’estudi. Així i tot, és

interessant observar que, abans que es produeixi aquest esclat, l’atracció pel tema anirà en augment



620 Es tracta d’una malaltia renal que manifesta la seva aparició en un excés d’orina i que té com a símptoma
més constant la inflamació dels ronyons. Vid. HAEHL, Hering. Medicina popular homeopática. New Delhi: B. Jain
Publishers Pvt. Ltd., 1999, 377 p, p. 263. Per això, quan Rebolls va a veure Banya, en entrar dins l’habitació, l’envaí
una pudor d’orina que entabanava.

621 Era creïble. L’escorbut és una malaltia freqüent en els mariners que es passaven molt temps embarcats.
En són les causes l’ús exclusiu d’aliments salats, l’excés de menjar carn i la manca absoluta de llegums verds, l’hivern
fred, la calor excessiva, etc. Ibid, p. 212.
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en les novel·les de què parlem ací, sobretot a partir del canvi que es produeix en ell el 1968. D’una

banda, convendrà doncs que separem les malalties derivades dels accidents laborals i aquelles que

podem considerar fatals (totes dues lligades al període que va de 1961 a 1968) de la resta de què

parlarem més avall.

Del primer període novel·lístic porcel·lià, hauríem de tenir en compte els accidents de feina que

sofreixen alguns treballadors, que a causa de la debilitat, generen una sèrie de malalties posteriors.

És el cas de Jaume Banya a La lluna. Mancat de les dues cames, ajagut sempre en un catre, el metge

li diagnostica albúmina620, mentre que paral·lelalment, tenim a Difunts la paràlisi d’Esteve Gotleu,

sordmut a causa d’una meningitis patida a alta mar, o les sagnies que afeblien el capità Mariano

Bustamante a la mateixa novel·la. També a alta mar, havia sofert els dos atacs Vicenç Barral d’Els

argonautes: el segon l’obligà a ficar-se dins el llit i els contratemps de la Botafoc ben a punt

estigueren d’emportar-se la vida del motorista.

A part de les malalties derivades d’accidents laborals, a Difunts, també podem parlar de malalties

inexistents en el cas de la nativa que Tomeu Miserol duia fermada dins el Victoria de Samotracia.

Projectava fer-se-la seva fent veure que havia mort d’escorbut621.

Cap al 1968, que ja havia iniciat un parell d’anys abans una sèrie de viatges arreu del món que

modificarien la seva manera de concebre la literatura, potser Porcel entrà en un contacte més directe

amb moltes d’aquestes malalties de que parlem ací. Sens dubte, apareixien ja en la primera etapa

com un element més del nostre món de cada dia, com una manera de posar fi a la vida humana, però

és interessant veure com això s’intensificarà particularment arran de l’aparició de Les pomes el

1980.
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Amb tot, la qüestió ja havia pres un altre relleu amb l’arrancada de Difunts, en què sovint les

malalties esdevenen causa de mort. Així, quan el baró Vidal se’n va a Extremadura, l’aspirant

regional a diputat de Càceres, Eustaquio Merino Iribarne, ha mort d’una epidèmia de grip de la qual

ja havia traspassat molta gent per allà, i de la mateixa malaltia, en plena campanya electoral, fineix

també la dona del seu cosí Pere Coll. També Dionís Coscolluela, el capellà del poble, que haurà

traspassat ja quan el narrador adult escrigui la història de la seva vila natal, quan passeja amb el

carnisser Morro, acusa una greu bronquitis, mentre que el linotipista de L’Iris, Nicet Picornell, mor,

sol i afligit, de tuberculosi, mentre que el pare de Jeroni Prim havia mort tísic estant empresonat.

A Cavalls, al segle XIX, unes taques marronenques es comencen a estendre per la pell de Felip de

Vadell. Al cap de poc, ja es convertiren en crostes vermelloses que anaren a més. El menaren,

llavors, a Palma per fer-s’ho mirar. Li diagnosticaren lepra, una malaltia infecciosa que es manifesta

a la pell i pot arribar a desfigurar la fesomia de la cara. Una malaltia històricament rellevant,

consignada de la Bíblia ençà; pensem també en la lepra de Balduí IV (?, 1160-Jerusalem, 1185), rei

de Jerusalem, conegut arreu amb el sobrenom del Leprós. La por i la histèria col·lectiva de la gent

sovint obligava que els leprosos fossin confinats a viure apartats, quan en realitat constituïa una

malaltia més aviat poc encomanadissa. Aquesta marginació havia d’atreure, a la força, Porcel. En

tornar a casa seva, Benvinguda Clapés declara que el seu home, l’esmentat Felip, dinava en un racó

del menjador i girat cap a la paret mentre que els fills s’aplegaven a l’altra punta (de fet, els infants

eren els més susceptibles que els ho encomanessin) i Benvinguda, enmig. Felip sentia ara que

repugnava a la seva família tant per la malaltia com per la por que explicitaven que els ho

encomanés. Aquella mateixa nit ja l’obligaren a dormir a l’estable, on només la seva dona gosava

entrar. Suposaven que els fills tenien més possibilitat de contagi i, per això, el primogènit esperava

a baix i les filles s’ho miraven des de la finestra. L’obligaren en uns quants dies a llegar l’herència

al fill i a instal·lar-se a la muntanya, on la família l’assistiria mentre fos viu. Certament, a la ruralia,

a manca d’hospitals per a leprosos, la malaltia es combatia tot aïllant els afectats en zones boscoses

o isolades. També al segle XIX, el pare biològic de Michel Tulard, promès de Cèlia, cosina de Jacint

de Vadell, va emmalaltir de sífilis quan fou empresonat al pontó del Sena, a París, perquè és freqüent

que malalties com la lepra, la sífilis o la tisi siguin contagiades estant empresonats, com es detecta

a les novel·les de Porcel.
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Més endavant, abans que nasqués el narrador protagonista de Cavalls, Albert Balaguer, l’amic del

seu pare, quan tenia si fa no fa l’edat de les germanes tuberculoses de Son Vadell, també estava

malalt. Sempre refredat, en mocar-se, el nas li sagnava, i tenia ganglis i èczemes pel cos. La seva

mare, que s’hi abocà de ple, com la mare del personatge de Son Vadell amb les germanes,

l’agombolava i li subministrava una quantitat ingent de medicaments, però el tenia sempre reclòs

a una cambra penombrosa envoltat de quadres de sants.

Anys a venir, les tres germanes del protagonista de Cavalls emmalalteixen. Els diagnostiquen

tuberculosi. Ben igual que en temps de Felip de Vadell, per tal com que la consideren una malaltia

contagiosa, enviaren l’infant protagonista a viure amb l’àvia Brígida a la torre del Port.

També l’oncle Dionís pateix, de vell, una malaltia: és arterioscleròtic, que consisteix en un

enduriment i engruiximent de la paret de les artèries. Aquesta malaltia, normalment, es comença a

detectar en la joventut i progressa amb els anys. I afecta més aviat als homes. De vegades, quan la

sang alentia el seu reg, l’oncle restava un parell de minuts paralitzat, o tenia nàusees, i llavors

necessitava enllitar-se.
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La simbologia

Quan parlàrem dels temes, ens referírem a l’existència d’una primera coordenada horitzontal

d’aquesta tesi en què s’analitzaven els aspectes ineludibles de trama, estructura, temps, espai, etc.,

de les diferents novel·les i de l’inici d’una segona línia, la dels temes, que transversalment

redundaria en alguns punts ja tractats anteriorment, però que, per la seva importància, convenien

ser analitzats junts i a banda. És el mateix que passa amb la simbologia: un altre traç vertical, o

esbiaixat, que incideix novament sobre la primera coordenada i, fins i tot, sobre la dels temes,

perquè la de Porcel és, com veurem més avall, una narrativa curulla de símbols, de vegades, bastant

maniqueus, de manera que sempre mirarem d’aclarir si es tracta d’una influència positiva o negativa

dins la narrativa porcel·liana.

En primer lloc, parlarem en aquest apartat de la lluna com a símbol, posseïdora d’un component

maligne a les novel·les de Porcel, encara que amb el temps s’alliberarà d’aquesta connotació

negativa. En segon terme, ens referirem a la presència dels quatre elements primigenis (el foc, l’aire,

l’aigua i la terra, per aquest ordre), que es podrien lligar amb la filosofia dels presocràtics grecs i

que són elements que suara es manifesten positivament o negativa dins la producció porcel·liana.

També farem referència a la claror i la fosca, molt associada al sol en tant que element —però també

a la lluna. A continuació, analitzarem la importància de la rialla en els personatges porcel·lians i

l’associació d’aquest símbol amb la presència de les femmes fatales. Abans de tancar l’apartat de

la simbologia, parlarem del pes d’alguns altres símbols menors a l’obra de Porcel com ara el de les

campanes, la màscara, els somnis, etc.

LA LLUNA

La lluna constitueix un dels símbols més importants de les obres de Porcel i, a més, és recurrent.

Com adverteix Molas622, es manifesta des dels inicis literaris de l’autor, en peces teatrals, contes i
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novel·les. Simbor ha estudiat aquest influx i ha determinat que en astrologia es considera que la

lluna constitueix l’“ànima animal de la persona”623 amb la importància que adquireixen també els

animals dins l’obra porcel·liana.

Al conte “La lluna feliç” l’element hi és present d’ençà del títol —també ho és a La lluna— i, per

al personatge, no és una presència maligna. Al contrari, ell agraeix la presència de la lluna perquè

se l’estima més que no pas un sol abrusador, que seria agressiu per a ell com per a qualsevol

treballador que, com ell, hi ha de fer feina a sota. La lluna, en canvi, no provoca gens de calor i

genera una llum molt més tènue. L’astre no té cap influència ni negativa ni positiva la nit que Xesc

troba moribund don Benet i potser, com defensa Simbor, en el títol el que s’apunta és aquesta idea

de la lluna com a correlat objectiu del mateix Xesc: és ell i no l’astre qui ara, amb els diners de don

Benet, és feliç i això es projecta en la lluna624. No obstant això, al final del relat, aquesta lluna que

il·lumina de matinada el personatge amb els diners que pertanyien a don Benet i que, l’endemà, no

anirà a treballar a la pedrera, no vaticinen res de bo per al personatge. Ans al contrari, dóna a

entendre que l’enxamparan amb els diners i l’acusaran no només d’haver-lo deixat morir sinó també

d’haver-lo atacat per robar-los-hi, perquè la presència de la lluna al final dels contes o novel·les no

pronostica en cap cas res de bo al personatge, com suara veurem.

A Solnegre, la lluna apareix des del començament, quan Marc davalla de l’ermita, o en obrir el balcó

i les finestres de casa seva. La lluna, a més, és el teló de fons ideal per al desenvolupament

d’històries fantasmals, de tal manera que a la Vall de les Forques, a ca na Freda, només a les nits de

lluna es veia l’ombra de l’amo, que feia anys que era mort, vigilant l’olla d’or que hi tenia

enterrada625, i a Cavalls, quan Pau el Marter gira l’al·lota amb farbalans i randes que encalçava, amb

la lluna en quart minvant, la veu convertida en una vella amb parracs estripats. És per això que les

històries fantàstiques espaordien els solnegrencs durant les nits de lluna plena, com també els



626
PORCEL, Baltasar. Op. cit, Barcelona: Edicions Proa, 1991, 576 p, p. 409.

627 Ibid, p. 107.
628

CAMPILLO, Maria. “Els argonautes de Baltasar Porcel o la narració de la història”. In BERNAL, Assumpció;
GREGORI, Carme (curadores). Op. cit. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, 503 p, p. 427-446,
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mariners vells de La lluna, perquè es tracta, en realitat, d’un símbol universal. També a Els

argonautes, amb Freire Pena, sabem que, igualment, a Galícia “certes nits de lluna plena sortien

dimonis i feien encantaments”626. I quan Marc surt de Casa Solano, la nit que es besa amb Maria,

veu “una lluna grossa i tèbia [que] s’estenia pertot”627, la qual no fa sinó predir el destí que li espera

per culpa de l’assassinat que cometrà, que la lluna també anuncia, perquè com veurem, l’aparició

d’aquesta a les novel·les de Porcel es lliga a l’anunci d’una desgràcia imminent. I no només no

augura res de bo, sinó que, a més, també abdueix els personatges com una força superior que els

obliga a comportar-se d’una determinada manera. El resultat de tot plegat serà tràgic per aquell a qui

se li aparegui.

La lluna ens la trobem també en altres contes i en el teatre d’aquest primer Porcel amb aquesta doble

significació que també veiem a les novel·les. Dins el conte “Nocturn de primavera” (1968) l’astre

es lliga a l’òliba, que, semblantment, es consigna al DCVB que “és considerada vulgarment com a

animal de mal averany; el seu cant és considerat un avís de mort o de desgràcia pròxima”. També

trobem la lluna en narracions breus com ara “Donya Bàrbara, cap al tard” (1968), just del mateix any

que apareix Els argonautes, el llibre en què la lluna perd aquestes capacitats sobrenaturals

segurament perquè Porcel va fer cas dels consells de Molas d’eliminar aquests “poètics influxos de

lluna”628. Igualment, en arribar a Els argonautes, el cant de l’òliba es desempallega d’aquesta

significació al capítol final de la novel·la de 1968, quan la Botafoc ha d’entrar en cita. El cant de

l’òliba, a Solnegre, hagués anticipat llur captura imminent, però ací s’ha buidat ja de tota aquesta

significació més tost poètica que tenia abans.

Cert és que quan Porcel presenta Difunts, encara ens retrobarem amb aquesta lluna presagiadora de

mals averanys de la primera època en històries com la de Josep Botines i la geneta, la de Tomeu

Miserol i el Victoria de Samotracia o la dels Martorell, però hem de tenir en compte l’origen

d’aquests textos que formen la novel·la segons el que hem dit més amunt. Igualment, al llibre de

l’any 1970, la lluna no presagiadora, sinó fantasmagòrica, que també trobem per exemple la nit que
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es coneixen el pastor i Krista a Els escorpins, apareix en la història del mariner Mandilego i els cans

de mistress Helen i també, en part, a la suara esmentada dels Martorell. La història, com sempre que

apareix aquesta lluna fantasmagòrica pel mig, resulta difícilment creïble i ho hem de saber llegir en

relació amb el realisme màgic hispanoamericà.

I a “El crim del Salobrar”, un dels encaputxats que fuig de la casamata de Macià de Buja ajuda

l’altre, que està ferit, i se l’enduu amb bicicleta, però en emergir la primera claror lunar, això canvia

el curs dels esdeveniments per l’atracció que exerceix sobre els personatges. El lladre treu la falç i

mata el seu company ferit posseït per l’influx llunàtic, encara que això, tan poc científic,

evidentment, no sortís consignat com a mòbil del crim al report policial que signà el sergent Benet

Ripoll.

Ja a Solnegre, quan el pare de Marc conversa amb aquest sobre el seu futur, el fill se l’imagina com

un ca lladrant a la lluna de nit; també a La lluna ens retrobarem amb un ca que hi lladra; a Difunts,

la nit que mor Tonina (la mare del mut Martorell), sorgí en la fosca una lluna de color vermell i els

cans lladraven espantats, i a Cavalls, el duc ressuscitat se’n va a combatre els infidels musulmans

acompanyat del lladruc del seu ca. El significat del símbol serà el mateix en tots els casos, perquè

sentir els lladrucs d’un ca prediu desgràcia imminent sobretot per a la persona que els sent: el pare

de Marc, convertit en ca, no està sinó predient al fill la desgràcia imminent: el crim que cometrà. Si

bé potser influït per Molas, i com que el recurs ja l’havia esgotat amb el final de La lluna (en què

els lladrucs de Llamp prediuen la mort accidental del patró Salla), igual com passa amb la lluna, els

lladrar del gos ja no són indici de res a Els argonautes. En una de les novel·les anteriors, hagués

estat vaticini de perill. Sí que hi torna, en canvi, en la història de Josep Botines a Difunts, cosa que

permet de suposar que algunes d’aquestes històries degueren ser redactades amb anterioritat a Els

argonautes. Tinguem en compte que la narració breu gaudeix d’una sèrie de característiques pròpies

(concisió, preciosisme lingüístic, etc.) que la situen en la frontera entre la novel·la —i val a dir que

les novel·les de Porcel conserven sempre quelcom de líric— i el poema, la qual cosa potser l’inclinà

a eliminar aquests trets exclusivament a les novel·les però no a la seva narrativa breu.

L’astre apareix també a Els escorpins el primer cop que el protagonista va a Andratx, encara

adolescent, i la nit que Krista i el protagonista es coneixen. La lluna, això no obstant, no posseeix
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ací cap connotació negativa, sinó únicament fantasmal, perquè la Krista d’aquella primera nit a la

vila sembla totalment deslligada de l’altra Krista, com si fossin dos personatges distints. I aquesta

lluna que sorgeix abans que ells arribin al poble i després d’haver-se besat ajuda encara més a

convertir l’escena en una història fantasiosa, gairebé irreal, com reconeix el mateix protagonista, que

estava “dubtant de la realitat dels fets”629
..

I a la darrera part d’Els escorpins, la presència del vent i de la lluna, no pronostiquen tampoc res de

bo. Així, el pastor se sent “unit al vent”, això és, al mal, i la nit la presideix una enorme lluna roja

que guaita per darrere de la Dragonera. Si l’avís de mort no és prou clar amb el color i la significació

que té la lluna a la producció més primerenca de Porcel, el protagonista s’encamina vers una platja

que no ens pot ser sinó recordar l’escenari en què es produeix el crim final a L’étranger de Camus

i, per si fos poc, la lluna tenyeix l’arena d’un vermell sangonós, el mateix roig que envermelleix la

mar al final del capítol.

Aquest vent que sent a la cara i el domini a què el sotmet la lluna, fa embogir el protagonista en

l’escena que copeja el gat, i quan espera Miquel a la vora d’un penya-segat, res de bo torna a

pronosticar aquesta lluna que guaita en la fosca mentre Miquel i Krista conversen. La conversa entre

Miquel i el pastor es produeix sota la claror lunar i l’efecte del vent. I quan el clergue fuig corrent

del lloc, finalitza el capítol amb una descripció de la lluna com un vaticini de la mort del militar que

tot seguit s’esdevindrà.

Però és a La lluna en què la presència d’aquesta lluna es converteix, com ja ha advertit la crítica, en

autèntic leitmotiv de l’obra630. La seva importància s’expressa, ja de bell antuvi, amb la seva inclusió

en el títol de l’obra com a primer element. I de fet, que aquesta “lluna plena i al·lucinadora”, com

la designa Jaume Fuster631, participarà en el final tràgic de l’obra.
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“Era la lluna, la immensa lluna plena d’agost, la que governa la mar i es fica dins l’ànima de l’home,

fent-li perdre el nord, que començava a mostrar l’orella”632, i amb ella, Rebolls començarà a recordar

el que li succeí quinze anys enrere a Banya, perquè Rebolls, mariner vell, com remarcava suara

Molas, “sucumbeix al seu conjur”633. És cert que ell ja no és a coberta quan emergeix aquesta, sinó

dins el ranxo, però la claror s’endinsa pel tambutxo, com si l’encalcés. I llavors surt del ranxo a fora,

com embruixat pel seu encís, i pensa en la seva dona, morta fa anys, sens dubte, afectat per aquesta

presència fantasmagòrica.

Una lluna plena que s’avé molt a les històries fantasioses i de la imaginació i que també espanta

Martí Passola, el nostramo, un altre dels mariners vells de l’embarcació. La veu guaitar per darrere

la Seu, i això li porta records a la memòria i es posa a parlar amb Dameto sobre la República, mentre

la claror d’aquesta s’escampa per tota la coberta del Cala Llamp. Per ell, com per tots els mariners

vells, les nits lunars tenen aquest caràcter de fantasia que també recull tota la literatura popular, d’on

Porcel extreu amb seguretat aquest element. D’aquesta influència, Dameto, el seu interlocutor, se

n’adona aviat i “va comprendre que el nostramo, el segon de bord, navegava amb vent de popa, inflat

de lluna plena”634, i és necessari recordar-li del que parlaven una vegada i una altra per tal que se

centri novament en el tema.

Quan el Cala Llamp ha sortit de Palma cap a Barcelona i és per devers Andratx, la lluna plena torna

a aparèixer. És la mateixa nit que desembarca Toni Croc al Port d’Andratx. I més de nit, quan Salla

i el seu fill esperen el carregament a les Amitges, a la llum de la lluna, els ametllers els semblen

ombres en pena, com si fossin persones635, reflex d’aquest aspecte fantasmagòric que conté l’astre.

Res de bo pot esperar al guàrdia civil Manuel Gómez quan els Salla se l’emporten a la tafona de les

Amitges mentre “per les finestres entraven els raigs de la lluna”636. I com que Tià i el seu pare

s’havien vestit amb un impermeable negre i una caputxa de botxí vermella, en badar Gómez els ulls,
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li semblà que tenia al davant una aparició, com si fossin bubotes, per la fantasmagoria que s’associa

tradicionalment a la lluna.

I el satèl·lit, de nou, fa acte de presència cap a les acaballes del capítol en què Tomeu Melsion s’ha

ofert per quedar fent guàrdia a l’embarcació. I l’endemà a la nit tornarà a aparèixer. El patró comenta

que farà la primera guàrdia. Però quan tots ja són dins el ranxo, la lluna plena s’eleva en la fosca.

I la seva aparició no pot vaticinar res de bo: pensem, sinó, quin és el final que espera al personatge.

La sortida d’aquesta darrera lluna plena també convida a una altra història fantàstica, que segurament

té, tanmateix, el seu referent real: la del Martinica. El patró Salla té por de la lluna i, per això,

comenta que “si quan he tingut la punyetera ocurrència de dir que faria la guàrdia record que tenim

lluna plena, callo!”637. Ho considera, en part, una cabòria de mariner vell, perquè tots els joves se’n

burlaven (o restaven indiferents) d’aquestes històries de la mar, més pròpies de les Antilles que de

la Mediterrània. La lluna incideix sobre els personatges més vells del Cala Llamp com ara Salla,

Passola, Melsion i Rebolls, i també al cuiner Freire d’Els argonautes, com ja advertia Molas amb

referència a la primera novel·la.

Salla sap que necessita entretenir-se en alguna cosa per no pensar-hi, perquè en la solitud i en nits

de lluna, hom es posa a recordar fets passats i companys desapareguts, i pot parar boig. Les

circumstàncies el sobrepassen, tanmateix. Mentre conta la història, Salla no se’n recorda que ja han

passat les tres hores de guàrdia que li corresponien; Rebolls, que l’ha de rellevar, debades el crida

dos cops, el patró està absort en els records, posseït per aquesta lluna maligna.

La lluna plena i la tempesta els portà el Martinica, com anuncià Aníbal Paz, i ara, molts anys

després, per associació d’idees, de nou la lluna plena duu a Salla el record del “pailebot de la mort”.

En aquella ocasió, la lluna no només féu embogir Paz, sinó també els altres mariners, els quals, en

sentir-lo, es posaren a cridar esbojarrats. Tot plegat, provocat per l’efecte de la nit lunar.
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I després que se’ns expliqui la història del Martinica, quan ja el sen Rebolls ha rellevat Salla per fer

la guàrdia, la lluna continua pletòrica al cel; mal presagi, doncs, per als homes del Cala Llamp. Quan

Rebolls s’adona de la presència de la lluna, entén què li ha succeït, a Salla, i el mariner, vinclat al

seu encantament, ens explica també la rondalla del lladre condemnat a viure eternament a la lluna638.

Rebolls ha robat unes sabates i, a més, reconeix que se sent encerclat, tem, doncs (encara que digui

que no s’ho empassa), acabar voltant eternament per la lluna amb les sabates que ha robat dins el

sac.

Si ens hi fixem, de fet, els darrers capítols de La lluna, sota l’influx de la lluna plena, són dedicats

a tres mariners vells: Melsion, el patró Salla i Rebolls. Aquest darrer és conscient que és la lluna la

que li escalfa el cap amb cabòries com la del lladre condemnat o quan pensa que ja li queda poc

temps de vida: “La lluna plena... Jo que m’he rigut d’en Salla... Ja m’ha aplegat!”639. Si abans

Melsion somiava i Salla recordava el passat, ara Melsion s’imagina l’esdevenidor, assegut a un cafè,

becant. És, en definitiva, el poder de la lluna “la que submergeix els blancs dins el pou dels seus

cervells”640.

Així doncs, si ho mirem retrospectivament, cadascuna de les nits reportades a la novel·la compten

amb aquesta presència lunar i les conseqüències negatives que genera sobre algú: a la primera nit,

la lluna es relaciona amb l’accident laboral que sofrí Jaume Banya anys enrere; a la segona nit, amb

la lluna, Passola recorda la Guerra i els anys de presó que va haver de sofrir per mor del seu

republicanisme; a la tercera, Salla i el seu fill esperen el guàrdia civil per venjar-se’n i les

conseqüències negatives seran per a aquest darrer; a la quarta nit, Tià Salla és ferit per Margalida

després d’haver-la intentada violar; a la cinquena, la lluna recau sobre Melsion, baldament no hi ha

efecte negatiu —el personatge ja ho ha passat prou malament durant força temps—, ans al contrari,

car la lluna és l’astre que muda constantment de cara i, en aquest sentit, amaga igualment una part

positiva amb la nova ocupació d’aquest; a la sisena, Salla observa el Martinica i l’endemà perd la
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vida en un accident. Encara en tornar a Mallorca, el sen Rebolls, que cobreix la guàrdia, es posa a

entonar una cançó popular per no pensar en altres coses, però el vaticini, en aquest sentit, és

negativíssim per als homes d’equipatge del Cala Llamp.

En aquest sentit, tampoc no és casual que, a Els argonautes, a un “roig” com Josep Maonès,

l’afusellin just l’endemà d’haver-lo trobat en una nit de lluna plena, ni que al pare del cuiner Freire

Pena, un pastor li descarregui dos cartutxos del setze la nit de lluna plena que Dionisio li robava un

cabrit.

Semblant al cas de Tomeu Melsion a La lluna, en el desembarcament de Diumenge de can Cabré,

el pare del nostramo d’Els argonautes, la lluna plena no aporta cap significat negatiu, com tampoc

no el té per al pare de Pere Marcó, que feia de carrabiner per la Colònia de Sant Jordi, ni per a Cabré,

que es torna a declarar a Tonina, després que el futur sogre hagi enviat a Bordeu el seu promès. La

lluna, en els episodis de contraban, sorgeix especialment perquè els contrabandistes aprofitaven la

claror que irradiava aquesta per dur a terme els descarregaments del material. I a més, en la segona

etapa, la lluna perd força dins la narrativa de Porcel probablement per l’observació de Molas

esmentada més amunt, i si bé en part encara es conserva com a element, hem de constatar que

aquesta ha deixat de tenir, en certa mesura, la capacitat predictiva negativíssima que posseïa en les

novel·les inicials. La continua tenint en històries més tost marginals de la segona meitat d’alguns

capítols d’Els argonautes, com si fossin contes laterals, però la perd sobretot en el bessò de la trama

de la novel·la, en què la lluna passa a ser un element més, important, això sí (com la mar), però sense

cap significació negativa afegida. Així, l’entrada en cita, nom que pren el darrer capítol de la

novel·la del 68, es produeix sota la presència de la lluna sense que això impliqui cap efecte negatiu

com hauria passat amb anterioritat al 1968.

ELS QUATRE ELEMENTS

El foc

Hi ha dues influències clàssiques que pesen, particularment, sobre la producció porcel·liana. D’una

banda, la presència de l’Odissea d’Homer com a lectura de capçalera, que donarà sentit a tot el mite
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de la Mediterrània, i de l’altra, el mestratge dels presocràtics grecs i la inclinació per part del

d’Andratx vers Heràclit (544 aC-483 aC), oposat a l’immobilisme de Parmènides (540 aC-470 aC).

Per Heràclit, el món fou creat abans que cap déu i cap home. Heràclit considerava el foc com un

“agent de transformació” i també de destrucció i renovació, idea que també trobem a l’Apocalipsi641.

El foc donà lloc l’inici de tota la resta642: primer, de la mar, i de la mar, la terra, de la qual surt

l’aigua, que retorna al foc, com una barreja d’elements oposats que donen forma al món. Per tant,

“tot flueix” en un procés cíclic, i el presocràtic ho exemplifica amb el riu on hom no es pot banyar

mai dos cops en la mateixa aigua. La seva doctrina influiria, segles a venir, sobre la filosofia de

Nietzsche, que Porcel també coneixia força bé. Rosselló Bover m’advertia que els símbols tant del

sol, de la lluna com dels quatre elements potser manifesten un lligam, per part de Porcel, amb la

filosofia primitiva d’aquests presocràtics grecs, així com també amb les teories naturalistes i

còsmiques del vuit-cents. Sobre això, hi reflexiona un personatge de Cavalls com és mossèn Dionís,

que posa en qüestió la teoria heraclitiana sense esmentar el nom d’Heràclit. Per l’oncle Dionís, no

és cert que el foc sigui l’origen de tot, sinó que ho és el glaç, és a dir, l’aigua. En el fons, arribat al

final de la vida, el que tem el vicari és que la temperatura humana, identificable amb el foc, sigui

guanyada pel fred, que és el que ineluctablement ha d’acabar succeint.

Aquesta ambigüitat i dualitat de les persones i els rius també va servir a Caldentey per exposar una

hipòtesi sobre la dualitat en la novel·lística de Porcel643, el qual, d’entrada, ja era un escriptor dual

en el sentit de bilingüe —en tant que novel·lista i creador en català i jornalista en espanyol—, “és

un escriptor la narrativa del qual sovint irrita i encisa alhora”644, i presenta, d’ençà del seu primer

llibre, personatges intrínsecament contradictoris com ara el Marc de Solnegre. O l’Antoni de Vadell

i altres personatges de Cavalls, hi afegiria jo. L’altra mostra la registra Caldentey al capítol IV de

Difunts, en què el narrador-testimoni descobreix l’autèntica veritat dels amors que havia

protagonitzat el seu germà amb Jacqueline, decideix aclucar els ulls davant aquesta realitat i
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mantenir com a certa la mentida que sempre havia cregut. Rere aquesta dualitat de Porcel, també hi

podria haver intervingut l’influx de Llorenç Villalonga.

Els bons salvatges com el solnegrenc Lluc Corso o el motorista de la Botafoc Vicenç Barral, i molts

més, són capaços d’entendre els fets a través dels quatre elements. Així, Barral, un piròman en

potència, és capaç de saber qualsevol dels signes del cel o de la mar, igual que Corso domina l’aigua,

la terra i l’aire, i al seu costat, a Marc li sembla retornar al temps antic, com si ens remuntéssim a

l’època de la Grècia presocràtica. Tal volta per això també, per destruir-ho tot i poder recomençar

de bell nou la seva vida, Quim Roca, de Difunts, crema al foc els blens de cabells que la seva

exal·lota li ha enviat en una capsa.

El foc, que és l’origen de tot segons Heràclit, es manifesta a la novel·lística de Porcel des de bell

antuvi. Cert és, tanmateix, que a la visió del foc que trobem a la producció de Porcel és perceptible

l’influx de les novel·les italianes de Cesare Pavese. Per Marius Schneider, el foc es presenta sota

dues formes per la seva intencionalitat: l’eix foc-terra, el que ara mateix més ens interessa a

nosaltres, més primitiu i, en conseqüència, més porcel·lià, que entén el foc com a erotisme, energia,

calor, etc., i l’eix foc-aire (místic, purificador, sublimador)645. Segons Cirlot, prendre el foc o llançar-

s’hi (Prometeu i Empèdocles) és, com observava Caldentey646, el dualisme de l’home davant els fets.

Però el foc és l’ultravivent en el sentit que realitza el bé (calor vital) però també el mal (destrucció,

incendi)647.

Paral·lelament, hem de tenir en compte que el foc, directament, adquireix força en alguns dels contes

de l’escriptor d’Andratx: “L’incendiari” (1967), “El retorn” i “El crim del Salobrar” (1978), “El

balneari” (1977-78), etc., essent aquests darrers poc posteriors a Cavalls. I en aquests escrits, el vent

(ens hi referirem més avall en parlar de l’aire com a element), també hi pren embranzida després

que, en novel·la, hagués agafat força sobretot arran de l’aparició d’Els argonautes, encara que,

circumstancialment, pogués manifestar-se també a Solnegre i Els escorpins —la tercera part del

qual, val a dir-ho, duia per títol “El domini del vent”. Així doncs, fixem-nos que les dates de
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redacció d’algun conte, com la d’“El retorn” i Els argonautes, gairebé coincideixen en el temps, amb

la qual cosa és possible de detectar una certa atracció progressiva per aquest element per part de

Porcel pels volts dels anys 1967 i 1968 —en què comença a conrear el conte a la premsa escrita—

i en què l’element adquireix una importància que, de bon tros, supera el que posseïa a les tres

primeres novel·les. En certa manera, l’atracció es manté arreu de la segona etapa amb Difunts i

Cavalls, de manera que no pot deixar d’atreure’l, per exemple, un document de la Societat

Econòmica d’Amics del País sobre incendis redactat en ple segle XIX en el qual apareix referenciat

el que es produí a la Trapa andritxola, reportat a Cavalls.

En aquest mateix àmbit temporal hem d’encabir l’article “La dama de los perros”648, que l’any 1970

s’incrusta com a capítol VIII de Difunts, en què cremen l’iot de mistress Helen; “El endemoniado”649

(1968), el XIV, amb el foc que provoca sor Anatòlia —que és, precisament, la part que afegeix a la

novel·la, perquè a l’article de La Vanguardia és un poc més breu que el capítol del llibre—; el XXV,

en premsa, “Los monederos falsos”650, en el qual es cala foc per Sant Pere a la impremta L’Iris, més

tangencialment “La tormenta”651 , en què Valentí mostra una atracció pel foc molt deutora del mateix

Porcel o “Rey de todos los Reyes”652, en el qual Perelló confessa al narrador que, si no l’haguessin

tancat, hagués calat foc a una de les carrosses dels tres reis d’Orient.

I amb tot, el protagonista d’Els escorpins ja abans havia reconegut sentir-se atret pel foc que, no hem

d’oblidar que és, igualment, un element relacionable amb Satan, particularment en aquesta novel·la,

però no exclusivament. Pensem sinó en l’episodi XIV de Difunts, suara esmentat, en què sor Anatòlia

cala foc a una de les cambres del convent, o a Cavalls, en què una diabòlica tia Amàlia imagina que

uns genets vindran i l’ajudaran a abrusar tot Son Farriol, el seu marit inclòs. Pensem que la migdiada

que Antoni la posseí, gairebé acubada de calor, Amàlia semblava que s’hagués transformat en foc

ella mateixa. Així doncs, pel foc infernal que conserva encara a dins i que es manifesta en la seva

cabellera pèl-roja, serà l’única de Son Farriol que no perirà en l’incendi. Tot plegat ho hem de

relacionar amb la visió de l’infern medieval, entre el del Dant i el Bosch, curull de foc i condemnats.
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També Barral, d’Els argonautes, temps enrere, faroner a la Dragonera, gaudia en contemplar els

incendis perpetrats a les muntanyes andritxoles, mentre que el vell Garriga, a la mateixa novel·la,

quan plovia encenia foc i es quedava durant hores mirant-lo absort amb el seu nebot Marcó, evitava

que se’n produís cap i, per aquesta raó, netejava les muntanyes de troncada i brancatge, igual que

Gamallo, que resta a contemplar com crema la fusta de l’Unicorn, l’embarcació de mistress Helen

a Difunts.

A Cavalls, s’insinua, semblantment, l’atracció pel foc per part del papa Luna, que crema el frare que

ha estat ben a punt d’emmetzinar-lo per fer un poc de justícia; però com que el papa Luna no ho pot

contemplar perquè és cec, el seu nebot li ho ha de relatar. Un dels membre de l’estirp familiar que

més atret se sentí per la història d’aquest Benet XIII, mossèn Dionís, cremà llibres i documents

suposadament relacionats amb els actes de fe de la Inquisició. A la mateixa novel·la, ens trobem

també l’escena en què s’incendien les tres galeres de Llàtzer de Vadell que pujaven de l’Arracó vers

la Trapa andritxola. Feia un xafogós horabaixa estiuenc, quan la gent que els mirava pujar, va veure,

de sobte, com els que pujaven dins les carrosses en botaven, i el foc consumia les galeres. I, més

endavant, té lloc un de tants incendis a la Trapa andritxola, aquest en temps del mateix Llàtzer de

Vadell. Tants se n’hi han produït que, efectivament, el mateix narrador comenta haver-ne presenciat

en vida un altre des de la mar i també ens el reporta al llibre.

L’ascens dels homes d’Andratx amb càvecs i destrals, aixades i cordes, cap a la Trapa per sufocar

l’incendi sembla preparar una lluita de David contra Goliat. La naturalesa, així, importantíssima a

Cavalls, es presenta com un gegant perillosíssim, i s’explica que els andritxols veiessin que les

flames semblaven voler agafar quelcom, el que fos, com “una força invisible i totpoderosa”653 aliena

a la resta del món que els empeny per avall o un tren de “famolenca combustió” per tal com devora

tot allò que toca.

Els piròmans no constitueixen uns éssers estranys a la novel·lística porcel·liana, i es tracta d’una

mena de pertorbats mentals que sempre interessaren Porcel. I també hem de tenir en compte els

incendis causats amb algun fi concret, lluny de la piromania, com l’incendi provocat que
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comentàvem suara de la Trapa a Cavalls o, més enrere, a Els argonautes, en què, per aconseguir

el seu objectiu, que és cremar viu el sen Garriga, els Tarongí incendien intencionadament tota la

muntanya, o els homes d’equipatge, que viuen tostemps sotmesos al perill que la benzina, en

qualsevol moment, pugui prendre i explotar tot. L’al·lusió al foc, de fet, ens la trobem d’ençà del

mateix nom de la llanxa, la Botafoc, mentre que a La lluna, títol que deu el nom a Pavese,

precisament, el que fa Porcel és eliminar el segon substantiu del títol pavesià, el que fa referència

al foc (il falò, o sigui, ‘les fogueres’), tot conservant el primer: La luna.

El sol és foc i, per tant, són dos elements que, com hem vist, cal incardinar necessàriament, però és

que, a més, quan hi ha sol, fa calor, i aquest tercer element també és relacionable amb els altres dos.

Sovint, els incendis tenen lloc precisament a l’estiu, la qual cosa també es reflecteix freqüentment

a la novel·lística porcel·liana. Per tant, el foc no només se’ns presenta directament, sinó també

indirecta. I no és banal recordar que el sol és el símbol de l’escut d’Andratx654. Un sol se suposa que

és el que hi ha, al costat d’un senglar, en entrar a can Bolei, la casa dels Porcel al municipi

d’Andratx.

Sol i foc, pròpiament, s’associen a Cavalls en produir-se l’incendi de la Trapa andritxola durant el

segle XIX, aleshores, propietat de Llàtzer de Vadell. En aquest cas, i situats a la primavera, el sol no

constitueix una presència maligna per ell mateix, sinó que es veia tenyit de vermell com a presagi

de les morts que s’esdevindran rere la fumassa que es desprenia de la Trapa. Un incendi que

maldava per convertir aquell migdia de primavera en una jornada grisa i desastrosa.

No oblidem, emperò, que més enrere el sol havia donat títol al seu primer lliurament novel·lístic:

Solnegre. Solnegre és un cronòtop d’Andratx, que en principi té un sol a l’escut —o almenys això

és el que Porcel, com la resta d’andritxols, devia creure quan redactà la novel·la. A la novel·la, com

a substantiu, és aglutinat amb l’adjectiu “negre” perquè la realitat d’aquells anys, just després de la

postguerra i en plena dictadura franquista, ho pintava tot molt negre655. A més, si consultem Cirlot,

veurem que aquest títol de Solnegre s’associa amb l’existencialisme per tal com el sol, que
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representa la vida, té així mateix una dualitat i una ambivalència pel fet de tenir un costat

resplendent però un altre de negre o invisible que l’associa a uns sentiments de culpa, molt propi

del moviment existencialista, i d’expiació (ben incardinat amb l’argument de la novel·la)656.

Del sol, n’emana una calor abassegadora que influeix els pedrers a l’hora de cometre el crim que

posa fi a la vida de don Sebastià a Solnegre. I és que, de la mateixa manera que la lluna, també el

sol pot fer embogir els personatges. Un símbol, el del sol, en el qual s’insisteix molt en el capítol

en què es produeix l’accident que acabarà amb la vida del pedrer Tem Panxeta o en el crim de don

Sebastià a Solnegre, en el final d’Els escorpins o en la feina de Xesc a “La lluna feliç”, de manera

que la seva relació amb accidents i morts violentes és prou significativa. I a Els argonautes, per la

seva banda, tot s’amara d’una eterna sensació calorosa, un leitmotiv que no prediu res de bo a la

novel·la: pensem en l’acubament de Vicenç Barral abans de caure definitivament malalt, la suor del

patró al caló dels Morts eivissenc, etc. En canvi, quan per la ràdio s’informa als de la llanxa que

poden entrar en cita perquè les maniobres militars que s’estaven realitzant han finalitzat, el caló dels

Morts es converteix, per estrany que sembli, a ple migdia i a l’estiu, en un lloc fresquíssim. I a

Cavalls, un sol entabanador d’estiu fa xerricar les cigales i torna a aparèixer, a la sínia de Son

Farriol, quan es troben el protagonista i la seva tia. Tanmateix, l’absència de sol tampoc no resulta

positiva perquè indica absència de vida. Temps enrere d’aquest encontre entre tia i nebot a la sínia

de Son Farriol, a Cavalls, un avantpassat de tots dos, malalt de lepra, va haver de partir de Son

Vadell i recloure’s a Son Farriol, que aleshores encara no existia. Només hi havia una cripta en el

seu lloc. Mai hi tocava el sol, i els pagesos, en conseqüència, l’empraven com a cementeri

d’animals.

El crim que s’esdevindrà al darrer capítol de Solnegre, sota una calor insofrible, marca també els

assassinats d’altres novel·les d’època com ara L’étranger de Camus, Paese tuoi de Pavese o La

familia de Pascual Duarte de Cela, entre moltes d’altres. Així, a mesura que s’havia anat acostant

el moment de l’assassinat de don Sebastià, la calor va intensificant-se a l’obra: «Feia un sol

d’escorpins. El setembre acabava bullint a les totes. Pedalejava amb ganes, camí de l’Evangèlica,

ple de suada i sense camisa»657. Però és clar, l’assassinat no el perpetrà Marc tot sol, sinó també els
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pedrers, controlats per aquesta calor semblantment al domini que exerceix la lluna sobre els homes

del Cala Llamp a la novel·la de 1963. D’aquesta manera, quan Marc arriba a l’Evangèlica els rajos

solars ho inunden tot, i el protagonista, mig endormiscat a causa de la calor intensa —s’insisteix a

bastament en aquest aspecte—, s’asseu a l’ombra mentre contempla els amics que treballen davall

un sol calorós que els induirà al crim.

Quan cometen l’assassinat de don Sebastià, el narrador insisteix molt en l’abundància de llum per

la doble acció calòrica i lluminosa del sol. Tot d’una que entren a ca la víctima, un d’ells encén un

misto, un altre agafa un llum, entra un poc de claror de fora... I a les set, don Sebastià encara és viu

i el sol ja pica de valent. Per això, la víctima els demana aigua, i els botxins, mentre en tenen, no

deixen de beure vi, per la set que duen acumulada. I també per mor de la calor, el protagonista no

deixa de badar i cloure la boca, que nota pastosa, amb els rajos solars que li cauen a la testa, fins que

de la calda que fa arriba a veure baluernes, o observa els capells de la gent que brillen al sol, els

quals, cridant, van cap a ells.

Així, si bé els assassins menen don Sebastià dalt de la pedrera de nit, quan surten de casa d’aquest

ja clareja i encara veu la sortida de sol el mateix dia que perd la vida. En aquest sentit, res de positiu

vaticina tampoc a l’empresari la sortida del sol, i sota la presència d’aquest, l’acaben de torturar els

seus botxins. És aleshores que el condueixen a la bassa d’en Guiemoi, i no hi ha dubte que és la

presència del sol el que provoca la mort de don Sebastià, perquè la calor que irradia domina els

personatges. Res de bo els augura tampoc a ells aquest sol que refulgirà en els capells de la gernació

que s’hi encamina quan han estat descoberts.

Negativa resulta, així mateix, aquesta calor que apareix des que té inici Els escorpins. La sequedat

s’adverteix també des del començament per l’atmosfera sufocant que fa que les granotes, tot esperant

la pluja, rauquin assedegades al canyar d’un torrent, o per l’herba abrusada. Fixem-nos que, a la

segona part, en el primer viatge que el protagonista va fer anys enrere a Mallorca, el capítol ja

s’inicia amb l’indici de les cigales i el cant enfollit d’aquestes al pinar d’una cala, el Camp de Mar,

i a ple sol de migdia, a l’estiu i en una terra seca. Les cigales tornen a cantar endimoniadament al

caló dels Morts i els cans treuen la llengua fora de la calor que fa a la Dragonera, presagis gens

positius per als homes de la Botafoc en el primer cas ni per al faroner d’Els argonautes en el segon.



457

Significativament, la primera part d’Els escorpins ja s’intitulava “El sol”, que s’identificaria amb

l’alegria i la llibertat que, particularment ací, hi aporta la dona, mentre que en un lloc que es voldrà

trist com Amsterdam, la pluja hi serà constant. Així, la primera escena té inici al crepuscle, però

aquella no és una posta de blaus i grisos, sinó de rojos violents. El cel menaça pluja. L’aire és calent,

la temperatura, xafogosa, i fa vent. Tota aquesta ambientació, molt pavesiana en el fons, es tornarà

a reproduir a Els argonautes, quan els homes d’equipatge de la llanxa romanen amagats al caló dels

Morts: la fosca del caló en contrast amb la claror que “bufeteja”, la calor que entabana abelles,

cigales i borinots, la pineda, el fenàs sec, el rostoll, etc. Juvera s’ha de posar a redòs d’una figuera

per protegir-se d’aquest sol enlluernador.

La calor continua, sense que vaticini res de positiu, quan Krista i el pastor van a demanar la

motocicleta al sergent a Els escorpins. Troben el sergent sense camisa de la calor que fa, i quan

entren a la cabana, el pastor es treu el gec també per la calor, mentre que ella sua molt. A més, tot

ho ocupa un vent que anuncia pluja des del començament de l’obra, i trona, símbols tots ells

negatius. El vent fort s’emporta tot el que hi ha i constitueix un anunci de trencament, una manera

violenta de destruir-ho tot. Per tant, l’hem d’associar al caos, la destrucció, la inestabilitat i la

pèrdua. Així mateix, relacionable amb la calor i el vent és l’oratge, el qual, sobretot a Els

argonautes, adquireix connotacions positives perquè lleva la sensació de xafogor i, igualment,

l’absència d’oratge, que fa augmentar la calor, s’entén com quelcom negatiu a la producció

porcel·liana.

Tot el capítol en què la narració d’Els argonautes es deté a les Pitiüses, esperant que transcorrin les

maniobres militars, s’esdevé sota un sol enlluernador, de molta claror, i amb una calor que,

novament, no prediu res de bo per als contrabandistes. La calor acompanya Juvera, nerviós per la

por de perdre la barcada si el denuncien i perquè s’ha retrobar, anys després, amb la que fou la seva

dona, Bàrbara. No és casual, doncs, que abans d’entrar al casat on hi ha Bàrbara, l’observi de darrere

el forn, que ajuda a crear aquesta sensació calorosa, molt pavesiana d’altra banda.

Aquest influx de la calor, indirectament, perdura a Difunts i encara a Cavalls: quan el protagonista,

amb setze anys, torna de la platja amb els seus amics l’atmosfera resulta sufocant i ells bullen. Hem

dit que Cavalls, en bona mesura, prossegueix la línia iniciada a Els argonautes i Difunts, encara que
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s’hi introdueix algun nou element que, amb prou feines, s’apuntava a la novel·la anterior i que

sembla que només s’explicaria per l’influx del realisme màgic hispanoamericà. Es tracta d’un drac

de rondalla que hauria escalfat amb el seu alè de foc el camí a Son Farriol i que no té parangó amb

res del que Porcel hagués escrit fins aleshores. El foc del drac escalfa la temperatura d’un moment,

el retorn del personatge principal vint-i-cinc anys després al Son Farriol de la tia Amàlia, que hem

de saber enllaçar amb la calor que abassegava l’entorn vint-i-cinc anys abans, quan Amàlia i el seu

nebot mantingueren relacions sexuals, i quan Amàlia i el seu cosí Antoni, tots dos adolescents,

establiren igualment relacions. A l’hora roent de la migdiada, Amàlia se’n va cap a les Dunes

ofegada de calor, i en veure Antoni, “era com si estiguessin davant la boca d’un forn”658.

L’aire

El foc, unit al vent659, que en el fons no fa altra cosa que vivificar aquest foc quan hi és al costat, com

passa a l’incendi de la Trapa a Cavalls, és un element que, com a tal, agafa més relleu a partir d’Els

argonautes. D’ací la seva col·locació en segon lloc, per darrere del foc. En contes com ara “Els

penjats”, el vent ja és una presència maligna causant de mal, i a “La lluna feliç”, l’oratge ajuda a

transportar aquest aire bullent que surt d’una terra escalfada pel sol. El vent fa créixer la flama del

fogó que acaba d’encendre el cuiner Freire dins la Botafoc, i el gallec creu veure llavors la Santa

Companya, al caló dels Morts eivissenc. El sol i la calor, semblantment, provoquen que alguns

magraners tinguin el magranó en flor, com una petita flama que estigués a punt de cremar —rere

això també hi ha el “realisme líric” de Pavese, és clar—, i a la muntanya on s’estava el vell Garriga,

el vent del sud ajuda que el foc prengui i el jai mori en l’incendi. El vent de llebeig (perquè els vents

s’ordenen segons els punts cardinals i els signes del zodíac per llur importància còsmica660), unit al

sol de ple estiu, a Cavalls, també duu a la Dragonera la desgràcia imminent de dues balandres

musulmanes l’any 1678, desgràcia sobretot per al vigia Gabriel Jovera, que encara sentia les cigales

entre els pinars de la calor de l’horabaixa quan els sarraïns se l’emportaven mar endins. Quan Jovera

torna del captiveri, d’Andratx cap a la Dragonera, per reocupar el seu càrrec, el seu substitut, Jaume

Vadell, l’hi espera. La fogatera que ha fet Vadell la vivifica el vent i això tindrà conseqüències fatals
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per a Jovera. Més endavant, es produirà, igualment, un misteriós incendi a Son Capovara (provocat,

encara que mai s’arribi a escatir qui n’és el culpable) que afecta terres i possessió, avivat pel vent

de xaloc, i que provoca la mort d’una de les propietàries, Úrsula.

Els difunts, en passar, també aixequen una mica de vent. Quan algú compareix en un espai on fa poc

temps s’hi ha produït una defunció, el vent que hi fa representa l’animeta d’aquell mort que ha partit,

però que en veure algú al seu espai, hi torna. És el cas del corrent d’aire a casa del vicari Dionís quan

el nebot ha tornat a Andratx per cobrar-ne l’herència o dels corrents d’aire a la casa del Port

d’Andratx on s’anaren a refugiar el protagonista i la seva àvia Brígida perquè les seves germanes no

encomanessin la tuberculosi al menut. També és per això que el narrador de Difunts, en remembrar

sor Anatòlia, l’oncle Ques i Manuel de Bustillos, com que llurs esperits han passat per davant d’ell,

ha d’atiar el foc amb un altre tronc d’olivera perquè nota que fa massa fred. Després, quan puja a les

golfes, la flama de l’espelma puja i davalla: és el pas, novament, de les ombres dels traspassats. El

vent passa, igualment, a Cavalls, quan l’àvia Brígida i el nét senten acostar-els difunts cap a Son

Vadell el dissabte de Tots Sants, o quan, també en companyia de la padrina vella, que ja havia

aconseguit davallar a la regió dels morts, anaven a casa de la Dormida i “el vent, fred, semblava que

ens aixequés la pell, que se’ns inscrustés al viu de la carn”661. Deu ser per això també que Cristina,

una de les germanes malaltes del protagonista, morta en vida, quan feia vent volia sortir a la clastra

amb Rafael, perquè li toqués l’aire dels morts.

Evidentment, en el llibre que aquest vent tindrà una presència notòria serà a la tercera part d’Els

escorpins, significativament intitulada “El domini del vent”. De nou, com a “Els penjats”, es tracta

d’un vent agressiu que acompanya el personatge i que tampoc no aporta cap significat positiu.

Aquest vent d’“Els penjats”, Solnegre i sobretot Els escorpins l’hem d’aprendre de deslligar,

tanmateix, del vent marítim favorable de novel·les com La lluna o Els argonautes, en què el

significat és tot un altre perquè, per als mariners, el vent suposa tota una altra cosa. Pensem que, en

embarcacions com el Cala Llamp o la Botafoc, és millor dur el vent de cara, però si el que

necessiten és relentitzar el ritme, és millor, evidentment, dur-lo en contra, per tant, la presència

d’aquest element és fluctuant, com ja dèiem de la lluna. I el vent els pot resultar contrari, com la
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maltempsada de mestral que els arriba quan el patró Juvera i els seus homes d’equipatge ja tenen

permís per sortir amb la llanxa a Els argonautes: en aquesta ocasió, la Botafoc no pot sortir del caló

dels Morts fins que amaini la tempesta.

Però a terra, el vent sí que suposa de totes passades una presència maligna. Això ho saben, a Eivissa,

els contrabandistes, que voldrien fugir d’aquell lloc com fan, simbòlicament, l’esbart d’ocells que

veuen partir quan arriben, o Juvera, quan duu el vestit de seda a Bàrbara. I ho sabia a “Els penjats”

Mateu Salle, que acusava “aquell vent del llevant, calent, que feia encalabrinar homes i dones”662

d’haver induït els altres contrabandistes al suïcidi. I a la Dragonera (de nou, a Els argonautes), quan

el patró Capellà parlà amb Barral del contraban, aquell horabaixa, bufava vent al far; també bufarà

la Tramuntana, més endavant, quan els guàrdies civils desembarquin a la Dragonera per arrestar

Barral, conxorxat amb els contrabandistes; quan els Tarongí van a cercar el vell Garriga i la veu del

pare dels Tarongí se sent fort perquè el buf del vent n’escampava els crits, o amb el temporal que

causava crisis en el personatge protagonista de Cavalls quan era infant.

La ventolina que penetra al garatge de Paco Sallent, a Difunts, tampoc reportarà res de bo per al jai,

igual que les ratxes de vent que bufa i fa inclinar el canyar quan Josep Morro (potser hi ha neu a

la muntanya), el carnisser, surt amb l’escopeta, mentre Gaspar Barral ha barrat portes i finestres de

casa seva i menaça de matar la dona i la filla si s’hi acosten.

L’aigua

L’aigua és considerat un element de transició entre el foc i l’aire, que són eteris, i la solidesa de la

terra i, per analogia, com un mediador entre la vida i la mort. El mite de Caront simbolitza, així, el

darrer viatge, i la mort, la primera navegant. Però diferentment dels altres dos elements, l’aigua, si

és neta, purifica; d’ací que el simbolisme del baptisme tingui molt a veure amb aquest element,

perquè segons exposà sant Joan Crisòstom, quan enfonsem el nostre cap dins l’aigua, l’home vell

resulta immers i enterrat del tot, i en sortir-ne, l’home emergeix de sobte663.
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D’entrada, hem de dir que haurem de distingir qualitats d’aigües diferents, de les quals es derivaran

simbolitzacions secundàries, com són ara l’aigua neta, l’aigua tèrbola, la pluja fina, la tempesta, el

capbussament a l’aigua, el llac com un espai d’aigua tancat, l’aigua de la mar com a espai obert,

etc.

A Vicenç Barral, un nen orfe i mig salvatge que viu d’esquena al món i que, per tant, està

completament purificat, fins i tot l’aigua tèrbola d’una bassa com la de Son Sampol no li causa cap

efecte negatiu. És per això que l’aigua de la Font del Moro, a la Dragonera, es veia transparent, per

la puresa que hi aporta l’absència de vida humana, tot el contrari que la bassa de la Trapa a Cavalls,

per al narrador, una desassossegadora superfície d’aigües negres, perquè d’aquell territori erm,

d’ençà que els monjos trapencs l’han abandonat, no en té cura ningú i la naturalesa malda per

retornar-lo al desert que inicialment havia estat. I a més, es tracta d’un espai clos amb tot el que això

significa, a diferència de l’aigua de la Dragonera. A qui l’aigua tampoc causa cap trasbals, és a un

salvatge com el mut Martorell, que s’endinsava en les aigües verdes i transparents de l’escar de

Grau amb el narrador de Difunts.

Però en el cas del solnegrenc Marc, després del contacte amb un món que l’ha enterbolit, quan

reconeix que vol anar cap a Maria, diu que li agradaria ficar-se dins una piscina i sortir-ne com un

home nou —la simbologia del capbussament primer i el fet d’emergir de l’aigua després

completament renovat— per poder anar vers ella. Per Cirlot, “la inmersión en las aguas significa

el retorno a lo preformal, con su doble sentido de muerte y disolución, pero también de renacimiento

y nueva circulación, pues la inmersión multiplica el potencial de vida”664 i això és vàlid tant per al

nostre personatge com al protagonista neerlandès d’Els escorpins, com veurem a continuació.

D’aquesta manera, Marc se sentiria purificat per poder començar una vida nova. I cap al final de la

novel·la, quan Marc ja ha decidit què fer de la seva pròpia existència, afirma que no s’alterarà més

quan plogui. Pensarà que de l’aigua que va a terra en surt el fruit, el fet de renéixer, com li ha

succeït a ell mateix. Aquesta aigua que davalla dels núvols és purificadora en el sentit que, fet i fet,

la tempesta que anuncia el final d’estiu, encara que tan dolorosament sentida pel protagonista, marca
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un canvi en aquest com també marca un canvi en el temps —les tempestes de final d’estiu ens

anuncien l’arribada de la tardor. Després de la tempesta, no és ja Marc qui es nega a abandonar

Solnegre i anar a cercar Maria, sinó que és el mateix Solnegre, el Solnegre “que vaig descobrir a

la presó, que vaig construir-me hora a hora”665 el que, convertit en un personatge més, adquireix

vida pròpia per fermar Marc a la terra i impedir-ne la sortida. Per tant, constatem l’entrada de

l’element terrestre, car com ja havíem vist amb l’aire i el foc, tots els elements s’imbrinquen

profundament entre ells.

Novament, l’aigua de pluja es fa sovint present a Cavalls, com les tempestes que torturaven Marc

a casa seva a Solnegre. Quan pensa en el Port Vell d’Andratx, se’n recorda de les matinades de

temporal quan ell era al llit i les ones rebotien a les finestres de la casa. I a París, el mateix

personatge nota una pluja molt fina mentre és dins la Llibreria Shakespeare and Company

esguardant un exemplar, al començament de Cavalls, que donarà inici a la trama. El personatge

compra un cronicó del mercedari Joaquim Santaló i se’n torna al seu apartament. Al cap d’una

estona, ja és molt intensa la pluja que cau sobre el centre parisenc, àmbit adequat per al

desenvolupament d’aquesta història d’espectres que en dificulta la visió, d’ells i de l’espai andritxol

sobre el qual deambulen.

L’aigua de la mar també té una determinada significació per al pastor d’Els escorpins, quan recorda

l’estiu que passà, anys enrere, a la cala del Camp de Mar, o quan, per evadir-se, es posa el vestit de

bany i s’adreça a una caleta per capbussar-se a l’aigua. Quan neda ho fa a grans braçades, com si

tingués necessitat de sortir de les limitacions a què es troba sotmès: en primer lloc, pel fet de ser un

estranger a una illa, a més, a Andratx, municipi que tradicionalment ha viscut isolat de la resta de

Mallorca i que, pel mateix Baltasar Porcel, forma “una illa dins l’illa”666, en un context bèl·lic com

el dels anys 1936-1939 que encara intensificà més l’aïllament, i dins un nucli de persones també

molt tancat (una colònia de neerlandesos retinguts), enfront dels quals, la mar oposa la llibertat

absoluta. Per això, a Tomeu Melsion, de La lluna, i Bernat Sallent, de Difunts, els plau tant l’aigua,

per la significació que adquireix de llibertat en tant que espai obert.
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L’altre que emergeix de les aigües, com un primer home, és el protagonista de Cavalls a la sínia de

Son Farriol. Abans que en ell, aquesta sortida de l’aigua ja l’havíem trobada, simbòlicament, en el

Marc de Solnegre i literalment en el protagonista d’Els escorpins. El protagonista de 1975 es troba,

llavors, la seva tia Amàlia renyant els seus amics, que fugien amb la roba sota el braç. Ell només

té setze anys i ella, quaranta-un. Tant l’un com l’altra es coneixien només de vista; l’adolescent

veia, per primer cop, una dona nova, diferent de la imatge que li n’havia forjat l’àvia Brígida  i amb

un trencament tan brutal amb aquesta imatge que li semblava com si comencés una nova vida en

un lloc nou (Son Farriol), mentre que per a ella semblava de bell antuvi que constituïa un més dels

nois que havien envaït el seu safareig, tot i que finalment no és exactament així. Aquell jove no era

un de tants.

A Els argonautes, l’aigua contreu una significació netament positiva per contrast amb la terra.

Pensem que, d’entrada, veiem la llanxa Botafoc en marxa, i el perill no es produeix fins que aquesta

es deté al caló dels Morts eivissenc, on el temor rau en què les autoritats enxampin l’embarcació

carregada fins dalt de material contrabandístic. Quan ja poden sortir, el contratemps que els ho

impedeix passa a ser la tempesta. El renou de les ones martiritza els cervells dels homes d’equipatge

i aquesta perd la significació positiva que havia adquirit —per tant, hem de parlar també d’una

naturalesa, en part, canviant.

L’aigua de les ries de Galícia, a Els argonautes, que apareix en la segona part del capítol dedicat

a Freire Pena, també té una connotació positiva, puix constitueix la font d’aliment bàsic d’un poble

tradicionalment pobre com el gallec. Representa, així mateix, el lloc d’on extreuen el peix i el

marisc del qual s’alimenten. Ho veiem, per exemple, quan pugen les barques de pesca de l’Atlàntic

que, en passar, tiren algun peix tarat als nois, els quals, igualment, pescaven a la ria, conscients ja

que havien de dur alguna cosa per menjar a casa seva i abraonant-se per agafar el peix o el marisc

llançat pels pescadors abans que l’agafés algú altre. I si bé no es desprenen, tanmateix, les ries, del

caràcter traïdor que té l’aigua de riu o de la mar a les novel·les de Porcel (particularment amb

aquests nens que hi moren negats), aquesta aigua no pot tenir connotacions negatives si tenim en

compte aquests infants que s’hi endinsen fins a les cuixes. Amb l’excepció de l’aigua del darrer pont

de pedra, on només hi pescava un rodamón, perquè les aigües s’alentien en un gorg fondíssim i els
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gallecs no gosaven de pescar-hi, perquè creien que a les nits de lluna plena en sortien dimonis i

encantaments. I a Difunts, la brega general entre Carminha i el seu pare Gallinato, en presència de

Gamallo i altres veïns, que també es barallen, sembla que hagués d’anar a més si els participants

no haguessin hagut d’aixoplugar-se quan comença a ploure, i la discussió, així, s’esvaeix.

Pensem també, però, en les aigües tancades. Per exemple, l’aigua del caló dels Morts a Eivissa, que

encara que connecta amb la de la mar (on s’han de desenvolupar les maniobres militars), és una

aigua molt tancada en ella mateixa. O pensem en les aigües tancades que apareixen a Solnegre, per

exemple, en el pou dels Eucaliptus. Efectivament, aquest és el lloc que trien els solnegrencs per

penjar-se d’un dels tres eucaliptus que hi ha. D’antuvi, però, no és un lloc gaire agradable, si tenim

en compte que a part dels eucaliptus només hi ha “un pou d’aigua bruta de molsa i moscards”667 en

un Solnegre on amb prou feines tenen aigua, i aquesta mancança és el que mena els seus habitants

a penjar-se al costat d’un lloc on sí que n’hi hagi, d’aigua. És la manca d’aigua el que els fa

embogir. Trien el Pou, però el Pou és un espai tancat, d’aigües estancades, amb tota la simbologia

que això comporta, perquè a Solnegre no n’hi ha més, d’aigua, i en aquesta idea s’hi insisteix molt

arreu de les primeres obres de Porcel i, de nou, una mica a Cavalls. Per això, Marc s’entristia quan

plovia, perquè ho associava a la manca d’aigua i a un embogiment que porta els solnegrencs a la

mort.

Semblantment, tampoc l’aigua del bassiot on Marc i els altres pedrers beuen, abandonant don

Sebastià, vaticina res de bo per a ells. Fixem-nos que no es tracta, en aquest cas tampoc, d’una aigua

cristal·lina sinó d’aigua de bassa, que pronostica també el destí que espera als personatges.

Completament contrària és l’aigua clara i fresquíssima de la sínia —espai tancat, d’altra banda—

on el protagonista de Cavalls i els seus amics, tots adolescents, anaven a beure o a dutxar-se i que,

a més, els permet de calmar la calor abassegadora de l’estiu.

Aquesta mancança d’aigua a la vila provoca que els arbres fruiters es mustiïn, és a dir, mata la

presència de vida, la qual cosa reforça Solnegre com a espai de mort on ha anat a morir el Marc

protagonista. En canvi, a Cavalls, l’absència d’aigua de Son Vadell no és d’ordre natural, sinó
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cercada: en tornar d’Amèrica, a Daniel de Vadell, el movia l’únic propòsit de venjar-se del seu

germà Jacint, de manera que xucla tota l’aigua de Son Vadell amb els barrobins i estableix els

fonaments, als anys vint, per convertir la possessió del protagonista en aquest espai de mort.

Per això, l’estiu és més calorós, perquè és un espai sec, la qual cosa lliga amb la calor existencialista

abassegadora dels primers llibres. Així, Els escorpins s’inicia amb la descripció estival d’una terra

mallorquina seca que prediu el final tràgic de la novel·la, i l’absència d’aigua la tornarem a veure

reproduïda al caló dels Morts, a Els argonautes, de manera que tampoc en aquest cas pot pronosticar

res de bo per als contrabandistes de la Botafoc.

A Els escorpins, l’aigua amb què es lliga Amsterdam tampoc sembla ser la millor, i no només

perquè siguin “aigües de color de plom, tèrboles”668, sinó pel fet que són les aigües d’un canal i no

de la mar (aquesta darrera s’associa amb Andratx, on el pastor es banya a la primera part), d’on

s’aixeca la boira, i que fa pensar al protagonista que aquesta aigua el podriria fins a convertir-lo en

àpat per als peixos o les rates. I l’hivern que el protagonista d’aquesta comença a estudiar Teologia

a la Universitat, no duu res de bo aquest vent que acaba portant una pluja que, per excés, igual que

per defecte, no pot ser mai bona i que acaba provocant diverses inundacions.

La terra

Però si hi ha un dels quatre elements que adquireixi una significació veritablement positiva a l’obra

de Porcel, aquest és la terra. L’única excepció seria la de Xesc, de “La lluna feliç”, que maleeix no

la pròpia terra sinó el bocí que conrea, perquè és la seva feina. Marc, en canvi, que torna al poble

natal després d’haver romàs quinze anys a presidi, és en aquesta pròpia terra on es retroba amb ell

mateix i pot reconduir la seva pròpia vida. També el pastor d’Els escorpins troba la força en la terra,

igual que Juvera, d’Els argonautes: acabada la Guerra, necessita tornar a Andratx per tractar de

construir el seu futur, i quan ja és vell, l’única obsessió que el manté viu és la possibilitat que veu

de recuperar la terra de Sant Elm. Els andritxols que en tenien, com Jaume Juvera, no havien de

menester col·locar-se a ca ningú, i si no l’hagués perduda, el seu fill, Lleonard Juvera, tampoc
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hauria hagut de treballar per altres ni d’enrolar-se a la Botafoc. De la mateixa manera, Jacint de

Vadell, a Cavalls, quan el seu germà Daniel li beu tota l’aigua de les vetes de Son Vadell, es passa

el dia mirant i excavant el terra perquè sap que allò ha constituït durant anys i ha de continuar

constituint la seva principal font d’ingressos. I a “El retorn”, el parent del narrador, que se n’havia

anat i havia residit vint anys a l’estranger, sentia ara que tota la seva vida havia constituït un error

i que només podia rescabalar-ho amb la compra d’una casa per viure-hi i unes terres per perdre-s’hi.

Però, rere això, ja hem vist que hi pesa molt la lectura autobiogràfica. A Els argonautes, Torroella,

fill de perdedors de la Guerra dels Tres Anys, ha perdut simbòlicament la pròpia terra i emigra a

Gibraltar amb la intenció de no posar pus mai els peus a l’Estat espanyol encara que després, per

tenir ingressos, necessiti enrolar-se en la Botafoc; el seu propòsit és partir a Amèrica del Sud, on

també fa comptes regenerar-se a partir de la terra i introduir cultius en el desert o en territoris rurals

encara no explotats per la mà de l’home. I Barral, per la seva banda, quan veu que morirà a la mar,

suplica que no el llencin a l’aigua i que el duguin a morir a Andratx, al costat de la seva gent.

També el mut Martorell, de Difunts, s’endinsava a l’aigua a la recerca de petxines i eriçons, però

tenia molt clar que el seu hàbitat natural era la terra de la vorera, on se’ls cruspia, i a voltes, matava

a pedrades algun ocell.

Serà doncs la mateixa terra de Solnegre la que, en despertar a Marc tots els seus records, li faci

reviure el començament de la seva relació amb Maria (la nit que es trobaren a l’hort de la casa

d’aquesta), i només llavors el personatge sentirà el desig definitiu de recuperar-la. Sembla que ara

Marc s’adoni que Maria tenia raó:

 «“Perquè, Marc, quan hom troba allò que és seu, que és part d’ell mateix, que li pertany d’abans de néixer ja,

no ha de fer sinó agafar-ho. No és veritat que hi hagi molts de camins i que l’home sigui una ombra que no sap

mai quina ha de prendre. No és veritat. Un dia tothom troba el seu camí, i l’ha de seguir.” I jo vull seguir-lo,

Maria, al teu costat»669.

Si fins aleshores Solnegre havia estat una terra de mort, ho deixa de ser, semblantment al

renaixement de Marc, com un correlat objectiu, i així, el protagonista parla de la terra com “la força
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tranquil·la i natural dels segles, vet ací el que ha omplert el meu cos”670, i millora molt, en

conseqüència, la consideració que li mereix el lloc de naixement.

Per això diu que paradoxalment aquest lloc de mort serà a partir d’ara el que habitaran, el paisatge

que cada dia veuran en aixecar-se, però ja no serà un entorn de mort perquè el sol tornarà a ser llur.

És a dir, que Solnegre no perd el sol, però aquest sí que deixa de ser negre. Així, Marc acaba trobant

sense haver de partir de Solnegre, com manifesta Marfany, “en la conjunció de l’amor a la dona i

l’amor a la terra, les forces i el sentit necessari per refer la seva existència”671.

Un final que, com assenyala el mateix Marfany, coincideix amb el de Los bravos de Fernández

Santos, “al qual Solnegre s’assemblava en més d’un punt”672, com el mateix Porcel reconeixeria673.

S’hi ha d’afegir també la concomitància amb Cristo si è fermato a Eboli de Carlo Levi674, que

podria haver influït sobre totes dues. Efectivament, a l’obra de Fernández Santos, el triangle amorós

es resol amb la mort del vell cacic, i la unió de la minyona i amant d’aquest amb el metge jove que

fa de protagonista i que, com Marc, tria viure amb ella en un bandejat poble lleonès proper a

Astúries, punt en el qual coincideixen amb la novel·la de Levi, el protagonista de la qual, opta, al

final del llibre, per quedar-se a viure en un altre d’aquests pobles perduts a l’estil de Solnegre.

Trobar la força en la terra és quelcom que deu ser congènit en Porcel, perquè també el pastor d’Els

escorpins, turmentat per la mort de Miquel, de la qual se sent culpable, nota que tot el que l’esvalota

amaina durant l’enterrament del militar, i aconsegueix una harmonia amb la natura. I de sobte se

sent alliberat de tot aquell pes que l’enfonsava. Per Mir:

«Els escorpins es dedica totalment a reduir l’home al seu propi estat natural, sense interferència de cap tipus

de divinitat. “I vaig veure absolutament que l’únic que pot crear a l’home és la seva mateixa força”, ens dirà
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l’heroi de la novel·la —un pastor protestant— al final de la narració, i haurà de comprovar la buidor d’una

vida lliurada a uns ideals que en definitiva no resolen els problemes humans”675.

En veure uns quants escorpins lluitant, el pastor s’adona que els homes es comporten talment

escorpins. Efectivament, Déu, les dones, els homes, els capellans, etc., tot són escorpins contra els

altres, però també contra un mateix. I tots, en veure’s apurats, es claven la pua com l’escorpí, de la

mateixa manera que els solnegrencs, quan no podien pus, se suïcidaven penjats d’un arbre. El

mateix podríem afirmar del patró Juvera, el qual, sentint-se completament buit havent tornat a

Andratx després de la Guerra, necessita recuperar el seu passat d’abans del 36 per poder reconstruir

el seu propi futur. Juvera, havent tornat del conflicte bèl·lic, se’n surt, de mica en mica, mercès a

la pròpia terra, que ara passa a conrear amb l’ajut de la seva mare, i amb gent llogada als estius. La

terra representa, doncs, el seu mitjà de subsistència i, encara que és dur viure de la terra, no estem

parlant d’una quarterada sinó de mitja dotzena de propietats; sols amb la meitat, a Solnegre, Marc

podia viure’n folgadament.

Hem dit que en Juvera, molt marcat per la circumstància biogràfica del mateix autor, la terra

adquireix el significat positiu que també posseeix a Solnegre o Els escorpins. És cert que, a La

lluna, no té especialment aquest sentit, i que a Els argonautes pot resultar ambivalent per tal com

el bocí de terra que funciona com l’espai escènic més significatiu de la novel·la, el caló dels Morts

eivissenc, és un indret de presagis negatius, on la llanxa ha de recloure’s per tal que no l’enxampin.

Constitueix un escenari asfixiant, negatiu i plenament existencialista, completament mancat de les

virtuts positives que pogués tenir, per exemple, la terra de Solnegre o la d’Els escorpins.

Però tret d’això, per a tots els personatges, en ells mateixos, la pròpia terra adquireix una

significació positiva, mentre que en grup, la significació veritablement positiva la veiem quan el

nostramo Cabré albira a l’horitzó el far de la Dragonera. El retorn a casa després d’una odissea de

perills deixa entendre finalment l’epígraf d’Homer al començament del llibre. Tots els homes

d’equipatge, el patró, el nostramo (Barral és l’únic que no ho sap), es mostren eufòrics de saber que

s’acosten a terra.
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LA CLAROR I LA FOSCA

Dels quatre elements, dèiem que, per Heràclit, el més antic era el foc, i si haguéssim de dir quin dels

quatre conserva una importància major a l’obra de Porcel, ens quedaríem amb el foc. El foc no

només hem vist que es manifestava directament (els piròmans, per exemple) i indirectament (la

calor), sinó que també s’associava a un altre dels quatre elements, el vent, que el vivificava, de la

mateixa manera que s’hi lliga l’aigua, que l’apaga, o la terra, que també el pot apagar i sobre la qual

pren el foc. El foc, a més a més, també genera diferenciacions complementàries, com l’oposició

entre dia i nit, claror i fosca, essent aquests també elements importants dins els llibres de Porcel.

N’hi ha prou d’esguardar alguns dels seus títols com ara Solnegre o Cavalls cap a la fosca.

La fosca i la nit adquireixen gran importància en el món porcel·lià com a moment de solitud,

incertesa, fantasmagoria, angoixa... que xuclen el personatge vers elles. A Els escorpins, per

exemple, el protagonista reconeix que no pot dormir i que el passat retorna cap a ell, com succeïa

a Marc, essent tots dos individus molt obcecats amb un passat que els turmenta i els demana

comptes. Juvera, a Els argonautes, també ha de retre comptes al passat perquè reclòs a la fosca del

caló dels Morts, en veure la claror, la llum “li saltà a sobre com un esplet de bufetades”676. Aquesta

claror, a Eivissa, li retreu el que ha fet amb la seva vida: d’allà provenia la seva dona i el seu sogre,

al comellar del qual s’endinsa per parlar-hi al capítol IX del llibre. A més, a la mateixa novel·la, els

personatges, resguardats a la cala pitiüsa, se senten cada cop més empresonats a mesura que avança

la nit, com si la fosca constituís el moment més idoni per convertir-se en teló de fons d’una situació

angoixosa plenament associada a l’existencialisme. O recordem la nit fantasmagòrica en què Josep

Botines espera la geneta per matar-la a Difunts, o quan el personatge de Cavalls, de París estant,

només se’n recorda del Port Vell a l’hora foscant en lloc de rememorar les estones de sol, que també

n’hi havia, però que li costen més d’evocar, com si el passat andritxol s’associés directament a les

primeres imatges.

I el dissabte de Tots Sants, a mesura que l’àvia Brígida anaven espargint punts de llum arreu de Son

Vadell, anaven apareixent lluernes a la possessió. Els fantasmes s’escapoleixen cap a les zones de
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foscor que resten, d’on el protagonista veu sorgir mans i rostres amorfs, perquè la fosca i la nit

s’identifiquen amb la mort i els difunts. I per això la tia Amàlia associa la vellesa que li ha

sobrevingut i que la duu cap a la mort amb la fosca que s’espesseix i s’adreça cap a ella, la llepa i

la toca per acabar unint-s’hi sense que pugui fer res per evitar-ho. Per aquesta raó, quan Cristina,

la germana difunta del caràcter principal, s’apareix en somnis al seu promès Rafael, ell mateix

assegurava que venia “de les ombres” i quan, un cop sepultada, la veu durant el dia, sempre se la

trobava a la fosca, per exemple, amagada rere l’ombra d’un arbre. No són només les persones les

que hi surten derrotades, sinó també la natura i els espais, perquè tot en aquest món és contingent

(i, per tant, vivim més d’absències del que ens manca que de presències del que posseïm) i només

la fosca és necessària. Per això, quan l’oncle Dionís, d’esquena a l’altar, aixecava els braços,

semblava un “ocellot ombrívol, gegantí, com a punt d’emprendre, pesadament, el vol cap a la

negror”677.

Per contrast a tota aquesta terra de mort fosca, al pare del protagonista de Cavalls, el seu fill sempre

el recorda envoltat de llum, anant-se’n entre uns llimoners que irradiaven un groc falsament

lluminós. Més encara, la tia Amàlia, en la mateixa línia, encegada del sol de la platja, en veure

Antoni a cavall es refereix a “un terbolí de llum i esquitxos i soroll que de la mar venia, una aparició

brillant d’aigua, un esplet de ganivetades de claror”678.

La fosca, a pesar de tot el que hem dit, no pot ser considerada dolenta del tot per la mateixa tia

Amàlia, per exemple, que esperava l’hora del crepuscle perquè de l’obscuritat incerta en podria

retornar cap a ella l’estimat que ha esperat tota la vida. Més aviat, la fosca significa la incertesa i

el dubte, i així, quan el narrador perd el rastre de Michel Tulard diu que “per a nosaltres, se’n va

anar a la fosca...”679. Dit d’una altra manera, la fosca representa el desconeixement de noms, fonts

i documents que el protagonista no ha pogut esbrinar i, d’aquesta manera, l’obscuritat resta com un

camp amplíssim que ell només pot salvar posant alguns blens de llum tal com feia la seva àvia quan

arribava el dissabte de Tots Sants.
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Hem d’observar, però, tornant a Els escorpins, que la novel·la és protagonitzada per un estranger

en la vida del qual hi ha dos espais: el dels Països Baixos, el seu lloc de naixement, i l’illa de

Mallorca, el lloc on va a viure. Doncs bé, tenint en compte aquesta realitat, veurem com aquests dos

espais s’associen respectivament a la nit i el dia, d’acord amb el maniqueisme que hem dit que opera

en aquesta obra, que podríem lligar amb allò que Caldentey considera la dualitat de l’obra

porcel·liana680 i que, anys a venir, es tornarà a manifestar en les anomenades novel·les d’Àfrica a

partir dels conceptes de bondat i maldat. La primera referència a Amsterdam parla, doncs, d’espais

“foscos i vacil·lants”, mentre que la primera descripció d’un espai mallorquí, el Camp de Mar, és

un lloc “càlid i atapeït de llum”681. Per això, els anys d’Amsterdam són recordats com un temps llarg

per al personatge, el qual, tanmateix, quan la seva mare els abandona, només pensa en “el silenciós

aïllament de la nit, els minuts de vetlla que precedeixen el son, i pensava amb delectació en els dies

plujosos de l’hivern, en les tempestats i en la boira”682, mentre que reconeix sentir-se bé a la cala

mallorquina del Camp de Mar, per l’excés de lluminositat i per la sensació agradable que li provoca

el sol. Reconeix sentir-s’hi immensament feliç (el súmmum arriba quan reconeix que, a voltes, es

posa a plorar d’alegria a la coberta del Gèminis) i no deixa de recordar els espais foscos holandesos,

encara que ho faci d’una manera tremendament maniquea. Així, se sent descoratjat i buit quan ha

de tornar a Holanda, un cop acabat l’estiu a Mallorca. Holanda és un espai fred on els animals —i

al protagonista, com un animal més, perquè els personatges de Porcel solen ser molt animals— els

costa molt de viure. Deu ser per això que a les golfes no hi ha persones sinó maniquins, l’ós amb

què juga quan és un nen és de decoració, i el seu germà compra un ocell cantaire a l’estiu, i en

arribar l’hivern, se’ls mor. I això és així perquè constitueix un espai de mort —per això, ho situa

tot a l’hivern. I l’infant amsterdamès quan juga fantasieja que és un rei a qui grans multituds se’l

miren, perquè voldrà reunir presència humana on tot ho omple aquest rastre de mort, que també,

encara que diferentment, es palpava a Solnegre.

De fet, en iniciar-se la segona part, el primer element que veiem aparèixer és aquest ós que

comentàvem, el qual, per Fité, “relacionat amb la seva letargia hivernal, és considerat, als països
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nòrdics, el símbol de la foscor”683. Tanmateix, Holanda no és un espai de mort permanent, sinó que

la vida s’interromp a l’hivern en una letargia semblant a la de l’ós. Així, el pare del protagonista,

afeccionat a les flors, es passa els hiverns pensant en la primavera, quan tornaran a florir; i arribada

la primavera, s’oblida fins i tot de sermonejar el fill i tan sols treballa mitja jornada, abocant cos i

ànima al jardí de casa. Ien ser abandonat per la dona, desatén el jardí, les tulipes s’assequen i deixen

de fer goig.

I no obstant això, a diferència del que ocorre amb les estacions de l’any, és possible que aquesta

percepció de mort canviï només amb la presència d’un personatge, que és el que hi aporta la vida:

la mare dels nois. Per això, quan ella se’n va, mor també el jardí, perquè ha mort la vida. Ella parla

molt, i així, els espais foscos de la casa, sense deixar de ser-ho, passen a ser percebuts d’una altra

manera per l’alegria dels membres de la casa de comptar amb ella.

Però com que qui aporta llum a la casa és la mare del protagonista, un cop se n’ha anat, tots els

personatges decauen (sobretot, el pare), no es torna a riure i tot s’omple de silenci i foscor. Per això,

quan el petit pensa en la mare, pensa en una llum, de la mateixa manera que, a Mallorca, qui aporta

la lluminositat és el personatge de Krista. Per tant, són personatges que tenen quelcom de

sobrehumà i que destorben el personatge sobretot en escenaris religiosos (tant la mare com Krista),

perquè són com dimonis que proporcionen una llum alternativa a la de Déu, que és l’únic que en

pot irradiar.

I quan aquesta llum que aportava la mare ha desaparegut, pare i fill surten d’un context de foscor

a la recerca d’una llum alternativa. És quan ixen de casa seva de nit per anar a parar a un espai de

llum: el que desprenen les tavernes de la barriada de les prostitutes. Aquesta lluminositat també

representarà la vida i la gent enfront de l’estat d’ensopiment que aporta el seu pare i la vida

eclesiàstica que aquest cerca per al fill. Podria ser el mateix motiu, la manca de la mare i

l’ensopiment que aporta la fosca possessió de Son Vadell, el que fes que, traslladats a viure al Port

d’Andratx, el menut de Cavalls advertís una lluminositat exagerada per tota la casa intencionada

per part de l’àvia per tal que el nét no notés l’absència de la seva mare.
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El pare del protagonista d’Els escorpins recorda, clarament, en un dels inacabables sermons

completament maniqueus que adreça al fill, que només la llum de Déu pot guanyar la dels homes,

i que si l’home no cerca Déu, és que cerca el dimoni. Si tenim en compte que, moltes vegades, el

protagonista, ja de petit però encara més de gran, no cerca Déu, conclourem que, a qui cerca, és al

dimoni. Una llum de Déu que, un cop internat a un col·legi, el protagonista veu clar que supera la

de la seva pròpia mare, i ara “em sentia indefens davant la llum del sol”684, per la qual cosa cerca

recloure’s als racons, en la nit i en la fosca, que és quan surten els mals esperits, i es refugia en les

tenebres que suposa la seva mare, refugi de pors i inseguretats com les que ell carrega a sobre. I a

força de passar els mesos, després que Ten hagi abandonat el centre, el noi aprèn a desviar els

pensaments que el duen a pensar en la seva mare, comença a veure-la des d’un angle espantós i evita

de recordar-la esforçant-se a imaginar una altra cosa. Així, comença a sentir fàstic pels homes que

cerquen dones, i per les dones que, com ella, se’n van amb altres homes.

Però és que, a més, la claror que entra dins la capella mentre el pastor Cronac oficia el servei i l’altre

pastor toca l’harmònium, l’hem de saber associar a Déu com a llum primera. És per això que el

pastor jove, després d’haver reconegut que se sent cada cop més distanciat de Déu, s’ha de col·locar

les ulleres de sol, perquè aquesta claror que entra i que representa Déu li molesta als ulls.

LA RIALLA

La rialla és una de les constant més cabdals de la primera producció porcel·liana, però aquesta no

pronosticarà tampoc res de bo a les seves novel·les, semblantment al que succeeix amb la lluna, i

a més, de la mateixa manera que la lluna, la rialla també pot servir per dominar els personatges. Ens

ho trobarem amb la rialla del consignatari Gabriel Malondra, que prediu la mort al patró Salla, a la

novel·la de 1963, o la de la tia Amàlia a Cavalls abans que Ferran Salines i el pare d’aquest siguin

atacats a la neu per dos mastins.
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Tomàs Barral, a Els argonautes, abans de llançar els gatets vius al foc reia a les totes, i els ulls li

reflectien les flames del foc, com un dimoni, perquè la rialla i el foc, en alguns casos, es lliga també

a les novel·les porcel·lianes amb el diable. Un cop llançats, l’home s’eixugava la sang que el gatet

li havia fet a la mà, un vermell que no podem sinó associar amb Satanàs. I encara que aquesta

associació s’esdevé més sovint amb la dona, i a Els escorpins particularment, el dimoni no és

exclusiu d’elles. Ens ho retrobem, per exemple, a Difunts. Després d’haver copejat la vella

Colomera a l’orella amb la corneta, Lau Tortella es posa a riure davant els veïns. Poc després, corre

la brama que el jove està endimoniat; Colomera hi ajuda quan conta que el de can Tortella, de nit,

riu silenciosament damunt els ferros del parral de casa seva envoltat d’ocells que grallen

sorollosament, perquè els animals, que sempre hi veuen més enllà que les persones a les novel·les

porcel·lianes, saben que es tracta d’un diable. I Gaspar Brotat, que deia que calaria foc a la casa, si

els de fora deien quelcom, els contestava a riallades, i com els moixos a Tomàs Barral, també les

canyes li havien fet uns quants talls sangonosos a la cara.

De Bernat Sallent, a Difunts, se’n sentien igualment les rialles. Estava castigat a classe mentre feien

el Via Crucis. Era com si el mateix diable s’estigués burlant de Jesucrist. No és casual, doncs, que

sigui aquest el primer home, cronològicament parlant, de la seva producció —de dones n’han sortit

ja un parell— que és pèl-roig de cabells. A Mediterrània, Porcel consigna que l’home pèl-roig és

perillós perquè fa malbé tot el que toca; és el que n’havia sentit a dir pel poble, de la qual cosa en

resta constància a les rondalles i contes populars685.

D’altra banda, a qui també veiem rient, a Els escorpins novament, és al llagost monstruós que

espanta el protagonista, encara infant; un llagost que no presagia res de bo per tal com Porcel el lliga

amb el somriure, tant el primer cop, quan el personatge el creu veure botar del llibre en despertar-se,

com més endavant, quan només el somia.
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Els esquelets i morts vivents, molt sovint, compareixen rient, o bé perquè no pronostiquen res de

bo per al personatge que els veu o que hi entra en contacte (i de la mateixa manera que la lluna

aquestes bubotes o aparicions sempre dominen el personatge en qüestió), o bé perquè són

personatges que ja han traspassat fa estona. En tenim exemples a La lluna, en els mariners del

Martinica, els quals apareixen desfigurats però somrients i dominen el patró Salla; al cementeri

d’Adina, a Els argonautes, els esquelets reien amb una boca immensa, la qual cosa espantava el

cuiner Freire Pena; també reia la bubota que, suposadament, s’apareix de nit a Joana, la dona de

Bernardí Coves, a Difunts, i a Cavalls, el Duc que esclafia a riure abans d’entrar en combat amb els

sarraïns, i la seva dona, la Duquessa, que reia després que li haguessin mort el marit.

La rialla la trobarem, així mateix, en personatges com ara don Benet, l’home de Maria a Solnegre,

don Sebastià, a la mateix novel·la, en don Nofre, el batlle d’Andratx durant la Guerra a Els

escorpins, o en Riquer, que anys enrere havia pres l’al·lota al nostramo d’Els argonautes. Així, els

exemples de la primera novel·la pertanyen a personatges que no generen gaire simpatia al

protagonista i que, abans que acabi l’obra, hauran traspassat: el primer haurà mort de vell i el segon

haurà estat brutalment assassinat. I pel que fa a don Nofre, hem de reconèixer que el personatge no

desperta tampoc cap afecció a l’holandès protagonista si tenim en compte que aquests estrangers

protestants al bàndol franquista i durant la Guerra els feien més nosa que servei. En realitat, els

afusellaven, com explicàrem més amunt en parlar de la història externa, tot i que Porcel necessita

fer veure que en respectaren el culte com l’única possibilitat que té que traspassi la censura una

història amorosa entre una dona i un clergue religiós.

I als establiments de vida alegre neerlandesos, al mateix llibre, el narrador es refereix a “un manat

d’homes i dones [que] reien a crits” i on “tots picaven de mans i reien”686, locals diabòlics de dones

ben replens de gent, amb fum i una música estrident posada, semblant al bordell Copacabana de La

lluna.

A Difunts, per la seva banda, són molts els personatges a qui veiem riure. Rialla i defunció van

agafats de la mà i la mort és l’element que uneix els protagonistes que ocupen els episodis d’aquesta
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novel·la. Així, els qui, al primer capítol, menjaven bunyols, reien a les totes, i també Bernat Sallent,

el pare de Quim, cosí del narrador, etc., cosa que prossegueix a Cavalls amb la rialla de la vella tia

Amàlia o de les tres germanes difuntes del narrador. Aquestes rialles no fan sinó condemnar-los a

la mort, per tal com ens recorden la caducitat de la vida humana: els que ara riuen, demà ja no

podran fer-ho perquè no hi seran.

I a La lluna, l’home que acompanya la Raquel de Croc també compareix rient, però és més aviat

com si el personatge de Croc estigués embogint i veiés rialles pertot arreu, puix quan surt del bordell

tota la gent amb qui topa pel carrer li sembla que també està somrient. Tanmateix, no es tracta de

“gent que somriu” sinó de «gent que a la vista d’en Croc es trabucava convertint-se en gent que reia,

i mentre reia s’engreixava i se li aixafava el nas, gent que reia grunyint, gent emporcada de rialles

que semblaven dir “que sí, que sí”, com l’idiota de les dues dents d’or»687.

A la mateixa novel·la, al refresc que Santiago Tavernera organitza a casa seva, la gent comença a

beure i a menjar i “les cares s’envermellien i de les boques esclafia la rialla”688, que de nou es

refereix en aquest procés de cosificació de les persones, convertides en cares impersonals,

indeterminades, reduïdes a boques que riuen. Abans, just convidar-los el patró a casa seva tots

havien començat a riure. De nou sabem que la rialla no vaticina res de positiu; ací serà presagi de

l’intent de violació de Tià Salla a Margarida, la dona de Dameto, igual que quan Juvera, a Els

argonautes, es posa a jugar a cartes al Cafè Cubano, les rialles dels altres jugadors li estan vaticinant

que perdrà tot el que té rere les timbes de joc.

I quan el protagonista d’Els escorpins, a la platja, estigui a punt de pegar potada a un gat, es posarà

a riure exageradament, en un altre anunci clar del que succeirà. Així doncs, res de bo pot advertir

veure que, a la platja del Camp de Mar, el pare de Holst i la cosina d’ell, Olga, estiguin rient a

l’arena —s’insinua una relació sexual pecaminosa entre ambdós que, finalment, no sabem si arriba

a esdevenir-se o no—, i quan el protagonista veu riure a les noces del seu germà el nuvi i la seva

promesa quan se’n van, la rialla d’aquests fa referència a la relació sexual que mantindran a

continuació. I a Els argonautes, que Torroella i la seva cosina es trobaven a punt d’iniciar una
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aventura amorosa, ens ho confirma el fet que, mentre passegen per la muntanya, somriguin mentre

parlen de qualsevol banalitat. Semblantment, l’enamorat de Krista a Els escorpins, Miquel, és

imaginat, quan ells dos són a la barraca, amb el rostre somrient, i a la tercera part, es veu els dos

enamorats que conversen riallers just abans d’acomiadar-se; un altre vaticini nefast per a ells, més

perquè Miquel, després d’haver deixat Krista, encara portarà el somriure que el menarà a la mort

gravat al rostre.

El protagonista d’Els escorpins sofreix molt en veure que les planificacions que ell havia fet amb

Krista s’han ensorrat i que, després d’haver-hi mantingut relacions sexuals, aquesta el menysprea

tant o més que abans. Llavors, enfonsat, deixa de sentir-se persona, la qual cosa passa, primer de

tot, per deixar de considerar els altres semblant a ell i començar a veure boques obertes que xisclen;

o records llunyans, a penes definits: un rostre de nen a qualsevol lloc, somrient...”689 que Fité, així

mateix, ho associa amb un “símbol agressiu de la incapacitat de comunicació verbal”690.

Les femmes fatales

A Solnegre, la rialla de Maria és tota una altra cosa respecte del que acabem d’explicar al punt

anterior. Marc recorda d’ella el somriure de quan la conegué, el seu rostre somrient quan ell

començà a freqüentar casa seva o la seva rialla la nit que es besaren per primer cop. Per tant, es

tracta d’una altra mena de somriure, diferent de l’anterior, i que hauríem d’associar més aviat amb

un somriure provocador i temptador de femme fatale com els de les dones que pintava Modigliani,

els quadres del qual pengen del menjador de casa de Maria.

Per tant, ens trobarem amb un bon nombre de casos en què el somriure s’associarà sobretot amb les

dones i, en concret, amb una determinada classe de dones, les que poden exercir el seu paper de

femme fatale tot dominant l’home. I en això, advertim un punt de contacte amb el leitmotiv de la

lluna, en el sentit que les dones dominen els homes de la mateixa manera que la lluna també
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exerceix el seu influx en l’univers porcel·lià. No debades, Cirlot manifesta que la lluna és

representada per un disc argentat sobre el qual apareix un perfil femení691.

Una altra característica molt curiosa d’aquestes femmes fatales raurà en la seva procedència

estrangera —del nord d’Europa, més concretament. A la dècada dels seixanta, els turistes d’aquests

països començaren a viatjar a l’Espanya franquista i les estrangeres, en aquest sentit, es mostraven

més llibertines que no pas les autòctones; d’ací podria haver partit la idea de transformar-les en

femmes fatales692. Sabem que Porcel, per exemple, quan era jove i vivia a Mallorca, anava a

Santanyí amb moto a veure una al·lota alemanya. Fixem-nos que, d’entrada, la Maria de Marc no

ho és, però s’ha traslladat a viure a una ciutat nòrdica europea que no s’esmenta; sí que ho són, en

canvi, a Els escorpins, la mare del protagonista i la mateixa Krista, de nacionalitat neerlandesa,

d’allà mateix prové mistress Helen, que apareix a Difunts, mentre que Olga, d’Els escorpins, és

russa; una altra femme fatale, Isla, l’alemanya en conxorxa amb Torroella i el patró Santaló del iot

Gardenia, surten a Els argonautes, la baronessa de Château-Mithrí s’exilia de Bèlgica, i encara hi

hauríem d’afegir Erika d’“Agamèmnon i Erika a Micenes” (1975) que vivia amb el seu home a

Estocolm, les sueques del iot Jämtland que surten a “El feliç Nadal de Santiago Perelló”  per una

de les quals, pèl-roja, Vicenç Vinyet se sentia atret, i encara perdurarà en dones posteriors al nostre

objecte d’estudi des de Katharina Kästner de Les pomes, procedent del nord d’Alemanya, fins a

Olympia, l’islandesa que dóna nom a la penúltima novel·la que Porcel publicà.

Aquest domini comença pel que exerceixen les mares sobre els seus fills, com ara el de la mare del

protagonista d’Els escorpins sobre aquest i el seu germà Adriaan. En aquest cas, es tracta d’una

dona desitjada pel seu home, i en el cas del fill petit, som al davant d’un cas clar de complex edípic.

Ella apareix a escena rient, i el seu home, quan la veu, li besa paternalment el front, però ella respon

establint-hi contacte carnal. L’holandesa, a més, pinta, i en els seus quadres tot ho omple de vermell.
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Dibuixa cossos d’homes i dones despullats, mesclats, amb els membres desproporcionats, en

estranyes posicions, de manera que la pintura de la mare acaba obcecant el mateix protagonista. A

partir d’aquest moment, el personatge comença a veure la seva mare distinta, com també li acabarà

passant al seu pare i al germà després que ella els abandoni per anar-se’n amb un amant. Així,

Adriaan, el fill gran, veu clar quina mena de dona és, com les que pinta als seus propis quadres. I

el dia que surt al diari la notícia del premi que han atorgat a la mare, Adriaan s’enfurisma i, molt

irat, com un dimoni, crema els papers que en parlen al foc.

El domini de la mare sobre el fill petit fa que quan aquest decideix seguir la carrera eclesiàstica, en

trobar-se a la biblioteca amb un llibre de l’amant d’ella, Teo van Hulzen, sobre la pintura d’aquesta,

el roba. En contra, doncs, d’un dels manaments, el personatge sent la necessitat imperiosa d’incórrer

en el pecat, com si la seva mare, el mateix diable, li ho manés. El menut, quan pensa de nou en la

seva mare, és quan torna a l’església amb el pare i per associació d’idees, perquè veu un grup de

gent que riuen. Tanmateix, es treu el pensament del cap perquè són a la porta de l’església, com si

hagués tingut un pensament pecaminós. A diferència d’Adriaan, el petit reconeix que no sent cap

odi envers ella. I quan ja més gran visita per primer cop Mallorca, és l’únic que gosa matar a cops

una morena  que ell mateix reconeix que persegueix “com un posseït, ple d’una força triomfal” amb

“els ulls [que] em relluïen”693 com si ell també fos un personatge satànic, quelcom que prové de la

seva pròpia mare, i més avall, al poble d’Andratx, reconeix que se sent atret pel foc de les fogueres,

entorn del qual criden i boten els al·lots. La dona s’identifica amb el llagost que, primer, l’infant

creu veure botar del seu llibre i que després se li apareix en somnis, li somriu, identificable amb els

braços de la mare, a qui també veiem a tothora somrient.

Podria continuar, tot plegat, pel domini que exerceix la tia Amàlia, de jove, sobre el protagonista

de Cavalls, que no tindrà res a veure amb la seva rialla de senectud, perquè entremig d’una i altra

s’han escolat vint-i-cinc anys i, en aquest temps, es col·loca una dentadura postissa que,

simbòlicament, li fa perdre el seu domini sobre l’home. Però molts anys enrere, encara amb tota la

seva dentadura, el protagonista, a setze anys, no veia la prefiguració que en tenia d’ella —malgrat

que l’hagués vista sovint abans— a partir del retrat que li n’havia dibuixat la seva àvia, sinó que,
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per primer cop, la veia com era en realitat, com a dona. La tia Amàlia representa llavors un model

més de les femmes fatales porcel·lianes: una dona de caràcter, profundament sexual, capaç

d’expulsar d’un crit tots els jovenets de Son Farriol i exercir el seu domini diabòlic sobre el

personatge, alta i prima, pèl-roja i amb cabellera embullada voleiant-li al vent, pits petits i faldeta

i cuixes a la vista.

Ansiosa que el seu amant torni a cercar-la, no només confondrà el seu nebot amb aquest i s’hi gitarà,

sinó que talment un Quixot que confon amb cavallers les oliveres i els garrofers, mirant l’hort quan

fa fosca, s’imagina que els bolics a l’obscuritat són genets amb llances i plomalls al vent (dos

símbols fàl·lics claríssims; també ho són els arbres o el puig, de la mateixa manera que, més avall,

les dunes simbolitzen els pits de la mateixa Amàlia en un passatge curull de referents sexuals) que

vindran a rescatar-la de Son Vadell com quan els sarraïns hi vingueren en temps dels Ducs,

cremaren la possessió i rebolcaren la Duquessa en sang i esperma d’homes i cans. I paral·lelament,

tenim la mare del protagonista de Cavalls, a qui el narrador contemplava d’enfora, amagat rere els

eucaliptus, temorós que el volgués destruir a força d’arrabassar-li la pell a trinxes.

Aquest domini sobre l’home l’advertim també en dones com ara la prostituta d’Amsterdam d’Els

escorpins, perquè, com veurem, aquestes femmes fatales sovint es dedicaran a la prostitució. De la

mateixa manera, podríem parlar de Raquel, la prostituta del Copacabana, que s’entén amb Toni

Croc a La lluna. Un altre personatge que se’ns presenta amb una rialla és una altra bagassa: Carme,

que s’entén amb el patró Salla. Però no sempre es dediquen en aquest ofici: Isla, l’alemanya que surt

a Els argonautes i que domina el patró Santaló amb la seva rialla mentre palpa Torroella, no s’hi

dedicava, posem per cas.

No cal que exerceixin la prostitucció. Tampoc cal que riguin. Pensem en Anna Borobia de Difunts.

Imitava, en la manera de vestir-se i pentinar-se, les actrius nord-americanes de cinema, i fumava

quan arribava el material de contraban, de manera que provocava ereccions als homes només de

veure-la, vinclats al seu poder, mentre la resta de dones s’indignaven. Els qui provaven de violar-la

a un carreró, mai se’n sortien, pels crits que feia, i si se li declaraven, ella els responia que ja en

parlarien més endavant. A Sallent, també el tenia, d’un temps ençà, embadocat. I Borobia, que

sempre es reservava la darrera paraula amb els homes, va acceptar de ballar-hi quan aquest li ho



694 Ibid, p. 257.
695 Ibid, p. 332.

481

demanà, i es casaren el dia dels Reis. Els altres homes li devien semblar mediocres en comparació

amb Sallent, l’únic que disposava de vehicle propi.

I quan el sen Gaspar, a La lluna, es posa a ballar la culebra al refresc de Tavernera i demana a les

al·lotes si el volen acompanyar, elles es posen a riure de valent. Hom comenta que podria sortir a

ballar Angeleta de Son Baltaró, i aquesta, també com una femme fatale, demoníaca, flameja pels

ulls quan la seva germana objecta que no vol que surti a ballar aquella indecència. El ball consisteix

que el jai remeni una corda al compàs de la música, mentre la jove dansa i tots els homes la

contemplen amb desig. També riu, a Els argonautes, Maciana del Batalló, una dona molsuda que

duia vestits vermells o cenyits, molt balladora també, que aviat deixa les coses clares al seu home,

Pere Marcó, i se n’aprofita. De fet, quan la mare d’aquest va a espiar-la a casa seva, el que sent són

les riallades d’ella, que estava gitava amb uns soldats.

El ball, doncs, que sovint s’ha erigit en víctima de les persecucions eclesiàstiques, sembla que, en

ell mateix, ja constitueixi quelcom pecaminós, i encara que no totes, moltes de les dones que ballen

a les novel·les de Porcel, pel simple fet de fer-ho, ja es converteixen en satàniques. És el cas de sor

Anatòlia de Difunts, a qui tothom va veure provocant un foc i ballant rere el finestra, embogida i

dient que Lau Tortella la hi havia convidada.

Però tornant a Els escorpins, l’altra dona que hi ha a la vida del protagonista és Krista, que el jove

coneix una nit a les festes d’Andratx. L’holandès queda captivat per la seva fesomia i el seu

somriure. De nou, ens trobem amb una dona molt més forta que l’home i que el domina, tal com

fa la lluna amb altres personatges de Porcel: “els ulls de Krista [...] influïen en mi, encara que no

em miressin, tal com fa la lluna amb les marees”694.  Per això, ell reconeix mostrar-se “desitjós de

complaure-la, quasi desesperadament delerós de servir-la; anhelava que tingués necessitat de mi”695.

Krista ja es presenta com una femme fatale; llueix unes sabates de tacó alt i una rosa blanca als

cabells pèl-rojos, i quan s’allunyen de la gent, ella es desfà els cabells i desperta, d’aquesta manera,

el desig sexual en el protagonista, que aleshores la besa.
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Temps després, el pastor s’instal·la a viure a Sant Elm. Krista vol anar fins a Portocristo perquè hi

han ferit el seu promès, i després que el seu pare objecti que és una bogeria anar-hi tota sola, ella

somriu sarcàstica al protagonista tot demanant-li si la hi vol acompanyar, com si li oferís la relació

sexual que més endavant mantindran. Ell sent aleshores que “el meu cos es va encendre, com d’una

gran foguerada interior, igual que quan a Amsterdam, a la nit, em sentia devorat per una força

calenta i encegadora, febril, i m’havia de llevar, per posar-me sota la dutxa freda”696.

Ella el provoca mentre ell està tractant d’adobar la motocicleta. Però, a més, Krista és molt ofensiva,

particularment amb ell: “ja em podia haver imaginat que amb vostè no arribaria enlloc”697, cosa que

la distancia de la resta de femmes fatales que hem vist fins ara en Porcel. L’única excepció en aquest

mal caràcter és, tanmateix, la nit que es conegueren a Mallorca, com si es tractés d’una altra dona.

I així, tota la força i vigor que el protagonista mostrava abans de venir a Mallorca, desapareix davant

aquesta dona més forta que ell perquè s’adona tot d’una que Krista el destrossarà.

De la mateixa manera que la nit d’Andratx, a la cabana, quan temen que els trobin els militars,

l’estrangera es mostra feble i el pastor agafa les regnes de la situació, contràriament a abans, perquè

veient-la insegura, ell s’envigoreix. De fet, reconeix sentir-se ara com un gegant, perquè necessita

adquirir força per dominar-la sexualment a l’hora de fornicar amb ella. I la jove fins i tot es posa

a plorinyar quan sent que un dels militars parla de cercar una cabana per aixoplugar-s’hi, el lloc on

ara ella és amb el clergue, i fins i tot arriba a perdre els estreps. El narrador-protagonista diu que la

inseguretat li ve perquè creu que aquests encarnen el diable, però qui també sembla encarnar el

diable és el mateix protagonista quan ella pensa que el seu promès és mort, i el pastor no amaga el

seu desig que això passi, la qual cosa no ens pot deixar de sorprendre tenint en compte la seva

condició religiosa.

És aleshores quan ella es deixa dominar per ell, que deixa que li amoixi la cara entre les mans, la

petonegi i la llanci damunt l’herba per posseir-la sexualment. Però en despertar Krista, ell la veu

com posseïda, i tota la força que havia adquirit ell s’atenua en un instant. Ella recupera tot el vigor,

fent palès el menyspreu que sent pel pastor i la repugnància pel que ha succeït mitjançant
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l’escopinada que li propina a la cara, alhora que ell retorna a ser l’ésser compungit de sempre. El

mateix protagonista associa així els dos moments a la fosca i la claredat respectivament.

La nit que els Cronac sopen amb els Vanhoover, el narrador-protagonista afirma que veu Krista

rient sovint. Ella desperta els seus desitjos sexuals i el controla, com passa amb les femmes fatales

a les primeres novel·les porcel·lianes en general; després d’haver mantingut relacions sexuals amb

ella a l’inici del llibre, li fa por sopar-hi al costat, i no gosa ni mirar-la.

Però observem que, al funeral de Miquel, el protagonista reconeix que la terra ha obrat un canvi en

ell, que vol deixar enrere la seva ànima pusil·lànime (que el lliga amb el seu pare) i omplir-se

d’energia i activitat, tal com era la seva mare. Davant d’això, Krista li reconeix que minuts abans,

és a dir, al pusil·lànime, fins i tot li hauria escopit a la cara, mentre que ara accepta el condol que

li ofereix el pastor i es compromet a perdonar tot el que ha succeït entre ells dos. És, de fet, el

mateix menyspreu que la mare del protagonista mostrava davant el pocapena del seu home.

Sembla, doncs, que al costat d’un diable com ella, ell també s’hi hagi transformat. I, d’aquesta

manera, quan torna sobre els textos de Calví o als Evangelis, ja ho veu diferentment, ja tot és “lletra

morta, renou de buidor, conceptes freds”698, i en anar-se’n a la capella s’ha de col·locar les ulleres

de sol perquè no vol que altri li llegeixi a l’esguard el satanisme que porta després del que ha succeït

amb la filla del pastor Cronac, la qual, per acabar-ho d’adobar, quan entri al temple sagrat es

col·locarà per contrast al costat de la creu.

No només ella, tanmateix, desperta desitjos sexuals al personatge. Quan confessa que s’ha passat

el matí preparant el sermó de la vesprada, pensa en les Dames de l’Església Reformada d’Holanda,

a qui, tot d’una que arribaven a Mallorca, la pell se’ls encenia d’un vermell viu i que reien a les

totes. La rialla d’aquestes té un sentit clarament sexual. Per això, el protagonista, que els fa el

sermó, quequeja en ser-hi al davant, perquè desperten el seu desig sexual i el distreuen de les seves

obligacions. Així, aquestes dones dominen també el pastor, de la mateixa manera que el reverend

Cronac, ésser menut, és comandat per la “immensitat greixosa” de la seva dona.
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Aquesta mena de dones, encara que han perdut força respecte a lliuraments novel·lístics anteriors,

encara desfilen per Els argonautes. Així, la rialla de Tonina, la dona del nostramo de la Botafoc,

l’hauríem de relacionar una mica amb la de Maria a Solnegre. Encara moribunda, Tonina somreia

dèbilment, i anys enrere, quan Cabré l’havia coneguda, se li insinuava un somriure, com si invités

Cabré a petonejar-la apassionadament, com acaba fent el nostramo.

ALTRES SÍMBOLS

Un altre dels símbols que apareixen a la novel·lística de l’andritxol és el de les campanes, de

campanes que toquen a morts pels volts de Tots Sants. No es tractarà, en cap cas, òbviament, d’un

símbol positiu. A Els condemnats, el seu primer drama, ja hi apareixien com a leitmotiv de la peça,

i hi anunciaven la mort. A la primera novel·la, igualment, les campanes mantenen aquesta funció

premonitòria en Marc. Les campanes sempre anuncien quelcom; en aquest cas, es tracta de

l’assassinat de don Sebastià, quan Marc encara no ha estat detingut. Però quan torna a Solnegre,

quinze anys després, torna a sentir també les mateixes campanes de Tots Sants, que ara li causen

una mena de son agradable, però que també li retreuen constantment el que va fer, semblantment

a la funció que adquireixen a Els condemnats. I tornen a recordar la mort al primer capítol de

Difunts, el vespre de Tots Sants, car un any, Melcion Terrassa hi va morir “penjat per una baga que

va fer-se a la corda”699. És per això que, en sentir les campanes, els cans i els gats, com que veuen

les ànimes dels morts deambular abans que ho percebin les persones, s’espanten i alerten del perill

amb llurs lladrucs i llurs miols, respectivament, des de sota del llit. Ací, hauríem de tenir en compte

la tradició de què parteix Porcel: quan la seva mare, a les nits, sentia udolar un ca, deia que era

perquè passava una ànima, com si l’animal fos l’únic que s’adonés de la seva presència700.

I a Els argonautes, quan Juvera s’endinsa a les terres del seu sogre, en veure’l, les ovelles s’allunyen

fent dringar uns “escandalosos” picarols que recorden al patró de la llanxa el mal que ha comès a

la família a la qual pertanyen els animals. També Sebastià, a Difunts, després d’haver passat el dia
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a la muntanya i haver-s’hi adormit, en despertar, davalla amb fosca al poble, i sent com repiquen

les campanes, just abans de l’esbronc immens que rebrà quan arribi a casa.

Sovint també el soroll de les campanes desvetllen els personatges i els provoquen insomni. Això

passa, per exemple, a la mateixa novel·la, a la mort de l’àvia Brígida, quan sentia des de casa les

campanades de l’església, que retrunyien encara més en la casa buida de la padrina vella, després

de la mort d’aquesta.

També amb relació al seu teatre, però amb una peça molt posterior, Els dolços murmuris del mar

(1981, d’ara endavant Els dolços), adquireix importància un símbol: el de la màscara. Milian, en

una entrevista que li féu, ja la titulà com “La màscara del triomf”701 i el volum setè, i darrer que va

veure la llum, de les obres completes porcel·lianes, consagrat a la seva producció dramàtica, duu

per títol Les màscares702. En Els dolços, un personatge, transsumpte del mateix Porcel, torna al

poble vint anys després com el que era el mateix Porcel, un dels homes més significatius de la vila

—l’institut del poble, per exemple, llueix el seu nom. Però això només és una màscara. En el fons,

el personatge se sent un infeliç com qualsevol altre, que també duen màscara. La màscara representa

la mentida i, en conseqüència, no és tampoc un signe gaire positiu en l’obra porcel·liana.

Hi ha al Cala Llamp, per la seva banda, personatges que somien i dels quals se’ns explica el que

somien, com ara Melsion, perquè el somni, en tant que irreal, també és un territori d’il·lusió, i d’una

il·lusió que, en bona mesura, manca en la majoria dels embarcats del veler. Però no és aquest,

dèiem, el cas de Melsion, que entra a treballar-hi en substitució de Toni Croc, i que té un somni que

amaga tota una interpretació. El fet que l’hagin contractat al Cala Llamp l’ha omplert de vigor i, per

això, somia que les veles del seu vaixell estan tot desplegades, però aquest somni no el percep com

un somni etern, sinó molt curt, com curta vol que sigui ell la seva estada a bord del Cala Llamp.

L’altre que també somia és el sen Rebolls. La diferència és que, en aquest cas, la visió no la podem

considerar un somni, sinó un malson. A Rebolls, durant una cursa de jais que feien al poble, li

havien dit que hi participés de facècia, i ell havia fet com si no pogués arribar a la meta, però és que
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algun dia seria com si no pogués arribar-hi de veritat, i això l’obsessiona, i comença a pensar en els

morts que ha deixat enrere: el pare, la dona, els amics, etc.

Aquests mateixos malsons menaçants encalcen, nit rere nit, el protagonista de Cavalls, que ho

associa amb les gàrgoles de Notre-Dame que veu quan obre la finestra de l’apartament on s’hostatja.

Es tracta d’una existència subterrània que desconeix però que porta a dins i que l’engrapa cap a

aquest no-res. I els éssers que pul·lulen per aquest món interior han de ser semblants a les gàrgoles

parisenques, com els monstres de l’infern del Jardí de les Delícies del Bosch.

Qui també somia, a Difunts, és el sabater Garí, que com que vol assolir l’herència del xinès Li, de

tant d’estar amb ell i sentir parlar de reencarnacions en cans i elefants, s’imagina convertit en una

granota o un porc, o el posseït Lau Tortella, que obsessionat amb tot el que li està passant, esmenta

el nom de Francineta i el dimoni i els del cafè, que l’estaven escoltant, l’apallissen perquè pensen

que vol fer mal a la seva exal·lota. A Cavalls, a Rafael Bardají, promès de Cristina, malalta de

tuberculosi, aquesta se li apareix en somnis després de morir. Els primers somnis són dolços, però

en una segona etapa comencen uns somnis eròtics que el fan despertar suat i de vegades amb

esperma als calçotets després que ella li hagi mostrat uns pits descomunals. Llavors, Rafael ha de

reprimir els seus desitjos sexuals amb altres dones i a les nits els pits de Cristina encara se li acosten

més, gairebé fins a ofegar-lo, motiu pel qual desperta cridant i mig ofegat, com si ella l’estigués

menaçant que ja tenia les seves, de sines, i que si continuava mirant-ne més acabaria per matar-lo

amb els pits.

Albert Balaguer delira en somnis tot imaginant que castiga el seu pare per la pallissa que li ha

propinat. En el somni, ell, que era un jove homosexual apocat i malaltís, s’imagina alt i fort i veu

el seu pare petit i magre, tot el contrari del que era en realitat. La tortura amb què es revenja té

aspectes que l’acosten al martiri de Sant Sebastià (tots dos fermats, sant Sebastià de l’arbre,

Balaguer, de les bigues) i a la passió de Jesucrist (les corretjades que acabaven en puntes de clau)

baldament l’episodi porcel·lià es manifesti encara molt més sòrdidament, com és costum en ell.

Un altre símbol important en Porcel és el de l’ametller florit, present en alguns títols seus com ara

els Difunts o contes com “Els blancs prodigis de l’ametller florit” en què, potser, dóna la clau de
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volta d’aquest símbol que és el que s’aplica en general a tota la naturalesa i molt concretament a la

rosa en tòpics com el del collige, virgo, rosas. Evidentment, la temporalitat puntual de l’ametller

florit —els ametllers, llunyans, simbolitzen les persones com en un quadre de Bruegel— es

converteix en el correlat objectiu de joves difuntes com Cristina, Joana i Marteta, protagonistes del

conte porcel·lià suara esmentat i després trasplantades a personatges de Cavalls, però també els

caràcters de Difunts han estat representats per aquesta temporalitat de l’ametller en flor; ells són les

flors però també els difunts a què al·ludeix el títol de l’obra.

D’altra banda, hem de parlar també de la simbologia d’alguns animals en particular. A Solnegre,

a la Vall de les Forques, mentre l’àvia feineja per la casa, Marc surt a passejar una cabra que tenen.

És un animal que, tradicionalment, encarna el diable, cosa que Porcel sap d’ençà que era infant, puix

la seva àvia l’hi va mostrar reencarnat en aquest animal703. És per això que Francineta Soler, quan

tot el poble diu que el seu nuvi Lau està endimoniat, afirma que “el seu promès i una cabra li

arrencaven un braç a mossegades”704, igual que, més amunt, en aquest Tortella el veien convertit

en un boc. I Marc, nen encara, s’espanta perquè la cabra se’l mira i el noi tem que es converteixi en

un dimoni. De nou apareix una cabra a l’estable de can Pepe, on els pedrers i Marc van a beure quan

els engeguen de Casa Solano; en aquest cas, la cabra no prediu res de bo tenint en compte

l’assassinat que són a punt de cometre. Es tracta d’un animal ambivalent, en el sentit que tant el

podem associar amb la mansuetud i amb Déu (particularment, a Els escorpins), com relacionar-lo

amb el diable i la mort —com vèiem suara. Finalment, i de ben segur que per influx de la literatura

i tradició popular, com en el cas de la cabra, l’òliba de “Nocturn de primavera” o el cant del mussol

que sent Botines a Difunts, l’hem de considerar sempre en Porcel presagi d’una mort imminent705.

I Isabel, a Cavalls, sentia a fora el cant del mussol: es considera que quan aquest canta molt a prop

d’una casa on hi ha un malalt, aquest morirà aviat.

Tonina, la dona del nostramo Cabré a Els argonautes, quan li demanen sí té cap inconvenient de

conversar amb el seu antic enamorat, respon pàl·lida que no li reca de parlar-hi. L’home la duu fins



706
CIRLOT, Juan Eduardo. Op. cit. Madrid: Ediciones Siruela, 1997, 527 p, p. 358.

488

a l’escorxador, com si l’anés a sacrificar, com una ovella. També, en aquest cas, hauríem de parlar

d’ambivalència: ara Tonina representa la mansuetud i Déu, perquè l’ovella simbolitza Déu, i

ensems, el diable, en tant que és dona i que morirà molt abans que el seu marit.

I a Els argonautes, quan els homes d’equipatge entren amb la Botafoc al caló dels Morts, tot d’una

veuen un esbart d’ocells (“ocell”, de fet, és un mot clau per als homes d’equipatge d’Els argonautes

i significa “perill”) que cerca la sortida d’aquell lloc angoixós com haurien de fer ells mateixos. Més

endavant, l’eixam d’abelles que brunzeix, reclòs al caló dels Morts, simula també els parlaments

dels distints personatges de la llanxa que romanen amagats a l’illot pitiús. Per Cirlot, tant els esbarts

d’ocells com els eixams d’insectes es revesteixen d’un significat maligne de “fuerzas en disolución,

pululantes, inquietas, indeterminadas, rotas”706; pensem en els problemes que s’esdevenen entre el

segon motorista i el patró a la Botafoc i que, en arribar a Mallorca, el nostramo sol·licitarà dos

homes d’equipatge per reemplaçar els dos motoristes amb vista a una nova sortida de l’embarcació.

Quan s’assabenta que la seva dona li posa les banyes, Pere Marcó se’n va a casa d’ella, es fica al

galliner i li torça el coll al gall, que no pot simbolitzar res més que l’home que troba amb ella,

perquè Marcó ja no és l’home de la casa. Només és un covard que no gosa ni enfrontar-se a l’altre

home i decideix optar pel gest més covard de matar l’animal que el simbolitza. Però és que

l’endemà, com veurem més endavant, l’animal li haurà fet mal a la panxa, com mal li ha fet saber

que la seva dona s’entenia amb un altre.

I el flabiol que es fabrica Vicenç Barral d’al·lot, sense tenir ningú més que els animals dels quals

viu envoltat, representa la puresa —de fet, se’l fa ell mateix— i ho hauríem de lligar amb el mite

del bon salvatge. Quan Lleonard conversa amb Bàrbara, la seva dona, se sent el flabiol, en tot cas,

símbol positiu, com si totes les pors del patró s’haguessin esvaït, i quan se’n va, es torna a sentir.

I la nit del ball a l’Arracó, rere la rectoria, senten una trompeta. Quan ella accepta els grans de raïm

que li ofereix Juvera i se’ls menja fitant-lo als ulls, està acceptant la relació entre ells.

Immediatament, es besen. Ella ha acceptat, simbòlicament, de festejar-hi.
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En canvi, un símbol negatiu és el puro. El duu, per exemple, a La lluna, el consignatari Gabriel

Malondra, el qual, a més, n’ofereix un a Salla, tot somrient-li, dos presagis negatius per a un

personatge que no acabarà la novel·la en vida.

Molts altres s’associen amb les femmes fatales i tenen un component fàl·lic clar. En són mostres

aquestes dones que fumen tot sovint, i la cigarreta es pot entendre en associació amb el fal·lus de

l’home, de la mateixa manera que, amb Anna Borobia, de Difunts, fumadora empedreïda com totes,

el micròfon que agafa del cadafal o el pollastre rostit —rostit perquè els homes s’exciten sexualment

només de veure-la— es poden entendre en aquest mateix sentit. No tant diferent d’aquesta és Roser

Singala, la riallera veremadora que accepta la relació sexual amb el narrador de Difunts quan

accedeix a beure del mateix got que ell i que després refrega una cuixa seva amb les de l’home.

Associat al paradís bíblic, hi ha l’entrada del narrador protagonista de Cavalls i els seus amics a Son

Farriol. Els personatges s’endinsaven en aquells horts per banyar-se en l’aigua pura i cristal·lina de

la sínia, o bé engolien una pruna primerenca en comptes d’una poma, i en sortir de l’aigua, el

protagonista coneixerà la tia Amàlia, per ell, la primera dona, encara que pugui ser només una de

les difresses del diable.

Finalment, hauríem de tenir en compte alguns colors que Porcel aprofita molt, com ara el vermell.

En la psicoanàlisi freudiana, i a propòsit d’una dona, el color vermell pot simbolitzar la

menstruació, però també es lliga, sobretot, al desig sexual. A les novel·les porcel·lianes, d’una

banda, s’associa amb les femmes fatales —que no és res que inventi Porcel—, però també a

determinades situacions tenses que acaben tenyint-se de mort: per exemple, quan el pastor

protagonista fuig de Miquel veu la mar roja sota la lluna, i al caló dels Morts, els homes

d’equipatge, justament, trien paper de color vermell per envoltar la pera de llum a l’espai tancat que

és el ranxo de la llanxa i que ensems simbolitza el vermell de l’infern on pensa que cremarà el

cuiner Freire per deixar morir Barral sense l’extremunció. Després també hem de destacar el

contrast de la sang de Dionisio Freire, per exemple, el pare del cuiner d’Els argonautes, que després

de rebre dos trets, mor dessagnat al costat d’unes aigües transparents i gèlides, o la sang de Tomàs

Barral havent llançant els gatets al foc. Un coloreig que sembla intensificar-se arran de la publicació

de Difunts i en contes com “Paulina a Bizerta” en què tot ho omple el groc del llaç de Paulina que,
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fins i tot, distorsiona la visió del personatge, que ara passa a veure-ho tot de color groc: la llum de

la cambra, les figueres de moro... Un altre color interessant de l’univers porcel·lià, òbviament, és

el negre des del primer títol novel·lístic, Solnegre, que s’associa amb la fosca i del qual ja hem

parlat més amunt en referir-nos a l’obscuritat.
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Llengua i estil

Porcel, que sempre va protestar vehementment contra la filiació celiana que els crítics atribuïen a

la seva obra, en canvi, curiosament, sí que reconeixia el mestratge de Cela pel que feia al tractament

lingüístic707. De Pavese, per altra banda, en treu, particularment, la manera com pinta els seus

paisatges amb els colors més bigarrats. En això, també hi podria pesar la influència de la poesia

paisatgística de lírics que l’atreien particularment, com Joan Alcover o Josep Sebastià Pons, perquè

de l’estil de Porcel s’ha posat en relleu una notable influència lírica, sobretot d’ençà de l’aparició

de Difunts, en què la llengua i l’estil sofreixen un punt d’inflexió dins la seva producció

novel·lística, que no és tan marcat en el cas de la narrativa breu (sempre més curosa estilísticament

parlant) i també associat, com ja ha estat repetit mantes vegades, a l’origen primigeni d’aquests

textos que prenyen Difunts.

Molas observa el profund treball lingüístic que realitza Porcel a la seva obra. L’andritxol atomitza

els capítols i els paràgrafs, sovint, amb una obertura o un tancament que pretenen d’atreure l’atenció

del llegidor, com ara a la primera oració de Solnegre: “Feia un sol que cremava el cul a les

llebres”708. Molas destaca també la utilització de l’adjectivació molt sovint com a “sobrecàrrega

decorativa”, més que no pas en la seva funció més habitual d’especificació o explicació del

substantiu. Els adjectius, de vegades, acumulats mitjançant l’ús de vírgules (“alta, oscil·lant

palmera”, “miols allargassats, melodiosos, suggerents”, “llargues i polides, quasi marmòries”),

abunden, lògicament, a les descripcions que, normalment, Porcel usa per encetar i cloure els

diferents capítols de les seves novel·les, especialment, a partir dels anys setanta. I fa ús, molt sovint,

també en augment a partir de Difunts, del complement predicatiu (el sotslineat és meu): “Sortí a la

mar satisfet”, “Sortí abans d’acabar, emprenyat”, “inquietes les llefiscoses antenes”, “les bresques
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degotaven, inflades, gotes de mel”, etc. És destacable, així mateix, l’ús que fa dels diminutius

(“pontarró”, “carretó”, “escolanet”, “nassarró”, “cremallons”, etc.), així com dels augmentatius i

derivats (“blanquinós”, “rogenca”, “cridadissa”, etc.), que enriqueixen la llengua i ajuden a

especificar encara més els detalls de l’escena.

Es detecta també una acusada tendència a col·locar el subjecte rere el verb: “Ja era guerriller, en

Melcion Terrassa”. També les tècniques impressionistes es detecten, sobretot, a partir dels setanta:

“un rat-penat, dos, ombres ràpides”, “una invasió multicolor d’automòbils dinàmics, rutilants, els

passaven com coets”, “un gran núvol d’ocells”, etc. Sobretot en les descripcions, és moltes voltes

intencionadament imprecís, per raons de coherència, quan la focalització recau en un narrador

intradiegètic, i també es mostra telegràfic, de tal manera que prescindeix dels verbs copulatius, que,

simplement, servirien d’enllaç i apareixen, directament, els atributs (“les potes, curtes”), o els

circumstancials (“fins a les Balears, Màlaga, Marsella”), potser una manera que la informació no

es faci tan feixuga: diu el mateix en menys espai, la qual cosa concedeix al document una sensació

de major fluïdesa.

Les expressions, dites i refranys populars, molt freqüentment illenques, que enriqueixen

notablement la seva prosa hi fan, semblantment, acte de presència: “can bum”, “la mar com més té

més brama”, “no hi canten galls ni gallines”, “bona nit si et colgues”, “feta un eccehomo”, “[la mar]

fa forat i tapa”, “mal em pegui feridura”, “fer els ous en terra”, “sense dir pruna”, “cal posar el bou

davant de l’arada i no l’arada davant el bou”, etc.

Joan Solà, amb motiu del decés de l’autor andritxol, va publicar en premsa una trilogia d’articles

per comentar la llengua de les obres de Baltasar Porcel i en feia un judici sever, encara que

probablement cert: “l’autor no controla gaire aquest aspecte [lingüístic] o bé, segurament, se’n

desentén; o, pitjor, arriba a usar alguna forma intolerable”709. Solà parlava de tres obres, una d’elles,

Solnegre, que considera “una obra molt mal acabada, per culpa del’autor o de l’empresa o de tots

dos”710. Això, probablement, explicaria expressions traduïdes directament del castellà com ara



711 Val a dir que, ben aviat, serà aquesta darrera la que s’imposi sempre sobre l’altra tant en els diàlegs com
en la narració pròpiament dita.

712 Ap. SOLÀ, Joan. “Baltasar Porcel (2 / 3)”. Avui. Barcelona, 29 d’octubre de 2009.
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“cloure el bec” o la vacil·lació, a Solnegre, en l’ús de la primera persona amb desinència zero o amb

-o final711 que dóna lloc a incoherències que no fan sentit com “miro enfront i ho trob tot buit”712.

Pel que fa a les figures literàries, és de destacar l’abundància de les enumeracions, sovint, en tropell

(“caderneres, cues-roges, verderols, pardals, rossinyols, ullets-de-bou”), les comparacions (“els cops

de rem dins l’aigua, com si peguessin una galtada”), les sinècdoques (quan Joao Bandeira tracta

Melcion de “gallego” o quan els andritxols diuen dels forasters que són uns “jaeneros”), metonímies

(“la carn perd el seu poder només per mitjà del sacrifici”), sinestèsies (“un record xop

d’enyorances”), però sobretot, les metàfores: «la mar engolint l’àncora [...] la mar llepava el casc

de la “Dorotea”», “cabell laci, ivorenc”, “frenètiques llengües vermelles”, que constitueix, sens

dubte, la figura més habitual de la literatura de Porcel, com passa en general amb els altres

escriptors. Per tant, notem que les figures lexicosemàntiques o de contingut són les que prenen una

major rellevància dins la literatura porcel·liana, amb una intensitat que, en certa mesura, s’acosta

més al grau amb què l’utilitzen els contistes i, fins i tot, els poetes, que no pas els novel·listes. Hi

ha, doncs, en Porcel, una voluntat d’embellir l’instrument lingüístic, d’agombolar el contingut

argumental en una forma prou lírica caracteritzada per una major abundància de figures literàries

de les que, en general, esperaríem trobar en un producte novel·lístic.

Els aspectes visuals, a partir de Difunts i durant la segona etapa, en què l’autor concep la novel·la

com una pintura, adquireixen molta força, però també els olfactius, amb els quals s’ajuda a crear

una determinada atmosfera que l’autor pretén total (l’olor de pi o murta, l’aroma de la fruita i el

cafè, la flaire del romaní, els til·lers al costat de la pudor del fems, els pets i les cagarrines per

contrast, el tuf de suor, la sang...), els auditius, que així mateix també hi són notablement presents

(la trompeta, les campanes, el picaroleig, el toc del flabiol, el brunzeig de les mosques, els trets o

el renill dels cavalls), els gustatius (les llagostes eivissenques, les fruites que apareixen a dojo, la

sobrassada coenta, la llesca de pa amb sobrassada i olives, els bunyols amb mel...) i, fins i tot, els

tàctils (els nens que encara ho descobreixen tot per mitjà de les mans). En això, hi té a veure

l’epígraf de Proust que encapçala Difunts:
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485 Cabré, en un apartat que porta per títol “Novel·la i conte: recuperacions, transvasaments i reelaboracions”,
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Però quan res no substitueix ja d’un passat antic, quan han mort els éssers i s’han esfondrat les

coses, només perduren, i més intensos, més fràgils, més vius, més immaterials, més persistents

i més fidels que mai, la flaire i el sabor [...]”484.

No és estrany, doncs, que aquesta importància dels cinc sentits s’intensifiqui tant en el seu segon

període novel·lístic, i afecti també la narrativa breu, amb la qual, tanmateix, tan empeltades estan

novel·les com ara Difunts i Cavalls i, en definitiva, tota la seva producció, perquè almenys en Porcel

la narrativa breu i l’extensa aniran molt sovint de la mà485.

Al segon període preval la vista per sobre dels altres sentits, com al capítol inicial de Difunts, o al

de Josep Botines: la visió de la geneta predomina sobre el so de la trompeta lligada a la Mallorca

del seu fill Rafael, igual que la visió de Jacqueline, al capítol següent, pesarà més que la campaneta

del gat Zacaries, que actua en un segon pla, quan Sebastià, el germà del narrador, en fer-se de nit,

no veu res més que els llums del poble a baix de la muntanya.

En canvi, es prioritza l’oïda quan el tret de Bernardí Coves retruny per tota la plaça del Peix i tots

els veïns surten a veure què ha passat, encara que després la visió de l’escena adquireixi tot el

protagonisme. El mateix podríem adduir de la corneta del saig Baltasar Tortella o de les esquelles

de les cabres del mut Martorell, mentre que, per un altre costat, olfacte i oïda aliats poden superar

la vista, com quan el gruny dels porcs i la pudor de fems trenca l’escena de Florència i Llorenç

Riutort. O guanya l’olfacte tot sol, com quan el narrador ensuma la flaire que prediu la tragèdia de

Carmel Grau quan van a veure l’endevinaire Ribot a Difunts.

Novament, ho fa a Cavalls, en espais closos (l’apartament de París, la Llibreria Shakespeare & Co,

Son Vadell, Son Farriol...) que concentren més la sensació d’una escalfor marejadora, l’olor de cafè
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i tabac, el gust de la taronjada a la boca, la pudor del zotal que aboca l’àvia amb les finestres de la

casa tancades, etc. Obté el fi perseguit, per exemple, el dissabte de Tots Sants a Son Vadell, amb

l’oli espargint-se, els blens de les espelmes enceses, tot a les fosques, els corredors estrets i les

cambres tancades i barrades, etc., perquè si abans concloíem que la vista adquiria la preeminència

sensorial, en aquesta novel·la de 1975, ens haurem de repensar la possibilitat que no sigui la vista

sinó l’olfacte el sentit que, tal volta, adquireixi la preeminència sobre la resta, perquè a través de

l’olfacte, més que no pas de la vista (que també ens servirà però que restarà, tanmateix, relegada al

segon lloc) o dels altres sentits, podrem copsar les essències d’un temps passat o perdut que és el

que cerca el personatge de Cavalls.

Ho descobrim quan les olors actuen amb més celeritat en el narrador que la visió de tia Amàlia o

que el sentit de l’oïda (de fet, ell ni tan sols intentarà d’entendre el que li diu). No és, però, el perfum

de la tia, prou allunyada d’on és ell, ni la flaire de les magnòlies esmorteïdes el que li arriba, sinó

una determinada olor comuna de tot Son Farriol que, en ensumar-la, li duu el record de la seva

pròpia tia; de fet, si hagués predominat el sentit de l’olfacte de la tia sense haver-la vista ni sentida,

per part d’ell, hauria pogut tornar a mantenir-hi relacions sexuals, per tal com és plausible que l’olor

d’una persona no hagi canviat al cap dels anys. I també hi ha la possibilitat de restar cec a les

velleses, com l’antipapa Benet, que, incapaç de veure com es crema el cos de fra Peladi Calvet

davant seu, necessita que Roderic li ho vagi detallant tot a l’orella o ensumar l’olor de socarrim que

li arriba al nas.

Insisteix molt en les aromes del cafè, la fruita, les espècies, l’olor de tabac, el baf dels motors

(mescla d’oli, benzina, aigua i petroli), perfectament identificable per qualsevol llegidor per tal de

crear l’efecte desitjat, l’olor de les roses, etc. També és típic parlar de personatges que associen una

determinada olor amb un espai, una etapa, una persona, etc., com ara el nostramo Cabré d’Els

argonautes, que complí el servei militar a la sabateria de la caserna de Tarragona, i que sempre que

sentia olor de sabates li recordava aquell temps de desesperació que visqué perquè la seva Tonina

l’havia deixat per festejar amb un altre; el fosser Gual, de Difunts, que s’animava només d’ensumar

quan treien el vi, que associava amb la veremada, o el protagonista de Cavalls, que identifica amb

els difunts l’olor que surt de la mescla de l’oli i els cremallons barrejat amb zotal, o el perfum que

roman en ell del primer cop que el va sentir desprendre’s del cos de la tia Amàlia.
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Li serveixen molt a tal efecte, els arbres (l’ametller blanc, el pi verd, el magraner vermell, el nespler

taronja...) i particularment les fruites, ben presents arreu d’ençà de la primera novel·la, com ara les

maduixes i nesples que mengen Gamallo i Gallinato a Galícia a Difunts, el color i la flaire de les

quals venç la pestilència que emana de Gallinato, o les cireres i taronges que omplen l’hort de Simó

Vidal. Sovint, els personatges mengen fruites fins a la sacietat, fins que els fa mal, segurament,

perquè devia constituir l’únic aliments del que podien atipar-se més sovint els pagesos mallorquins:

a Marc, de Solnegre, el seu avi sempre li donava fruita, fins que vomitava, perquè deia que els còlics

de fruita eren sans, i Sebastià, de Difunts, menja figues i ametlles fins que té ganes de vomitar.

En l’estil de Cavalls, s’adverteix per primer cop en Porcel el desig de crear una certa incertesa en

el llegidor que obté per mitjà de les frases a mitges, els punts suspensius, els pressentiments que

deixa anar, sovint, en oracions curtes, als finals dels paràgrafs, les incerteses... que atorguen, a tot

plegat, una certa sensació de destarotament que tracta de reproduir el desgavell en què opera i viu

immers el personatge dins el seu cap i entre els seus papers en una novel·la ambigua com, en

general, podríem qualificar bona part de la seva literatura.

Així mateix, és constatable l’intent d’emular en certs passatges de Cavalls —per tal d’atorgar més

versemblança als documents que aporta en el sentit que això atorgarà una major credibilitat a la

novel·la—, l’estil d’una crònica judicial del segle XIX quan comenta que “el comerç carnal

practicava amb lliure dedicació” o la intervenció d’Encarnació davant el jutge en format d’entrevista

en què també se serveix de l’experiència adquirida per ell mateix com a entrevistador per molt que

disti l’una de les altres:

“Doncs que parlava i jo anava tenint por i de cop es va abocar damunt les meves cuixes i vaig sentir la seva

cara als pèls que allí entremig de les cuixes tenim i vaig dir-li que es retirés que allò era vici i jo no en volia,

i ell sense moure’s, però tampoc sense fer res de boca, i vaig tornar a tenir por i el vaig moure”486.

Semblant és el que succeeix amb la declaració de Quim Bibiloni. Heus-ne ací un fragment:



487 Ibid, p. 298.
488 Val a dir que el personatge sempre s’expressa en un català correctíssim. Ni es diu en cap moment que parli

galaicoportuguès ni s’expressa tampoc mai en castellà. La literatura, és clar, és una convenció.
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“El dia d’abans-d’ahir que era el disset dia de novembre d’aquest present any de Gràcia de 1741, el pescador

Quim Bibiloni i el seu fill Naçari procediren al salvament d’un mariner genovès entre la platja de les Dunes

i el Port, i sobre les anormals circumstàncies s’han personat avui a declarar davant l’Oficial Major d’aquesta

molt noble Universitat d’Andratx, per expressar les seves peticions i preveure les possibles i ulteriors

reclamacions.

» Primo. Declaro tenir per nom Quim Bibiloni, fill que sóc de Galcerà Bibiloni, calafat [...]”487.

Fa servir la manera de redactar que tenien a l’època amb la pretensió d’atorgar major versemblança

als continguts que explica. Un dels autors del qual intenta copiar clarament l’estil —quan no en

manlleva dades i n’adapta fragments als seus llibres— és el capellà Joanillo, per exemple, amb la

llista dels morts de pesta de 1652, o el Cronicón Mayoricense de Campaner quan empra expressions

obsoletes com ara “provisions de boca” en referir-se a Jaume de Vadell. I quan parla de l’apostasia

de Llàtzer de Vadell, que partí del poble i se n’anà a viure a la mar Roja, afirma que practicà “la

creença musulmana, falsa i idolàtrica”, postil·la que un capellà de l’època com Ensenyat i Pujol no

s’hagués pogut estalviar d’afegir-hi —i fins i tot algun historiador que no fos clergue tampoc. En

canvi, quan inclou a la novel·la la còpia inquisitorial de les tortures infringides a Mariona de Vadell

diu que s’estalvia aquestes mateixes “repeticions i arrissaments estilístics”, és a dir, que

prudentment les constreny per tal de no fatigar el llegidor.

Molt lliurement inspirat en Joan Alcover, el personatge de Puig-Savall d’Els argonautes és dotat

amb una mena de llenguatge particular, un idiolecte propi, diferent de la resta de personatges. És

un altre registre, més líric. Ell és un home culte de classe noble, de manera que la resta d’homes

d’equipatge de la Botafoc, moltes vegades, no el comprenen quan parla.

En canvi, Porcel no va tenir en compte ni el dialecte per al principatí Pere Torroella —tampoc als

mallorquins, en aquest sentit, els ha fet parlar en una varietat dialectal; ans al contrari, penso que

dels escriptors illencs dels darrers temps és el que, amb el temps, més trets de mallorquinitat fa

desaparèixer dels seus personatges— ni la llengua del gallec Freire Pena488. Sí que ho tindrà en

compte, en canvi, en el cas del xinès Li, de Difunts, que prescindeix dels articles i no conjuga els
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verbs, sinó que els deixa en infinitiu, o el català amexicanat que usa l’americà Llorenç Riutort quan

retorna a Andratx per cobrar l’herència de Florència Callicó, també a Difunts.

En els diàlegs particularment, els personatges en general se serveixen del català propi de Mallorca.

Tanmateix, Porcel adopta la varietat estàndard amb la morfologia verbal adaptada a la del català

central, i no la illenca, igualment estàndard. En aquest sentit, és força discutible la crítica que

s’atribuïa a Porcel que els mariners d’Els argonautes no semblaven mallorquins, puix s’expressaven

com els pescadors de la Barceloneta489, i no hi veig del tot clar aquest llenguatge “menys mallorquí”

de què parla Jaume Fuster490. Per mi, més aviat, en els diàlegs d’Els argonautes, fa servir el

mallorquí que havia sentit als andritxols més vells, depurat, en bona mesura, d’hispanismes i adaptat

a l’ortografia catalana i a la gramàtica del català central.

Sí que es fixà en l’idiolecte de l’esburbat Pere Marcó, que sempre repeteix les frases dues vegades,

com si tractés de posar-nos nerviosos a nosaltres també, llegidors, de la mateixa manera que fa amb

els altres homes d’equipatge, i per insistir en aquesta imatge que es dibuixa d’ell com a home aturat.

L’associació d’idees, per la seva banda, és un procediment habitual en la literatura de Porcel. Marc,

a Solnegre, associa el testament i Déu per mitjà d’aquest procediment. Igualment, en veure gent

riure, el menut d’Els escorpins se’n recorda de la seva mare; Salla, el patró del Cala Llamp,

rememora el Martinica en veure la lluna a la fosca; Pena, a la llanxa d’Els argonautes, en esmentar

el dimoni, se’n recorda que havia dit que resaria dos rosaris, i en veure el foc que s’encén, una

tremolor li recorre l’espinada perquè sap que els qui no compleixen les seves promeses aniran a

cremar a l’infern. Semblantment, Puig-Savall, en rememorar que no anava amb prostitutes per

influències de la família i del clergat, se’n recorda del gos dàlmata que el criat del canonge duia

fermat amb cadena —en el fons, el ca fermat és ell— i l’existència del qual havia estat més plaent

que la seva. I si Barral, a la clínica, compara la relació que hi pugui haver entre ell i el Sant Crist no

és per altra cosa que perquè té un crucifix penjat a la cambra, o quan a Cavalls, pensant en les olors

de Son Farriol, el protagonista se’n recorda de la fragància de les magnòlies que sentí a l’alcova de

la tia Amàlia, excusa a partir de la qual sabem que el jove narrador hi anà a raure. O pensem en el
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moment en què el comentari que fa el vicari Dionís de la bandera de la família, fa pensar al narrador

en el pare de Felip de Vadell, perquè un cop havia trobat un llibre sobre Les solituds de Felip de

Vadell amb l’escut familiar a la portada. L’autor ho fa per establir lligams clars, i alhora moltes

voltes circumstancials i inconscients, entre dos episodis i que la relació no sembli tan forçada.

Això, tanmateix, no només ocorre en les novel·les, sinó que també ho detectem als seus contes fins

al punt de convertir-se en un recurs habitual en Porcel. A “L’incendiari”, per exemple, els incendis

i la presència d’un home petit serveix d’excusa al narrador perquè, a través d’una d’aquestes

associacions d’idees, ens expliqui la història d’Eloi Bibiloni, l’incendiari. I també hi hauria

l’exemple dels lligams que estableix a partir del color groc a “Paulina a Bizerta”.
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Conclusions
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Amb motiu de l’aparició del primer volum de les obres completes de Porcel, el 1991, Joaquim

Molas, que tingué cura del preàmbul, s’hi referí a l’existència de quatre fases diferents dins la

narrativa porcel·liana. La primera, pràcticament prèvia a tot el període que hem analitzat en aquesta

tesi s’estendria des que el 1952 l’autor publica el primer article al setmanari del seu poble,

l’Andraitx, i fins que s’estableix definitivament a viure a Barcelona el 1960 per professionalitzar-se

com a escriptor. La segona ocuparia la dècada dels anys seixanta i culminaria amb l’obtenció del

premi Josep Pla concedit per la novel·la Difunts el 1970, encara que abans s’haguessin produït dos

fets decisius: l’establiment d’una col·laboració regular amb el diari La Vanguardia el 1966, crucial

pel que fa a la qüestió de la professionalització de l’escriptor, i la crisi d’idees provocada, gairebé

simbòlicament, pel Maig del 68 francès. La tercera, que és la darrera que ens ocupa ací, s’allargassa

fins que l’any 1976 abandona la direcció de la revista Destino havent publicat l’any anterior la

novel·la Cavalls. La darrera etapa, a principi dels anys noranta, encara restava oberta: Porcel havia

publicat Les pomes i Els dies, que els estudiosos sempre arrengleren juntes com a novel·les

d’Àfrica, Les primaveres, novel·la que suposà el retorn cap a Mallorca491 i el divertimento El

divorci492, un cas a part dins el gruix de la seva producció.

Pel que fa als gairebé darrers vint anys de vida de l’autor, més que continuar amb una divisió per

dècades com la que operava Molas, resulta més senzill dividir les obres segons els espais, divisió

que, en part, s’havia pogut seguir fins ara, en què totes eren novel·les de Mallorca tret d’Els

escorpins —sempre a banda de la resta i que, en bona mesura, es desenvolupava a l’Holanda

d’entreguerres— i les novel·les d’Àfrica. De la mateixa manera, a partir d’ara distingiríem,

bàsicament, les novel·les de Mallorca (El cor, L’Emperador i Olympia) de les de Barcelona (El

divorci, Lola i Ulisses, a les quals se sumaria, molts anys després, Cada castell). Aquesta



493
TRIADÚ, Joan. Op. cit. Barcelona: Edicions Proa, 2008, 448 p, p. 245-249.

502

classificació de les novel·les dels darrers vint anys de vida de l’autor presenta, tanmateix, alguns

inconvenients que no vull obviar, per tal com els espais geogràfics no estan tan ben delimitats a

l’obra de Porcel com ara pretenem fer veure. Mallorca sempre hi és present, sovint, a través del

protagonista, que en prové, però en qualsevol cas clarificar-ho més no forma part ja d’aquest treball.

En algun moment, algun altre doctorand haurà d’emprendre l’estudi dels darrers períodes, sobretot

ara que estem parlant d’un cicle tancat, a diferència del que s’esdevingué quan es començà a

redactar i, en bona mesura, mentre s’estava redactant aquesta tesi doctoral.

Tornem, tanmateix, al que Molas anomenava el primer període, el dels anys cinquanta, previ al que

hem analitzat en aquest treball. El 1952, efectivament, amb només quinze anys, el primer text de

Porcel veu la llum, i el segon camp que assaja és el del relat amb l’aparició d’una sèrie de contes

divulgats en premsa devers mitjan anys cinquanta. El teatre ja es farà esperar una mica més, però

finalment, el 1958, obtindrà el premi Ciutat de Palma Bartomeu Ferrà per la peça Els condemnats.

Serà, val a dir, el primer gènere que abandonarà definitivament: el deixa el 1965 arran de la

publicació d’un volum de Teatre que aplega la totalitat de la seva obra dramàtica aparegut a

l’editorial mallorquina Daedalus. Només s’hi hauria de sumar Els dolços, que es publicà

independentment el 1981, i El buscador de tresors (des d’ara, El buscador), que s’afegeix als

drames que configuren el volum corresponent a les seves obres completes el 1997. A grans

gambades, podem dir que el jornalisme, el conte i el teatre s’iniciaren respectivament, doncs, a

principi, mitjan i final de la dècada dels anys cinquanta.

Quant a la novel·la, Porcel no va haver d’esperar gaire temps per lliurar-s’hi. Dos anys després

d’haver obtingut el Bartomeu Ferrà de Teatre, s’emporta el Gabriel Maura de Narrativa amb la

novel·la que suposa el seu debut en el gènere: Solnegre. Porcel, que havia nascut el 1937, l’any que

es concedí el guardó en complia només vint-i-tres. Si el premi es concedia el mes de gener i el llibre

apareixia durant la diada de Sant Jordi, el mateix mes d’abrils’instal·laria a viure a Barcelona, a casa

de Joan Triadú, que s’hi refereix a l’autobiografia Memòries d’un segle d’or493.
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D’una banda, la segona novel·la de Porcel que es va donar a conèixer, La lluna (1963), segons la

correspondència mantinguda entre Porcel i Villalonga, sabem que ja havia estat començada el 19

gener de 1961 (aleshores, ja n’havia escrit els deu primers fulls) i el 7 d’octubre de 1963 ja havia

estat enllestida. En aquella data, Llorenç Villalonga escrivia una carta a Porcel en què s’estranyava

de la rapidesa amb què havia estat redactada l’obra —evidentment, durant aquests dos anys Porcel

no només havia estat treballant a part en Els escorpins sinó que també altres projectes l’en distreien.

De l’altra, Porcel comença a parlar a Villalonga d’Els escorpins en una lletra el 29 de gener de 1961

en què l’informa que, quan pugui, començarà aquesta novel·la nova. El març de 1961 ja l’està

escrivint i el juliol de 1963 ja la té acabada, i tot i això, va haver de romandre al calaix fins que

algun editor la volgués publicar, com acabà passant amb Joan Oliver que, com a director literari,

la publicà el 1965 dins la col·lecció Proa de l’editorial Aymà.

Marfany494 havia suposat Els escorpins anterior a La lluna i havia donat ales a una possibilitat molt

suggerent perquè, com assenyala Simbor, “si fos exacta aquesta cronologia, [Porcel] recorreria un

camí d’acostament progressiu al realisme compromès”495 d’Els escorpins a La lluna i d’aquesta a

Els argonautes. Tanmateix, la publicació de les cartes entre Villalonga i Porcel ho desmenteixen.

Així, encara que hauria fet molt més sentit de l’altra manera, les dades són ara tan concretes que

podem concloure que el procés d’acostament al realisme social no va anar de menys a més, com

hauria estat lògic,  sinó, com assenyalava el mateix Marfany en un altre moment, amb certes

vacil·lacions496 —val a dir que, de vacil·lacions així, la història de la literatura en va plena.

El millor document de Porcel sobre aquesta qüestió de la redacció paral·lela de La lluna i Els

escorpins i el procés de gestació d’aquesta darrera continua essent, emperò, el pròleg de l’autor

andritxol que encapçalava la primera edició de l’obra de 1965497. En aquest preàmbul, Porcel

afirmava que “podria saber possiblement la data exacta [de redacció d’Els escorpins] si consultava
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velles llibretes de notes, però no tinc ganes de fer-ho”498, imprecisió que havia donat lloc a unes

conjectures que han estat, a la fi, definitivament resoltes. Ara sabem que La lluna i Els escorpins

es redactaren, en bona mesura, simultàniament, que la primera és només deu dies anterior a l’altra,

però que la tercera va ser enllestida abans. En aquest pròleg a Els escorpins, l’autor també parla de

les diferències de forma i contingut que allunyen La lluna i Els escorpins, més properes, en canvi,

totes dues a Solnegre:

«Dos corrents convergien en Solnegre: l’un, la descripció del poble del protagonista —un Andratx mitificat,

entre real i fantasiejat—; l’altre, una dramàtica introspecció del personatge [...].

Amb La lluna i el “Cala Llamp” i Els escorpins els dos corrents de Solnegre se separen, almenys formalment;

queda la primera com a novel·la social-realista i la segona com a psicològica»499.

Però Els escorpins és, certament, com diu ell mateix, una rara avis dins la seva producció

novel·lística500. L’obra no s’enquadra en el corrent del realisme social aleshores en voga, en què sí

que podem situar La lluna, sinó en el de l’anomenada novel·la catòlica501 d’un Georges Bernanos,

un François Mauriac o un Graham Greene, que també es reflecteix en altres autors catalans de

l’època com ara Joan Sales o Blai Bonet502. Aquest enquadrament d’Els escorpins dins el bloc de

la novel·la catòlica, i sobretot la no-participació del llibre en el corrent del realisme social, en

retardaria un cert temps la sortida, però hi pesaren també altres motius. La major part de la novel·la

se situa a Amsterdam, empès per circumstàncies externes (la censura), que enllaça amb una altra

qüestió, la d’utilitzar la novel·la amb una finalitat catàrtica503. Porcel havia patit una educació

religiosa estricta tant a casa, amb la seva mare, com sobretot amb uns capellans que li reprimiren

una sèrie de pulsions, i empra la novel·la no per reflectir unes experiències biogràfiques —cosa que,

més o menys, fa sempre— sinó per superar el trauma, abocar-lo en paper i oblidar-se’n per sempre

més. Aquesta circumstància concedeix un caràcter d’excepcionalitat obvi a Els escorpins. En
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aquesta novel·la, el protagonista és un reverend coadjutor que s’enamora d’una noia que el rebutja.

Porcel era, en aquella època, un jove molt devot que havia tingut diferents relacions amoroses504 i

que, al mateix temps, tenia voluntat de fer-se seminarista505. Dues opcions de vida diferents que, si

no s’encalcavaren en el temps, com sembla, almenys sí que anaren molt seguides. L’autocensura,

doncs, imposà a Porcel de convertir en protagonista d’Els escorpins un pastor protestant, perquè era

l’única manera que li consentissin d’enamorar-se i casar-se. Per això, hagué de retrotreure l’acció

a l’estiu del 1936 i fer veure que els fets es produïen en una colònia de protestants tolerada per un

exèrcit sublevat que comptava amb el suport de l’Alemanya nazi506 (baldament, històricament, la

permissivitat envers aquests nuclis de protestants fos una falsedat)507.

Tanmateix, entre la publicació de la tercera i la quarta novel·la es produeix un fet extern important

que influirà sobre les novel·les de Porcel i que s’unirà a una sèrie de canvis que motivaran l’aparició

d’un segon període novel·lístic en l’autor d’Andratx a partir de 1968. Es tracta de la substitució de

la cènsura prèvia franquista a què se sotmetien els llibres i la premsa per una amb caràcter de

posterioritat que, així i tot, preveia segrestar l’edició o sancionar tot el que anés en contra dels

Principios Fundamentales del Movimiento508.

Aquesta nova llei, doncs, arriba entre la publicació d’Els escorpins i Els argonautes. Acabem de

veure que, a Els escorpins, Porcel mateix s’autocensura i s’autoimposa una sèrie de canvis perquè
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sap que és impossible, d’altra manera, que la novel·la passi censura. I Els argonautes és

protagonitzada per uns contrabandistes, però la principal diferència que la distancia de les novel·les

anteriors es produeix en el tractament de la Guerra dels Tres Anys. Recordem que a Solnegre, el

període republicà ni tan sols sortia al·ludit (se’l botava, com si no hagués existit mai); sí que es feia

referència, en canvi, a la Guerra, que semblantment, tant a La lluna (per exemple, l’episodi de

Passola amb el cadàver de la monja, que remarcava els excessos dels republicans amb els religiosos

i, per tant, no havia de suscitar gaires problemes al censor) com a Els escorpins, també s’esmentava.

Era, doncs, un tema important per a Porcel, o almenys una qüestió molt present en el seu poble en

aquella època. I, llavors, entrà en vigor la llei del ministeri de Fraga, amb la qual cosa es pogué

donar lloc a l’aparició, entre d’altres, del premi Planeta de 1967, Las últimas banderas d’Ángel

María Lera que, per primer cop, explicava els darrers dies del conflicte bèl·lic des del punt de vista

d’un vençut del bàndol republicà o, sobretot, el 1969, la traducció castellana i l’edició definitiva

—per bé que després resultés no ser-ho— d’Incerta glòria de Joan Sales509, considerada la gran

novel·la catalana sobre la Guerra, que potser influïren Porcel —tot i que ell mai no ho reconegués—

a perdre un poc la por i a parlar més obertament de la contesa bèl·lica del que ho havia fet en

novel·les anteriors.

Molas assenyalava el Maig francès del 1968 com un punt d’inflexió, però no veia el sorgiment d’un

nou període novel·lístic fins a l’aparició de Difunts510. En aquesta tesi, defensem que, amb el temps,

hem pogut constatar que els fets parisencs tenen encara major incidència del que semblava en

principi i que Els argonautes, novel·la que Porcel dóna a conèixer a final d’aquell mateix any 1968,

és, com a mínim, el pont que mena del primer període novel·lístic al segon. I ho és, bàsicament, per

l’estructura externa que presenta. A Els argonautes, cada capítol es troba dividit en dues meitats,

tipogràficament, ben delimitades511: a la primera part, avança en el present el fil argumental de la
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història principal, el que solda pròpiament la novel·la, mentre que a la segona, les analepsis ens

donen compte del passat dels diversos personatges que protagonitzen el llibre (a cada capítol, un

de diferent); és el que Molas anomena la “fitxa policíaca”512. Aquestes darreres històries, amb certa

autonomia respecte de l’argument, empelten amb les que formen Difunts i, en part, Cavalls i

enllacen, a més, amb els llibres de narracions Arran de mar, Crònica i Reivindicació513.

Per entendre d’on surten aquestes històries més breus ens hem de retrotreure a la seva entrada al

diari La Vanguardia el 1966. Porcel havia patit problemes seriosos amb el Règim arran dels seus

articles d’opinió al rotatiu, fins al punt que obligaren el diari a acomiadar-lo, encara que, al cap de

poc fos readmès —i no una sola vegada. Així mateix, els Godó li evitaren d’haver de passar pel

Tribunal d’Ordre Públic514 en diverses ocasions. És així que, cansat de la situació, “troba el recurs

de fer periodisme literari i comença una sèrie d’articles que són narracions a través de les quals dóna

una visió mitificada d’Andratx”515. De la mateixa manera que treballen molts altres autors, Porcel,

que té tendència a reelaborar constantment els seus materials, estructurarà aquests textos creatius

de La Vanguardia per donar-los forma novel·lesca a Difunts i, en menor mesura, també se n’aprofita

per a la publicació de Cavalls. Ho farà, així mateix, al cap dels anys, amb la novel·la Els dies i amb

els llibres de narracions que suara assenyalàvem, però aquests darrers casos, l’un i els altres, escapen

ja de ser objecte d’estudi del nostre treball. Constatem, tanmateix, que les analepsis dels personatges

d’Els argonautes, les de la segona part, són inèdites i prèvies en aquesta nova fase jornalística a què

es va haver de sotmetre a la força per les circumstàncies, encara que, perfectament, en podrien haver

format part, com si a través d’aquestes segones parts dels capítols Porcel hagués trobat el nou camí

a seguir a La Vanguardia, que ja transitava des de mitjan dels anys cinquanta arran de l’aparició dels

seus primers contes.
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La línia difusa que separa la narració extensa de la breu es difumina en arribar a Difunts. La novel·la

—que, com dèiem més amunt, algun estudiós ha posat en dubte que ho sigui i s’estima més

considerar-la un llibre de relats— es forneix gairebé exclusivament dels textos prèviament apareguts

a La Vanguardia. Els emparenta el fet que, un cop va decidir publicar Difunts, va col·locar de

personatge secundari de cada capítol aquell que exerciria de protagonista en el següent, la temàtica

comuna que els engloba (tots els personatges són morts en el moment present de la narració) i una

certa estructura circular. A més, el beneficiava el fet que ja al diari aquestes històries presentaven

una sèrie de coincidències com ara la presència d’una sèrie d’arquetips (el batlle Gostí Cornet, el

vicari Dionís Coscolluela, el sergent Benet Ripoll...), que van compareixent pels diversos capítols,

la qual cosa ajuda a dotar el conjunt d’una certa unitat.

Pel que fa a la novel·la, durant tota la dècada, només dóna a conèixer un segon lliurament

novel·lístic, Cavalls, considerada una de les millors de la seva producció. I quant a narració breu,

també treu dos llibres al llarg dels setanta, Crònica i Reivindicació, que abans, semblantment,

havien aparegut en forma d’articles a les planes de La Vanguardia o a les revistes Jano i Destino

entre d’altres, i que el 1984 s’unirien per formar part del volum Tots els contes, tret de les

considerades quadres de costums o retrats literaris que les desviaria a Les Illes, encantades, també

de 1984516.

En els anys setanta, Porcel centra la seva tasca en el jornalisme; de fet, al principi de la dècada, en

comença els estudis a la Universitat Autònoma de Barcelona, però els abandona al cap de poc

temps517. A més de les col·laboracions amb La Vanguardia, que ja no s’interrompran (per bé que

Porcel sigui expulsat del rotatiu en diverses ocasions, com ja hem explicat més amunt), entre 1975

i 1976, esdevé director de la revista Destino, per Molas, “una de les experiències que l’han marcat

de manera més profunda”518. Al mateix temps, i des de 1968, Porcel ha iniciat un seguit de viatges

que el duen a voltar arreu del món (Europa, els EUA, el Pròxim Orient, la Xina, el Nepal, l’Àfrica
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negra...). Aquests viatges es concreten en una sèrie d’articles de premsa, sovint apareguts a Destino,

que acaben publicats en forma de llibre com ara El conflicto árabe-israelí (1969), Desintegraciones

capitalistas (1972), sobre la desintegració del capitalisme americà i francès i el moviment hippy,

o China, una revolución en pie (1974). Amb aquest darrer, descobreix ben de prop la realitat del

maoisme xinès i descriu la veritat del que veu enfront d’aquells que, tan sovint, en parlaven a partir

del que havien sentit sense haver-ho constatat in situ abans. L’assaig, en sortir publicat, causà un

gran impacte, i Porcel fou molt criticat. Tot plegat, el porta a un distanciament respecte al

marxisme-comunisme en les seves diverses formes —amb el qual, val a dir, mai havia acabat de

congeniar gaire— i a la mateixa època es produeix una aproximació a l’anarquisme llibertari

—aquest sí, molt més proper a la seva cosmovisió del món— que es concreta en l’aparició d’un

llibre com La revuelta permanente (1978), que, tot i ser de 1970 i haver estat redactat en català,

hagué de romandre vuit anys al calaix abans d’aparèixer i ho va fer en espanyol. Es tracta d’una

extensa entrevista a Joan Ferrer, un històric cenatista d’Igualada, exiliat a París, en una època que

Porcel freqüentava sovint la capital francesa.

Durant aquella època, prou aqueferat, Porcel escriu més aviat poca obra narrativa. A mitjan dècada

dels setanta, tanmateix, apareix la darrera novel·la que és estudiada en aquest treball, Cavalls, en

què reprèn el procés d’interiorització que havia iniciat amb Solnegre. Torna, per exemple, a parlar

del “jo” en el clos familiar com a infant i com a adult després d’haver-se’n allunyat en les dues

novel·les de la mar i els Difunts, però conscient l’autor de les seves virtuts i limitacions, no

abandona, tanmateix, la figura del narrador-testimoni que sap que li funciona molt millor que el

narrador-protagonista sobre el qual es focalitza la història —que a Cavalls, encara que

minoritàriament, també hi apareix—, que predominava a Solnegre i Els escorpins.

En una ocasió, ja ho he explicat més amunt, Carme Arnau em comentà que, en síntesi, tot Porcel

es trobava ben present dins Solnegre. Trobo, sincerament, que l’opinió d’Arnau és del tot encertada

i que la novel·la de 1975 empelta molt directament amb aquell primer producte novel·lístic, però

també i sobretot amb Difunts519, amb la qual formen un tàndem que configura el segon període



520 De la mateixa manera que el protagonista de Solnegre només tenia nom i que el d’Els escorpins no té ni
nom ni cognom, d’aquest de Cavalls només en sabem el cognom. En una entrevista a Milian, reproduïda més amunt,
Porcel explica que ho fa en part perquè considera aquests personatges materialitzacions o part d’ell mateix i, en part,
obeeix a la influència de l’existencialisme, com si aquests personatges s’haguessin de forjar llur personalitat encara.
MILIAN, Montserrat. «La màscara del triomf. Entrevista amb l’autor de ‘Les primaveres i les tardors». Lletra de canvi.
Barcelona, 6, 1988, p. 30-34, p. 34.
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novel·lístic de Porcel (amb Els argonautes com el pont que ens hi emmena). El protagonista, que

havia hagut de fugir de la terra de mort que suposava Mallorca a Difunts per no traspassar-hi ell

també, s’adona a l’apartament de París que no n’hi havia prou d’escapar d’aquell espai andritxol,

sinó que la mort l’acompanya amb tots aquells fets del passat i dels difunts familiars, i la victòria

vital només l’assolirà en el moment que surt de l’estatge per anar a la cita que al matí havia contret

amb Zaida. Fet i fet, el mateix que passava amb el Marc de Solnegre, que deixarà enrere el poble

per començar una nova vida juntament amb Maria, que viu ara instal· lada en una ciutat nòrdica

europea.

Cavalls, fins i tot, reprèn certs aspectes d’un existencialisme característic en ell de principi dels anys

seixanta i en voga en el moment d’aparèixer Solnegre i Els escorpins. És existencialista, en aquest

sentit, tota l’atmosfera de pressió a què viu sotmès el personatge protagonista en l’espai tancat de

l’habitatge parisenc o quan se sent ofegat i ha de sortir de la Biblioteca Nacional de Madrid i

passejar-se per la Castellana, de la mateixa manera que resultaven asfixiants la casa de Marc al

poble de Solnegre o el caló dels Morts d’Eivissa a Els argonautes. I el protagonista de Cavalls,

d’infant, a la casa del Port d’Andratx, ja havia viscut alguna situació de tensió i ofegament, quan

s’aferrava als barrots del llit —sensació d’empresonament— perquè amb la tempesta se sentia com

si estigués dins la bodega d’un vaixell. Així mateix, a la mateixa novel·la, tenim l’episodi d’Albert

Balaguer amb el seu pare, amb el qual no tenia gaires bones relacions (semblantment al que passava

entre els protagonistes de Solnegre i Els escorpins i llurs progenitors), que culmina en la pallissa

que li propina aquest darrer i la crisi que pateix després (que també hauríem de relacionar amb les

crisis de Marc i el reverend coadjutor d’Els escorpins).

La redacta, a més, en l’època en què Porcel viu instal·lat en una mena d’exili parisenc, i la novel·la,

de fet, la forneixen les cabòries del personatge protagonista que s’esdevenen en un apartament

semblant en aquell on vivia Porcel a París520 en una història que, temporalment, s’enquadra en



521 S’errarà de mig a mig, doncs, qui consideri que Porcel empra el conte només com a banc de proves de la
novel·la, com fan altres autors. Per ell, el relat és un gènere ben distint amb limitacions però també amb virtuts que
no posseeix la novel·la.

522
CABRÉ, Rosa. “Baltasar Porcel: entre el pensament estètic i l’escriptura”. In Op. cit. Barcelona:

Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 287), 2009, 454 p, p. 13-75, p. 55.
523 Ibid., p. 55.
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només un dia. Al matí, ja tard, abans de sortir de la Llibreria Shakespeare and Company, ensopega

amb una noia, Zaida, la qual cosa els dóna peu a establir conversa, noten que comparteixen punts

en comú, s’agraden i decideixen sopar plegats aquella mateixa nit. El protagonista, sense haver

menjat res en tot lo dia, s’adona que se li han fet les vuit del vespre, que és l’hora que ha quedat amb

Zaida per veure’s i surt a corre-cuita de l’apartament.

És obligatori, tanmateix, fer referència a uns relats que començaria a escriure abans que la primera

novel·la i que continuaria escrivint regularment fins a l’aparició de la seva columna diària a La

Vanguardia el 1982, perquè aquestes narracions breus (en premsa o en forma de llibre) mantenen

intensos lligams amb la seva narrativa extensa. Fins a cert punt, els podríem considerar un tot amb

voluntat de ser-ho, per exemple, quan uns mateixos personatges, com l’àvia Brígida, el sergent

Benet o el vicari Dionís Coscolluela, apareixen a contes o novel·les diferents. En el primer període,

i sobretot amb novel·les d’argument únic com Solnegre i Els escorpins, aquesta relació és més laxa,

però, com sabem, aquesta mena de novel·les són l’excepció dins el conjunt. Porcel s’adona que se’n

surt millor amb la narració breu i, fins a cert punt, La lluna pot ser considerada un seguit d’històries

lligades per un tènue fil argumental, les segones parts de cada capítol d’Els argonautes

constitueixen històries independents, de Cavalls, un bon nombre d’històries aparegueren en revistes

independentment amb anterioritat o posterioritat521 a l’aparició del llibre, en el cas de Difunts,

gairebé exclusivament tots els capítols havien sortit abans publicats en premsa com a contes, i

encara podríem afegir el mateix pel que fa a novel·les posteriors als dos primers períodes com

puguin ser Les pomes, Els dies o Les primaveres i, en menor mesura, Lola i L’Emperador522.

Després de la publicació de Cavalls, la següent novel·la duu per títol Les pomes i inaugurarà una

nova etapa dins la producció porcel·liana al davant de la qual la crítica no deixà de mostrar un cert

desconcert523. I rebuig, en part. Ensems amb el següent llibre, Els dies, aquestes dues formarien les

novel·les d’Àfrica i, juntament amb Les primaveres, haurien d’haver estat publicades al vuitè volum



524
CABRÉ, Rosa. “El viatge a la narrativa de Baltasar Porcel. La memòria i la creació d’un univers mític”. In

BOU, Enric; PLA, Ramon. Op. cit. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1993, 263 p, p. 91-99, p. 94.
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d’obres completes de Porcel, que mai va veure la llum, sota el títol de Les fugides i els retorns, títol

que hem d’atribuir al mateix Porcel. El pròleg s’havia encarregat a Rosa Cabré, que considera les

tres novel·les com la tercera etapa de l’autor d’Andratx524. Si a la del 1975 hi pesava l’influx de la

literatura hispanoamericana i, fins a un cert punt, certes pinzellades de la novel·la gòtica, ací hi

haurem de tenir en compte el pes de la novel·la d’aventures i la literatura de viatges indeslligable

dels viatges arreu del món que inicia cap a la segona meitat de la dècada dels seixanta.

Deixant de banda el divertimento que suposà l’aparició a La Vanguardia d’una nouvelle com El

divorci, que considerarem integrant de la quarta etapa barcelonina, se situen en aquest segment

també dues novel·les posteriors: Lola i Ulisses. Es tracta de novel·les coetànies del moment en què

foren escrites i que comparteixen amb les del període anterior —tret de Les primaveres, amb la qual

s’esdevé tot el contrari—, el fet que tampoc foren ben enteses per la crítica. S’estimaven més el

Porcel que se centrava en Mallorca, a la qual retornarà de ple en el cinquè període amb El cor,

considerada per alguns com la seva obra mestra. Els mateixos elogis es mantenen encara a

L’Emperador, que trasllada part de l’acció a l’illa de Cabrera a principi del segle XIX, durant la

Guerra del Francès. I prou diferent, l’etapa es clou amb Olympia, que constitueix un fresc satíric de

la Mallorca dels darrers seixanta anys a partir dels canvis que el turisme hi ha introduït.

De Porcel encara ens restaria el primer capítol de la novel·la inconclusa Els gegants, massa tendre

perquè puguem gosar valorar-la, de manera que la darrera novel·la que sotmetem a consideració

s’intitula Cada castell i s’ubica, novament, a Barcelona amb una temàtica actual. A pesar del canvi

d’escenari, mostra una certa continuïtat amb Olympia i un cert rastre de la quarta etapa de Porcel,

semblantment situada a la Ciutat Comtal.
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