


5. La literatura humorística

Com a literatura humorística tractarem el tipus de narrativa, seriada o no,

amb la qual Josep Maria Folch cobrí els inicis de la col·laboració periòdica a En

Patufet, al marge dels models explícits de la literatura de gènere. Tot i que la

majoria de les obres són petites narracions, el nostre escriptor també donà a la

llum algunes novel·les d'aquesta orientació. Paral·lelament, cal tenir en compte

les col·laboracions en vers publicades a La Setmana Còmica, abans que la secció

es convertís en un espai de participació dels lectors, i les Auques que van

aparèixer, també a En Patufet.

Tot i que en la valoració global de l'obra folquitorriana aquesta literatura ha

estat sovint oblidada o deixada de banda és la que presenta els elements més

interessants i innovadors; de fet, com hem vist anteriorment, suposà la conversió

de la literatura infantil en literatura de consum. Alhora, la literatura humorística ha

de ser considerada com la primera línia creativa mitjançant la qual Josep Maria

Folch desenvolupà un nou tipus de literatura infantil al marge de qualsevol

tendència literària que hi havia i, fins i tot, clarament contraposada a la literatura

per a infants que havia conreat anteriorment i que, anys més tard, es convertiria

en la seva marca d'autor dins del mercat català.

Com ha estat assenyalat anteriorment, el conjunt d'aquesta literatura es

publicà, principalment, en l'espai de les Pàgines festives d'En Patufet, a banda del

període inicial de la col·laboració de l'autor a la revista, quan les narracions

aparegueren sense cap mena d'emmarcament global. Posteriorment, amb elles

cobriria l'espai del suplement Esquitx, sense cap modificació respecte de les

originals. També cal esmentar-ne la publicació al Calendari d'En Patufet.

En els primers temps, la literatura humorística constituí el gruix de la

producció literària de Josep Maria Folch que, al marge, només escrivia obres per

a la Biblioteca Patufet. A mesura que la producció literària de l'autor es va

diversificar, tot i que continuà mantenint-ne el conreu, aquesta nova literatura va

començar a perdre entitat, extensió i protagonisme en el conjunt de l'obra que

elaborava. El procés va anar acompanyat de l'especialització d'aquesta oferta per

als lectors més petits. El canvi no va alterar-ne en cap moment els trets

essencials. Paradoxalment, als lectors més innocents se'ls dedicava la literatura

més transgressora i menys exemplar del repertori literari folquitorrià.
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L'especialització de la literatura humorística no el privà, però, d'integrar-ne

molts dels elements característics i dels recursos narratius essencials en la resta

de parcel·les de l'obra que produïa, els quals, al seu tom, acabaren també per

incidir en la fesomia original i modificar-la significativament.

5.1. La comicitat: tipus i recursos

L'obra humorística folquitorriana no respon a un únic tipus de comicitat sinó

que presenta un repertori força variat de les possibilitats que la perspectiva

còmica ofereix a la producció literària infantil. El nostre autor utilitza tres tipus de

comicitat: la que desperta un sentiment de superioritat del lector respecte dels

personatges; la que neix de la crueltat davant les desgràcies i fatalitats dels

personatges i la que permet desdramatitzar temes o sentiments relacionats amb

la inseguretat i la por infantils o, de manera més general, desacralitzar els tabús i

les normes que defineixen el món dels adults.

Aquestes tres línies humorístiques porten implícites algunes orientacions

que poden resultar, si més no controvertides. A propòsit de la literatura

folquitorriana, i més concretament de la producció gràfica i escrita d'En Patufet, no

han faltat, ni ara ni en l'època, veus que la titllaven d'inapropiada, mancada de

sensibilitat o, si fem servir la terminologia actual, de "políticament incorrecta".

Fonamentalment, les crítiques anaven adreçades a la comicitat creada a partir de

la desgràcia dels personatges, en la mesura que podia ser derivada, per exemple,

cap a col·lectius amb deficiències físiques, sense que la constatació del fet que hi

ha -i que es practica- la crueltat entre els infants pogués esdevenir-ne una

coartada.657

Tanmateix, si ens situem en aquesta tessitura, el tipus de comicitat

esmentat comporta també, altres perills. Així, un ús pervers de l'humor que cerca

el sentiment de superioritat de l'infant, pot arribar a ser usat corn a desqualificador

de conductes i actituds diferents i, doncs, accentuar el conservadorisme, el

reaccionarisme o la intolerància. I no cal dir que, d'acord amb això, la comicitat

que premia el desviacionisme de la norma pot produir efectes contraproduents,

en termes educatius o cívics, en els infants.

657 T. ROVIRA, «La literatura infantil i juvenil», p. 434
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La qüestió, contràriament al que podria semblar, no és banal ja que afecta

l'essència i la pertinença de la comicitat com a orientació de la literatura per a

infants. Al capdavall, i com ha estat assenyalat repetidament, sense l'element

humà, és a dir, sense les misèries, les desgràcies, les catàstrofes i les calamitats

humanes, no hi hauria humor, ja que en termes fusterians «l'home sempre es riu

d'ell mateix». I els límits a la comicitat, que han existit i continuaran existint, són

sempre una qüestió d'època. En qualsevol cas, aquest no és el lloc ni el context

en què podem encetar-ne la discussió, més apropiada per a pedagogs, psicòlegs

o moralistes.

Tomant a la producció humorística del nostre escriptor, podem veure com

cada un dels tipus de comicitat descrits porta associats un nombre limitat de

recursos literaris bàsics, que prioritzen un o uns determinats elements del relat:

l'argument, la caracterització dels personatges, l'ambientació, la perspectiva i la

focalització narrativa, els registres lingüístics, etc. Tots, però, comparteixen una

tècnica bàsica: l'estranyament. Aquest mecanisme de construcció literària és

aplicat de manera sistemàtica sobre els elements constitutius del relat. L'efecte

buscat és, òbviament, la sorpresa i l'èxit que assoleix es basa en l'establiment

d'una complicitat activa entre autor i públic. Només quan els receptors dominen

les convencions literàries bàsiques, coneixen els principals tòpics que serveixen

per explicar la realitat quotidiana i poden captar el caràcter ambigu del llenguatge,

la literatura humorística folquitorriana aconsegueix l'efectivitat màxima. Això no vol

pas dir, però, que la manca d'una de les capacitats esmentades invalidi l'efecte

còmic. La literatura humorística folquitorriana admet múltiples lectures i

interpretacions ja que, en definitiva, l'estranyament es fonamenta en la forma més

senzilla i més efectiva de crear humor: l'explotació de l'error; un error que podia

ser o no ser intencionat i oferir diverses cares i perspectives còmiques.

Paral·lelament, l'autor recorre, si més no en els primers temps, a les fórmules més

establertes de la literatura d'humor, especialment les derivades de l'ús dels tipus i

de les situacions tòpiques. Així, serà en les primeres col·laboracions seriades a

En Patufet, tant en vers com en prosa, en què trobarem els principals exemples

d'aquesta mena de comicitat, que s'alternen, però, amb unes incipients mostres

del que serà la posterior literatura d'humor, molt més genuïna i original en el

panorama de l'època, i que arribarà al punt culminant en l'espai de les Pàgines

festives.
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Pel que fa a la literatura humorística més convencional, Josep Maria Folch

va usar i va actualitzar el repertori proporcionat per la producció de tipus picaresc.

Amb els motius i els tipus característics, va donar forma a dos dels grans blocs de

la literatura còmica que creà: el que gira a l'entorn de la transgressió i bona part

de les narracions que s'agrupen al voltant del concepte d'inadequació. En els dos

casos, el respecte a les convencions del model literari triat només va ser modificat

o adaptat a les necessitats i a les exigències derivades de la destinació a un

públic infantil. L'aspecte més evident del procés d'adaptació que va seguir es

concreta en els personatges. No tant en el tarannà o la idiosincràsia, que va

mantenir-se inalterada en atenció als tipus literaris que representaven, sinó en els

trets més immediats, els que predisposaven, d'entrada, a la comicitat.

Entre tots, sens dubte, el més efectiu era el nom amb què s'aconseguia

l'essencialització dels trets bàsics del caràcter del personatge i, alhora, la

generació d'unes expectatives de lectura que mai no eren decebudes. D'altra

banda, gràcies al nom s'assolia una marca d'identificació del producte que, com

hem vist anteriorment, era imprescindible dins del paràmetres comercials i

estructurals de les col·laboracions a En Patufet. Els tipus clàssics de la literatura

humorística s'actualitzaven i s'incorporaven al repertori de la literatura infantil,

mitjançant un procediment que no n'alterava la tipicitat i aconseguia fer-ne evident

el valor i la funció que la tradició literària els havia atorgat. El tipus, per tant, es

construïa per als lectors sobre els diferents personatges que l'encarnaven i amb

el nom s'aconseguia de mostrar totes les facetes, els atributs i les qualitats que la

tradició hi havia acumulat. Així, el murri s'encarnava en personatges com

Nomatrapes, Rampinya, Maifaigres, Pelat, Birlasipot i un llarg etcètera. El beneit

en el conjunt de personatges com Pau Panoli, KIoskadekoko, Pegatinch, Pau

Capdesoca, Pep Erina, Notincsort, entre altres. I així successivament. Cada un

glossava un o diversos aspectes possibles del tipus i les peripècies que vivien

oferien el conjunt de les situacions tòpiques del model.

Pel que fa a les anècdotes, l'autor combina les situacions atemporals amb

les peripècies que tenen l'origen en la contemporaneïtat i que actualitzen els

motius i els tòpics de la literatura humorística. Per exemple, el contrast camp-

ciutat, generador d'un gran nombre de peripècies còmiques, s'enriqueix amb

situacions pròpies de la contemporaneïtat com el cinema o la moda. La tendència

a incloure aspectes de la realitat contemporània en la literatura còmica propicia i
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justifica la reflexió i la crítica de comportaments i actituds que algunes de les

narracions contenen. Al capdavall, Josep Maria Folch no renuncia, com veurem,

als aspectes crítics inherents a la pràctica de l'humor.

Sobre el canemàs bàsic i d'eficàcia provada que hem descrit, l'autor

començà les provatures d'un nou model de literatura humorística. Sense

prescindir de les possibilitats còmiques de personatges i situacions ofertes pels

tipus i els tòpics, va anar atorgant protagonismo a altres elements susceptibles de

generar, també, la comicitat. Aquests elements, tot i que presents també en el

model tradicional i en l'adaptació, tenien un paper clarament secundari i eren

supeditats a funcions complementàries a l'hora de produir l'efecte còmic: la

llengua i la perspectiva narrativa.

El progressiu desplaçament del centre generador de l'humor cap als

aspectes esmentats acabà provocant, també, un canvi substancial en el repertori

argumentai, en la naturalesa dels personatges i, finalment, en el tipus d'humor

que les narracions creaven. La transgressió i la ¡nadequació, sense desaparèixer,

eren relegades a simples accidents argumentais i l'efecte còmic era confiat a la

distorsió i els efectes que tenia sobre la realitat, la versemblança i les

convencions literàries. Els personatges continuaven mantenint un nom

significatiu, com Garlamolt, però en la majoria dels casos només representava un

aspecte més de la comicitat, com Picapinyes o Bolavà. En contrapartida, el

narrador assumia, juntament amb el personatge, el paper protagonista de la

narració; un paper que suposava, també, la connexió entre el món dels lectors i la

representació que en feien els personatges, encara que no sempre la

intermediació que realitzava suposés, a la pràctica, el restabliment de la lògica o

la versemblança. És més, gràcies al narrador, les històries adquirien veracitat i

podien instaurar i justificar la lògica de l'absurd, en una variant clara de la

literatura del «non sense». El procés, com veurem, revesteix graus diversos i no

depèn exclusivament del desenvolupament cronològic de l'activitat literària del

nostre autor. D'altra banda, molts dels aspectes apuntats guarden una relació

evident amb la literatura d'aventures festives, amb la qual s'estableix un

transvasament de recursos i procediments. Amb tot, cadascun dels dos models
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guarda una estructura i una personalitat pròpies, malgrat les transferències, fins i

tot de personatges, entre un i altre.658

La nova comicitat necessitava òbviament un nou discurs que expressés i

donés compte de la nova perspectiva narrativa i, alhora, de la idiosincràsia i del

tarannà dels personatges. Els recursos lingüístics usats en les narracions que

seguien el model tradicional van ser incrementats amb noves pràctiques que

exploraven les múltiples capacitats del llenguatge per crear efectes còmics. El

resultat fou la creació d'un estil propi que aconseguia sintetitzar en un únic

registre discursiu les troballes del procés de distorsió i d'estranyament aplicat

sobre la llengua. Des de la restauració del sentit original i de la visualització de les

metàfores, fins a l'ús deliberat de la polisèmia, passant per l'ambigüitat dels

sentits figurat i literal del llenguatge. Gràcies a aquest registre, l'escriptor

aconseguia crear el contrast, necessari per a la comicitat, entre un context que es

volia banal i un personatge que es presentava extraordinari i a l'inrevés, entre la

banalitat d'un personatge enfrontat a un context que li era extraordinari. Bona part

de l'efectivitat de la literatura humorística que comentem depèn de la manera com

està narrada; una manera que deliberadament defuig reproduir l'espontaneïtat de

la llengua parlada i els recursos que li són afins. Alliberada de les servituds de la

versemblança narrativa i de la reproducció d'un model de comicitat lligat a la

realitat, quotidiana o literària, la literatura humorística folquitorriana i la llengua

que la vehiculava podia permetre's l'experimentació, la manipulació i la distorsió a

partir de la qual expressar la imaginació i la fantasia.

5.2. Els efectes còmics de la transgressió

Quan Josep Maria Folch comença a col·laborar continuadament a En

Patufet, a partir de juliol de 1910, apareix per primera vegada en el repertori de la

literatura infantil una narració que usa la transgressió com a eina generadora

d'humor. Tot i que és un recurs habitual en la literatura humorística, mai no

s'havia adreçat a un públic infantil, per al qual hom continuava mantenint el criteri

658 El cas més clar correspon al personatge d'en Bolavà. Nascut com a protagonista de
narracions humorístiques, va ser recuperat per a la Biblioteca Patufet, en la qual va encarnar
una variant paródica del gènere detectivesc a Bolavà, detective, -Barcelona: Bagunà, 1911- per
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que la literatura havia de coadjuvar a la seva formació moral. «Les habilitats den

Nomatrapes»659 i les continuacions que van aparèixer 66° hi entraven clarament

en contradicció i suposaven l'inici d'un nou tipus de narrativa infantil que es

mantindria invariable, en contingut i en forma, fins al final de la dedicació literària

de l'autor.

L'objectiu de les narracions esmentades era únicament proporcionar

diversió i entreteniment i suposaven, a tots els efectes, la recuperació del caràcter

lúdic de la literatura per a infants sense limitacions, ni temàtiques ni de cap altra

mena. La transgressió adquiria un sentit subversiu respecte de la realitat i, alhora,

respecte de les normes i de les convencions que la regeixen. Fonamentalment,

sancionava un tipus de comportament picardiós, gràcies al qual els personatges

aconseguien defugir les responsabilitats més habituals i inherents als aspectes

socials de la vida en col·lectivitat.

Amb el model de la literatura de caire picaresc, les narracions

folquitorrianes al voltant de la transgressió ens mostren els múltiples aspectes

que pot revestir l'actitud esmentada: des dels més extrems que van acompanyats

d'una crítica i d'una reflexió de tipus social i moral, fins als més lleus que poden

identificar-se amb un desviacionisme de la norma.

Tots, però, compten amb uns personatges per als quals l'autor trià l'astúcia

i l'enginy com a trets principals en consonància amb el caràcter bàsic de les

narracions. A semblança d'en Nomatrapes, les narracions eren protagonitzades

per personatges com en Rampinya, en Mayfaigres, en Birlasipot, en Pelat o en

Nobadem, entre molts altres. Tots posaven en entredit les institucions, les

convencions i les normes de conducta socialment acceptables, alhora que les

accions que portaven a terme, mereixedores de càstig o de reprovació, restaven

gairebé sempre impunes. En contraposició però, els personatges mostraven la

capacitat de convertir les contrarietats en avantatges mitjançant la intel·ligència i,

acabar convertit en protagonista d'una novel·la d'aventures festives a En Bolavà al país del
xinos -Barcelona: Bagunà, 1912.
659 EP, núm.342 (30-7-1910), p. 449-500.
660 «Un altre fet den Nomatrapes», EP, núm.343 (6-8-1910), p. 518-521; «Una juguesca den
Nomatrapes», EP, núm.344 (13-8-1910), p. 538-541; «Un fet memorable den Nomatrapes», EP,
núm.345 (20-8-1910), p. 549-551; «El gos den Nomatrapes», EP, núm.346 (27-8-1910), p. 564-
566; «Un altre acudit den Nomatrapes», EP, núm.350 (23-9-1910), p. 628-630; «La vivor den
Nomatrapes», EP, núm.351 (1-9-1910), p. 652-653, i «La paraula den Nomatrapes», EP, núm.355
(29-10-1910), p. 708-711.
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sobretot, demostraven una confiança cega en les forces i les aptituds que

posseïen.

L'alteració important en l'atribució dels trets caracteriològics dels

protagonistes, per tant, posava en circulació un nou tipus d'herois literaris, insòlits

dins del panorama de la literatura infantil de l'època, i sancionava uns valors

individuals molt poc integrats dins la norma difosa per la literatura

didacticomoralitzant majoritària. La presència de personatges que fan de la llei del

mínim esforç norma de vida, alterna amb els que apliquen l'enginy i la

intel·ligència a obtenir el que volen a costa dels altres, sense que el caràcter

amoral o delictiu de les actuacions que menen els afecti sensiblement. Totes les

accions que porten a terme, a més, mai no són castigades contundentment i els

personatges aconsegueixen, en la majoria dels casos, els objectius que volien, la

qual cosa impossibilita que hi hagi penediment i reforma.

En els extrems més radicals de la transgressió ens trobem amb el cas d'en

Rampinya, un «murriet», que «ab el seu aixeribiment se sortia de tots els mals

passos en que s'havia trobat pel seu mal cap»,661 la qual cosa, juntament amb la

consciència que té la sort de la seva banda,662 n'impedeix la reforma. La

singularitat del personatge, però, s'ha d'anar a cercar no només en l'enginy que

demostra sinó en el coneixement que té de la naturalesa humana i del

funcionament de les convencions socials; per això defuig el càstig, tot i que

sempre l'enxampen. Així, aconsegueix que el pagès, a qui ha robat els préssecs

no l'entregui al jutge ni el pengi d'un arbre sinó que el llenci al riu, on sap que

podrà escapar-se.663 De la mateixa manera, el jutge no pot condemnar-lo perquè

fa evidents les limitacions i les imprecisions que contenen les lleis.664

661 «En Rampinya condemnat a mort», EP, núm.440 (15-6-1912), p. 388.
662 «Al despertarse, recordant lo que li havia succehit, va dirse: -Tinch més sort que no
mereixo.- Y, com sempre, se proposà esmenarse y ésser bona persona... fins que trobés una
nova ocasió pera fer una nova picardia.». «En Rampinya té set», EP, núm.436 (18-5-1912), p.
330.
663 «En Rampinya i en Vatúalisto», EP, núm.445 (20-7-1912), p. 468-471. L'estratègia d'en
Rampinya consisteix en acceptar de paraula tots els càstigs i anar repetint que tot li està bé
excepte que el tiri al riu. En Vatúalisto cau en el parany i creu haver trobat veritablement allò
que li sap més greu. El resultat és que en Rampinya se'n surt i, a més, li torna a robar tots els
préssecs. I no només això, sinó que li fa saber, amb tota la intenció, que ha estat ell.

L'exemple més clar el trobem a «Les tretes den Rampinya», EP, núm.427 (16-3-1912), p.
179-183. El protagonista és portat davant del jutge amb l'oca que pretenia robar penjada del
nas. Davant de I 'evidència el pagès reclama la condemna però en Rampinya no només se'n
surt, sinó que aconsegueix que el jutge li permeti menjar-se l'oca. L'argument que fa servir és
prou il·lustratiu de la intel·ligència del personatge: «-Segons totes les apariencies, el lladre
d'una cosa es el que la pren o l'agafa, ¿no es cert?. -Perfectament. -Donchs així jo no puch ser
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Molt més contundent se'ns presenta la perspicàcia respecte del

comportament humà que presenta en Pelat.665 El personatge, captaire de

professió perquè «el treballar no li agradava», posa en pràctica un estrategema

brillant per aconseguir sopar com un senyor sense pagar. El procediment és molt

senzill: fa creure als xofers que és un comte disfressat de pobre i que ha apostat

amb un marquès que aconseguirà menjar gratis. En sentir la quantitat de diners

apostada -deu mil duros- i les reflexions del protagonista sobre l'aparença de les

persones,666 el xofer accepta la història com a real i actua en conseqüència. És el

xofer qui enganya el porter del restaurant, el porter el maître, i el maître els

clients. El resultat és que en Pelat aconsegueix l'objectiu que s'havia proposat i,

de retruc, ens mostra com els prejudicis guien el comportament social.667 Tots

els personatges són generats per la mateixa societat i explicats a partir del

funcionament que la guia, la qual cosa afegeix a les narracions un grau de reflexió

i de crítica.

En l'altre extrem, les històries creades per Josep Maria Folch tendeixen a

cercar el costat còmic de la transgressió, en el qual intervenen, a parts iguals,

l'enginy de sortir-se'n i l'acceptació resignada del càstig, sense que la causa -ne-

cessitats o vicis- ni l'abast de la transgressió en condicioni el desenllaç. Així, el

lladre de canyeries i el xarric de la fonda obtenen el perdó per la naturalitat en la

resposta 668 i l'acceptació resignada del càstig, 669 respectivament. De manera

de cap manera'l lladre de l'oca, perquè no l'agafo; en cambi, jo puch delatar a l'oca com a lladre
del meu nas, perquè me l'agafa, y més fort de lo que convindria. Davant d'aquesta rahó, el jutge
va declarar ignocent a n'en Rampinya, però aquest no's va donar per satisfet: -Dispensi, senyor
jutge; però si així com me declara ignocent m'hagués declarat culpable, bé m'hauria castigat.
Donchs, ¿per què no castiga a l'oca?- El jutge va respondre: -Tens rahó, noy. Y en proba d'això
condemno a l'oca a que sigui rostida y menjada per en Rampinya.», p. 182-183.
665 «Una aposta den Pelat», EP, núm.446 (27-7-1912), p. 490-494.
666 «Aquest marquès es creu què'l trajo de les persones fa la cosa. Ja veurà com sense portar
un cèntim, perquè m'he deixat expressament la cartera y el portamonedes a casa, ja veurà com
me serviran a l'Hotel Colón. Ja pot comensar a preparar els deu mil duros». Ibid., p. 490.
667 «Quan varen veure entrar n'aquell home tan esparracat, va haverhi al restaurant un
moviment de repulsió y adhuch d'indignació. Alguns senyors vestits de frach varen alsarse pera
anar a protestar però tot seguit el maître d'hôtel va fer circular la nova per totes les taules de
que aquell subgecte era'l mateix comte de Nolhabilla en persona, fent explicar seguidament tots
els detalls de l'original aposta dels deu mil duros. La cara dels concurrents cambia tot seguit.
D'enfadats que estaven, tots se varen posar riallers, celebrant l'originalitat del comte (?) y
trobant graciosíssima l'ocurrència del suposat aristòcrata». Ibid., p. 492.
668 «Un bailet, mig trinxeraire,/ va pujar dalt d'un terrat,/ amb l'intent, molt poc lloable,/
d'arrencar, en quatre salts,/ un bon troç de canonada/ per vendre-se-la en acabat./ Amb una
llima molt grossa/ el noi començà a llimar,/ però al punt que començava/ tingué un esglai
colossal,/ perquè mentres ell es creia/ què'l canó era de gas,/ li començà a rajar aigua/ en
abundància tan gran,/ què'l deixà com un llubarro,/ regalant dels peus al cap./ (...)/ Un d'ells, al
veure aquell nyèbit/ moll com se pot suposar,/ li preguntà lo que feia;/ i amb gran naturalitat,/ ell
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similar, l'aprenent de confiter, salva la falta mitjançant una solució "artística" 67° i,

en altres casos, la compassió 671 o el reconeixement a l'enginy i l'esforç que

realitzen672 és l'aliat dels personatges. En contraposició, en Rampinya,673 en

Mossega 674 o en Pipatatxes 675 són enxampats i castigats exemplarment pels

respongué:-Doncs, ¿no ho veuen?/ He vingut per contemplar/ l'efecte que produíen/ els aiguats
del Llobregat.-» «Lladregots de canyeríes», EP, núm.510 (18-10-1913), p. 666.
669 «Un xarric de fonda/ molt viu i golut/ tenia el mal vici/ de tastar el suc/ per medi de llesques/
de tal magnitut/ que amb quatre tastades,/ a l'arrencar el bull,/ la pobra cacóla/ quedava a
l'aixut./ L'amo de la fonda,/ cansat d'avisar,/ va dir-li mòlt serio,/ havent-lo atrapat,/ que si mai
tornava/ el suc a aixugar/ el nas li faria/ cuit amb estofat./ (...) Amb aquestes coses/ vingué un
parròquia/ demanant li dessin/ tot seguit dinar;/ i el xarric comença,/ com és usual,/ a cantar les
viandes/ pel seu nom, és clar:/ -Vedella amb tomàquet,/ fetge, bacallà,/ costelles rostides,/
pollastres a l'ast,/ carn amb... -¡Ah gran pillo!-/ li crida a l'instant/ l'amo de la fonda,/ tot
enfurismat./1 el xarric, al veure'l,/ quasi tremolant,/ digué amb cantarella/ al parròquia:/ -També
hi haurà, penso,/ un altre bon plat:/ "Nas de xarric tendre/ fet amb estofat."-/ Fou tanta la gràcia/
que a l'amo va fer/ aquesta sortida/ dita tant a temps,/ que va esclatà a riure/ i no li feu rés». «El
plat del dia», EP, núm.534 (4-4-1914), p. 218.
70 «Un aprenent confiter/ que en un colmado servía/ per sa desgràcia tenía/ el vici de
llaminer./(...) Fins que ja no podent més,/ se'n sortí d'una vegada,/ i clavà una gran ditada/ com
aquell qui no fa rés./ Però lo que succeí/ fou que la ratlla el traía/ i es veia clar com el dia/ la
malesa que acomplí./ Tement, doncs, ser atrapat/ per la senyal delatora,/ va estar rumiant
un'hora/ un medi molt ben pensat./1 en lloc d'esborrà el senyal/ que va deixar la ditada,/ amb el
dit, mòlt perfilada,/ va dibuixà una inicial./ Amb lo que pogué obtenir/ del compromís esquivar-
se/ i encar la crema menjar-se/ que amb el dit va recollir». «La crema de Sant Josep», EP,
núm.531 (14-3-1914), p. 168.
671 «Però l'amo va sortir/ i, a l'adonar-se del canvi,/ va agafar al fredolic,/ potser per a castigar-
lo,/ solament que aquest cuità/ a explicar-li que la causa/ no era pera fer cap mal,/ sinó sols per
abrigar-se,/ i l'amo el va compadir/ i a l'últim fins va llogar-lo/ per a fer de maniquí/ amb els
ninots de l'entrada».«Els primers frets», EP, núm.516 (29-11-1913), p. 762-763.
672 Aquest seria el cas, per exemple, d'en Toribi Badamolt que, incapaç d'aprendre's la lliçó,
s'empesca la manera de gravar-la en un disc i fer-la sonar a classe sense que ningú no s'adoni.
Un dia, però, es confon de disc i, en lloc de la lliçó, allò que sona és una cançó «d'aquelles de
rompe y rasga» que acaba amb un vibrant «¡Ole, que viva tu mare! ». «La carta den Toribi»,
EP, núm.521 (3-1-1914), p. 8.
673 El personatge, que no guarda relació amb el protagonista de les narracions abans
esmentades, és descrit per l'autor com «un xicot/ d'aquells que tiren per lladre». En arribar el
temps de les castanyes, en Rampinya intenta primer que els companys el convidin i com que
no se'n surt decideix robar-les. La castanyera, però, el descobreix i crida el municipal, que
«l'agafà a quatre passes,/ clavant-li un feix de pinyols/ d'aquells que deixen la marca».
Tanmateix, en Rampinya dóna la volta a la malifeta que ha comès i, davant dels companys,
que riuen de l'aspecte que té, contesta molt seriosament:«-Lo que vaig dir va passar-me:/ per
castanyes vaig anar/ i vaig recollir... castanyes.-». «Fruita del temps», EP, núm.511 (25-10-
1913), p. 682.
674 El personatge, al·lèrgic al treball però amant de la bona vida, es dedica durant les festes de
Nadal a menjar-se els encàrrecs que ha de dur a les cases. Un cop ha recollit un bon botí de
dolços i viandes, es disposa a menjar-se'ls. Però és descobert per un municipal que davant les
excuses donades per en Mossega -«-Li dic que no... Ja veurà,/ jo sóc portador d'encàrrecs,/
però tant m'han carregat/ que la vritat, no podia/ portar-ho amb les dues mans./ -¿I t'ho
menges? -Al contrari,/ lo que faig és empassâm/ els dolços cap a la panxa/ per a poder-los
portar»-, el porta de cap a la presó. «El Nadal den Mossega», EP, núm.520 (27-12-1913), p.
826.
675 En Pipatatxes es dedica a robar el tabac del pare. Aquest sospitant del fill li para una trampa
i el personatge és descobert. El pare el castiga amb una vara, per ensenyar-li a respectar «les
possessions» del pare. «Fumador econòmic», EP, núm.525 (31-1-1914), p. 74-75.
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robatoris comesos. A vegades, els personatges són pagats amb la mateixa

moneda i d'estafadors o timadors passen a convertir-se en víctimes.676

Caldria destacar, també, totes les narracions en què els protagonistes

exploten conscientment els instints més primaris d'altres personatges en benefici

propi; especialment la cobdícia. Tots aconsegueixen els objectius que pretenen

enganyant-los, alhora que els proporcionen una lliçó. El cas més emblemàtic ens

el proporciona en Galvana, un pagès poc amant del treball que s'aprofita de la

cobdícia de la gent de ciutat per tenir l'hort cavat.677 Sense oblidar col·lectius,

tradicionalment i literàriament, identificats amb pràctiques similars com els

gitanos.678

L'exemple més elaborat ens l'ofereix la sèrie d'episodis dedicats al comte

de Nolhabilla.679 De fet, la narració pot ser presa com un compendi de tots els

elements i perspectives que l'autor empra per a la creació d'aquest tipus de

narracions.

El personatge, amb una semblança física a Don Quixot, «com se pot

suposar pel seu nom, exerceix la professió noble de cullir puntes de cigar».680 Tot

i la pobresa en què viu, el comte no deixa de tenir les aficions pròpies de la

condició de noble i, per això, necessita de l'enginy per aconseguir-les. Els

procediments i les estratagemes que usa són diversos i variats. Molts inclouen

676 Per exemple a «Timadors timats», EP, núm.526 (7-2-1914), p. 88.
677 L'estratagema que fa servir és que h¡ ha un tresor amagat. «El tresor amagat o una pensada
den Galvana», EP, núm.369 (4-2-1911), p. 85-87. Arnb el mateix argument l'autor escriuria, en
vers, una història similar: «¡No val a badar!», EP, núm.529 (28-2-1914), p. 140-141. La història,
a més, feia explícita la moralitat continguda:«Lo que vol dir, en conjunt,/ que l'ambició quan
s'ampara/ d'un home, el pot exposar/ a treballar sols pels altres», p. 141. També trobarem el
mateix motiu a «El paper enterrat», EP, núm.899 (25-6-1921), p. 412-414.
678 Com exemple podríem esmentar «La mula den Pere Rauxes», EP, núm.371 (18-2-1911), p.
117-119. Una variant interessant ens la proporciona «El ruc den Tonet», EP, num.523 (17-1-
1914), p. 43, en què el gitano, descoberta l'acció de pintar el ruc per tapar les nafres, respon a
les queixes del protagonista col·locant en el morralet un rètol de «Recién pintado». D'aquesta
manera no hi ha engany sinó oblit i el personatge pot contestar a les burles dels veïns del poble
de la següent manera: «I quan al poble, els molts cafres,/ li deien:"T'han enganyat,/ perquè per
tapar les nafres/ t'ha dat un ase pintat",/ ell responia amb salero:/ -¿D'això en dieu enganyar?/
¿No veieu que aquest lletrero/ ho explica tot, nét i clar?»

9 Tot i l'ús del mateix nom, el personatge no guarda relació amb en Pelat, tot i que l'autor li
atribueix aquest nom. De fet, és ell mateix qui desfà l'equívoc: «Incidentalment vàrem parlar
l'altre dia del comte de Nolhabilla, y potser els meus lectors devien somriure ¡ncrèdulament
pensantse que aquest comte de Nolhabilla era un ser ideal, empescat per mi. Donchs no,
senyors: el comte de Nolhabilla es un comte de debò, de carn y óssos, encara que pel seu
aspecte té més óssos que carn». «Fets del comte de Nolhabilla. Per anar en cotxe», EP,
núm.447(3-8-1912), p. 500.
680 Ibid., p. 501.
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estafes, robatoris i manlleus més o menys dissimulats;681 en alguns casos, però,

el personatge rescabala les víctimes dels enganys a què les sotmet.682 Però,

fonamentalment, el comte de Nolhabilla s'aprofita de les pors i de les debilitats de

criats,683 botiguers 684 i, fins i tot, de la credulitat o de la ignorància de

milionaris,685 pagesos,686 polítics687 i fins i tot d'amics i de coneguts.688 Finalment,

cansat d'haver de basquejar-se per aconseguir el menjar de cada dia sense rebre

cops ni anar a la presó, troba la «pedra filosofal». Aprofitant-se de la por i de la

superstició dels amos d'una torre, es fa passar per l'ànima del primer propietari i,

després de foragitar-los, aconsegueix viure per sempre més tranquil i sense

treballar.689

El fet més significatiu d'aquest grup de narracions és la varietat

aconseguida per Josep Maria Folch a l'hora de recrear un únic tipus literari. La

681 «Fets del comte de Nolhabilla. Una recepta pera ferse rich», EP, num.456 (5-10-1912), p.
644-647. En l'episodi el comte, a imitació dels venedors d'articles miraculosos, ofereix al públic
la recepta per fer-se ric, que no és sinó una estafa. Cada un dels presents li dóna una quantitat
per saber la fórmula que no és altra que aconseguir que la gent li doni els diners com ja ha fet.
El comte repeteix el procediment fins que un dia troba una persona que li contesta en els
mateixos termes: «-Vostè m'ha explicat y probat el sistema de guanyar cinquanta pessetes en
un moment, ¿oy? Donchs ara jo li probaré'l sistema de guanyarse cinquanta plantofades en
einen minuts», p. 647. No cal dir que aquest és el final de l'estafa. El mateix argument el farà
servir, posteriorment, a «La fórmula d'en Pesafigues», EP, núm.814 (6-9-1919), p. 1346-1348,
amb un protagonista pagès que enreda amb una carta als diaris la gent de ciutat. A «Fets del
comte de Nolhabilla. El comte fotògraf», EP, núm.461 (9-11-1912), p. 724-727, el comte es fa
passar per un fotògraf, cobra a l'avançada la feina i desapareix amb els diners. Quan el
veritable fotògraf es presenta rep «una pallissa d'aquelles que no s'obliden mai més», p. 727.
682 «Fets del comte de Nolhabilla. Ben vestit y ben pagat», EP, núm.453 (14-9-1912), p. 596-
599. En l'episodi, el comte roba d'un maniquí un vestit i comença a passejar per les Rambles.
No s'ha adonat, però, que a l'esquena llueix el nom de la sastreria. Un client el pren per un
dependent i li paga una factura que el comte no pensa en cap moment de portar al legítim
propietari. Tanmateix, sense saber-ho, el comte ha actuat com un home anunci i el sastre ha
aconseguit de vendre diversos vestits. Per això el va a buscar i el compensa per la feina de
propaganda que li ha fet. L'actitud del sastre porta el comte a tornar-li els diners cobrats
fraudulentament que queden compensats per la gratificació obtinguda de manera legítima. De
manera similar a «Fets del comte de Nolhabilla. El comte té "auto"», EP, núm.454 (21-9-1912),
p. 612-615, el personatge lloga sense pagar dues bicicletes per construir-se un cotxe. En un
moment, mentre es fa remolcar xoca amb un tramvia. Com a conseqüència de l'accident, rep
una indemnització i un cotxe, ara de veritat. Amb els diners a la mà, paga el lloger de les
bicicletes sostretes.
683 «Fets del comte de Nolhabilla. Viatge d'estiu», EP, núm.448 (10-8-1912), p. 516-519.
684 «Una estratagema del comte de Nolhabilla», EP, núm.451 (31-8-1912), p. 564-567.
685 «Fets del comte de Nolhabilla. Cercant un sopar gratuït», EP, núm.449 (17-8-1912), p. 534-
535 i «El talent del comte de Nolhabilla», EP, núm.450 (25-8-1912), p. 548-550
686 «Fets del comte de Nolhabilla. Procediments fins», EP, núm.460 (2-11-1912), p. 709-711.
687 «Fets del comte de Nolhabilla. Passe de tramvies», EP, núm.452 (7-9-1912), p. 580-582.
688 «Fets del comte de Nolhabilla. El Nadal del comte», EP, núm.463 (23-11-1912), p. 757-759.
689 «Y així va ser. Ningú'l molestà may, y el comte de Nolhabilla visqué felisment, allí en aquella
torra, el reste de la seva vida, menjant les verdures de l'hort y els pollastres y conills del corral,
sense tenir de preocuparse may més pera buscar medis y procediments de guanyarse la vida».
«El darrer fet del comte de Nolhabilla. La pedra filosofal», EP, núm.468 (28-12-1912), p. 842.

439



picardia que caracteritza tots els personatges és plasmada en una visió múltiple i

polièdrica, sense que la iteració dels elements bàsics arribi a esgotar el model.

5.3. La inadequació

Les narracions humorístiques que giren al voltant del concepte

d'inadequació cerquen la comicitat en les mancances i les limitacions de tota

mena que mostren els personatges davant les situacions que els toca de viure.

En contraposició al grup anterior, els protagonistes porten noms com Pegatínch,

Pau Panoli, Pau Capdessoca o Kloskadekoko. Els apel·latius són el resultat de la

tria d'un conjunt de trets essencials que barregen, a parts ¡guals, innocència,

manca de malícia i beneiteria. Només la bonhomia i la resignació que sempre els

acompanya aconsegueixen suavitzar, en part, el caràcter més dur i cruel de les

peripècies i desgràcies que els passen.

A diferència del grup anterior, les narracions presenten una varietat

significativa de tipus i, en conseqüència, de peripècies i situacions argumentais

que, tanmateix, se'ns apareixen molt properes als tòpics més convencionals de la

literatura humorística. Paradoxalment, però, és a partir de la inadequació que

Josep Maria Folch comença a descobrir els elements que li facilitaran el pas cap

a una nova literatura còmica.

Dins del conjunt de les narracions que comentem destaca, per la

quantitat, el grup d'històries creades al voltant de la ¡nadequació nascuda del

contrast entre camp i ciutat. L'esquema bàsic es construeix sobre els tòpics del

pagès i el desconeixement que té de la vida ciutadana; una vida que s'identifica

genèricament amb la modernitat i que argumentalment es concreta en els mitjans

de transport, la moda, les formes d'oci, etc. El desencaix provoca la comicitat, no

exempta d'una certa dosi de superioritat cap a la gent de pagès, a la qual se li

atribueix una notable manca d'instrucció.690 Des d'aquesta perspectiva, el

contacte amb els objectes i els costums moderns genera tota mena d'equívocs,

690 Un dels exemples més significatius ens el dóna «Cura radical», EP, núm.541 (23-5-1914), p.
333-334. La història ens explica el cas d'un matrimoni de pagesos que tenen l'ase malalt. El
manescal els recomana que el banyin però cap dels dos no sap què és això de banyar-se. La
dona, finalment, troba la solució: «-Sí, home; vol dir què'l posis/ a tret d'un bou ben banyut,/
perquè el banyi desseguida/ i es curarà, de segur.-», p. 334. No cal dir que el pobre ase mor
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que posen de manifest la inadequació que pateixen respecte de la situació i de

l'entorn. I més si tenim en compte que, malgrat les conseqüències patides, els

personatges són incapaços de veure i d'acceptar que han menat una actuació

contrària a la lògica o a la normalitat. Aquest tipus del pagès contrasta amb el

presentat en el primer grup de narracions, en què la gent de pagès, malgrat les

aparences i sovint gràcies a elles, aconsegueix enganyar la gent de ciutat;691 amb

tot, cal precisar que són quantitativament inferiors en el conjunt de la narrativa

humorística folquitorriana.

Com a exemples paradigmàtics podríem esmentar, a banda d'«EI viatge

accidentat d'En Tòfol Esgarrifat»,692 que actua com a compendi de tots els motius

més tòpics, tres històries que abracen els aspectes més repetits en el conjunt de

les narracions. En primer lloc, «En Pau Patau, posa automóvil»693 ens mostra

l'actitud del protagonista, un pagès enriquit durant la Guerra Gran, que és incapaç

d'entendre el funcionament dels automòbils. L'anècdota de la confusió entre la

benzina que necessita el cotxe i la mula que posseeix, i que té per nom

«Brenzina», no fa sinó posar de relleu la malfiança de la gent de poble respecte

dels nous coneixements694 i, de retruc, respecte dels habitants de la ciutat.695

reventat però la dona treu la següent conclusió: «-Ja ho entenc; així el pobret/ ha quedat curat
per sempre,/ perquè no patirà més.-», p. 334.

A banda de les narracions ja esmentades en l'apartat anterior, com «Timadors timats», EP,
núm.526 (7-2-1914), p. 88, «El tresor amagat o una pensada den Galvana», EP, núm.369 (4-2-
1911), p. 85-87 o «¡No val a badar!», EP, núm.529 (28-2-1914), p. 140-141, podríem completar
el motiu amb «Una bona aposta», EP, núm.434 (4-5-1912), p. 292-295. Aquí, el pastor, ferit per
la burla d'un marquès molt instruït que estiueja al poble, li para un parany i aconsegueix la
meitat de la seva fortuna.
692 EP, núm.706 (21-7-1917), p. 571; núm.707 (28-7-1917), p. 591; núm.708 (4-8-1917), p. 611;
núm.709 (11-8-1917), p. 631; núm.710 (18-8-1917), p. 651; núm.711 (25-8-1917), p. 669;
núm.712 (1-9-1917), p. 685; núm.713 (8-9-1917), p. 700.
693 EP, núm.833 (20-3-1920), p. 117-119.
694 El personatge en cap moment no accepta que sigui possible que el cotxe funcioni sense cap
objecte o animal visible que l'empenyi. De res no valen les explicacions ni les demostracions.
Per això, quan el cotxe deixa de funcionar, el protagonista veu reafirmades les conviccions que
defensa. L'anècdota còmica ens la proporciona l'actuació que porta a terme: la benzina
adquirida per fer funcionar el cotxe és donada a beure a la mula que és, a ulls del protagonista,
la que el fa funcionar. En un altre ordre de coses, el protagonista respon al tipus de nou ric de
l'època i, de fet, la dèria que demostra de comprar un cotxe respon als nous costums
d'ostentació generats per l'adquisició del diner ràpid. Tal com el descriu l'autor, el personatge
«havia fet una gran fortuna durant la guerra, exportant, amb destí als exèrcits combatents,
grans quantitats de cafè artificial, fabricat amb aglans torrats». Ibid., p. 117.

De fet, en totes les narracions en què els protagonistes de poble han d'anar a Barcelona,
sempre apareixen les mateixes recomanacions: no fiar-se de la gent perquè tothom et vol
enganyar, no entretenir-se a parlar amb estranys perquè segur que et roben, etc. Com a
exemple podem esmentar les recomanacions que li fan al protagonista de la narració
«L'interminable viatge den Pau Pol» abans d'anar a Barcelona: «-De primer has de vigilar que
no t'enganyin. Quan te preguntin coses t'has de mirar molt en respondre, no fos cas què't
prenguessin els diners». EP, núm.432 (20-4-1912), p. 261.
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El segon exemple que cal destacar ens el proporciona la historia d'en

Nasllarg de Vallpapioli.696 El personatge, un hereu de poble, baixa a Barcelona

per comprar-se un vestit i un barret a la moda i poder causar enveja entre els

veïns. En sortir del sastre, però, un ocell de la Rambla li deixa un «regal» al

barret. En Nasllarg sense adonar-se torna al poble i allí tothom creu que la taca

és la darrera moda i l'imita, posant-se «una gota de pasteles» als barrets. L'efecte

còmic es fonamenta en la manca de criteri demostrat pels habitants del poble i la

fascinació que mostren per tot el que vingui de la ciutat, amb independència de la

naturalesa que tingui. En el rerefons, però, el nostre escriptor incideix en les

relacions desiguals que s'estableixen entre camp i ciutat i ens mostra la inferioritat

sentida per la gent de poble respecte de la ciutat i els costums que la

caracteritzen. El fet que el poble porti per nom Vallpapioli no és pas una qüestió

menor ja que, en darrer terme, aquesta és l'actitud que en defineix els habitants i,

per extensió, bona part de les comunitats rurals que protagonitzen les

narracions.697

El darrer exemple correspon a «El "cine"».698 Aquí Josep Maria Folch

utilitza el motiu tòpic del pagès que baixa a ciutat i es meravella davant tot el que

desconeix i que, en canvi, forma part de la normalitat de la vida urbana; en aquest

cas concret, el cinema. L'autor usa la confusió patida pel protagonista entre la

realitat i el que veu a la pantalla per crear la comicitat. El pagès, a qui dos lladres

han robat aprofitant la foscor del cinema, acusa el protagonista de la pel·lícula, el

famós lladre Raffles, de la pèrdua dels diners.699

També en un nombre limitat, ens trobem amb narracions en què la

inadequació és usada per ridiculitzar comportaments com la vanitat,700 l'excessiu

696 «Els aucells de la Rambla», EP, núm.517 (6-12-1913), p. 780.
697 D'entre totes les narracions que exemplifiquen la idea, podríem destacar «Pianista de
moda», EP, núm.831 (6-3-1920), p. 83-85. La història ens mostra com es deixen enganyar els
habitants d'un poble per un espavilat de ciutat que es fa passar per pianista sense tenir ni idea
de música. La gent del poble ha comprat un piano per donar enveja a la vila veïna però no
tenen cap persona que el pugui tocar. Per poder cobrar els diners, l'espavilat argumenta que el
que toca és la darrera moda a ciutat i tothom se'l creu, encara que sigui impossible de suportar.
698 EP, núm.506 (20-9-1913), p. 601.
699 El mateix esquema es repeteix, per exemple, amb el telèfon a «En Tanasi a Barcelona», EP,
núm.367 (21-1-1911), p. 51-53 i a «El viatge d'en Taño», EP, núm.805 (5-7-1919), p. 1204-
1206.
700 «Exigències de la moda», EP, núm.514 (15-9-1913), p. 728.
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amor als animals701, la tendència a voler impressionar els altres702 o els

problemes dels mals estudiants.703

L'altre gran grup de narracions gira al voltant de la identificació entre

inadequació i els diferents aspectes de la malastrugança. Els protagonistes són

caracteritzats per la mala sort que tenen, però també per la innocència i la manca

de personalitat. Es converteixen sempre en l'ase dels cops d'unes situacions que

mai no cerquen ni provoquen però que sempre acaben patint. Paral·lelament, les

actituds que mantenen, properes a la beneiteria, permeten l'engany i possibiliten

que siguin utilitzats i manipulats per personatges més espavilats. Els exemples

són nombrosos però, podríem esmentar com a significatiu «Les peripècies d'en

Pegatinch»,704 un noi de casa bona, molt educat però que «sempre està de

pega»,705 tant si practica esports com si viatja, tant si fa de pescador o de

pagès, o simplement si decideix passejar amb bicicleta per Barcelona. Amb tot,

en Pegatinch mai no abandona l'educació i la polidesa i accepta,

resignadament, la mala sort que l'acompanya.706

Amb característiques similars, trobem la història d'en Picapinyes.707 Com

en Pegatinch, en Picapinyes també té mala sort però, a diferència del primer, no

només es deixa endur per la malastrugança sinó que l'accentua a causa de la

manera que té d'encarar la vida. Està convençut que és l'home més desventurat

701 La Setmana Còmica, EP, núm.532 (21-3-1914), p. 234.
702 «¿Qui ia diu més grossa?», EP, núm.431 (13-4-1912), p. 244-246.
703 «Banys», EP, núm.505 (13-9-1913), p. 587; «Uns exàmens brillants», EP, núm.542 (30-5-
1914), p. 345, entre altres.
704 «Les peripècies d'en Pegatinch. Un partit de football», EP, núm.402 (23-9-1911), p. 612-615.
«Una bona pesca», EP, núm.403 (30-9-1911), p. 628-631. «Un cas com un cabàs». EP,
núm.404 (7-10-1911), p. 645-648. «Escola d'Equitació», EP, núm.405 (14-10-1911), p. 661-
664. «Un "match" de boxa». EP, núm.406 (21-10-1911), p. 676-680. «Una sort empipadora».
EP, núm.407 (28-10-1911), p. 692-695. «Les peripècies den Pegatinch». EP, núm.408 (4-11-
1911), p. 708-711. «Una excursió accidentada». EP, núm.409 (11-11-1911), p. 724-727. «Qui
no s'acontenta és perquè no vol». EP, núm.410 (18-11-1911), p. 740-743. «Campeó ciclista».
EP, núm.411 (25-11.1911 ), p. 757-759.
705 Així és descrit pel narrador: «galant xicot, fill de casa bona y molt ben educat. Tenia la
desgracia d'estar sempre de pega. Res de lo què's proposava li sortia bé y quan se tractava de
rebre, sempre era ell el primer.». Ara bé, com tots aquests personatges també compta amb una
virtut: «Al costat d'aquesta desgracia, en Pegatinch possehia la qualitat de no espantar-se per a
res». Juntament amb aquesta qualitat, el personatge és perseverant i insistent. «Les peripècies
d'en Pegatinch. Un partit de football». Ibid., p. 613.
706 El personatge avança molt dels trets que trobarem, posteriorment, a en Pere Fi.
707 Les desventures d'en Picapinyes, núm. 521-534 i 536-573 (3-1-1913 / 4-4-1913) i (18-4-
1913 / 2-1-1914), p. 5-7; 20-22; 37-39; 52-54; 68-70; 84-85; 100-102; 116-118; 133-135; 148-
150; 165-166; 182-186; 196-198; 214-216; 244-246; 260-262; 276-279; 292-294; 308-311; 324-
326; 340-342; 356-358; 372-374; 388-390; 406-409; 420-422; 442-444; 452-454; 468-471 ; 490-
492; 500-501; 518-520; 538-540; 548-550; 564-566; 581-584; 596-598; 613-615; 628-630; 644-
646; 660-662; 678-680; 693-695; 709-711 ; 724-727; 740-742; 758-760; 773-775; 788-790; 804-
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del món i actua en conseqüència. De fet, les desventures que pateix van creixent

proporcionalment en importància i en transcendència a mesura que el personatge

interpreta erròniament les peripècies en què es troba involucrat i actua

inadequadament. El pessimisme vital que l'anima, juntament amb la por 708 i la

mala consciència d'haver actuat incorrectament, 709 seran el detonant d'un seguit

de desgràcies que acabaran amb el personatge en una illa deserta, acompanyat

d'un mico, i morirà a l'edat de cent catorze anys,710 fugint d'un crim que mai no ha

estat comès.711

En totes les narracions l'autor utilitza la inadequació en el sentit més

primigeni, és a dir, la comicitat es genera en considerar la normalitat com el

referent a partir del qual contrastar el comportament equivocat o ridícul dels

personatges. És cert, també, que Josep Maria Folch va accentuant

progressivament els trets còmics dels personatges, en la mesura que els

involucra en peripècies cada cop menys quotidianes encara que sempre

versemblants. De fet, com les narracions construïdes al voltant de la transgressió,

les històries entorn la inadequació deuen l'efectivitat a la presència constant del

referent versemblant lligat a la realitat, viscuda o literària, i a la lògica i a les

convencions que serveixen als lectors per interpretar-la.

806; 820-822; 4-6.
708 «Tots sabeu que en Picapinyes, malgrat la seva levita ¡ el seu barret de copa i malgrat que
era bastant panxut, nas llarg i corpulent, era allò que se'n diu l'home més gallina de la
creació.(...) Tot li semblaven fantasmes i a tot arreu veia lladres». «Les desventures den
Picapinyes», EP, núm.521 (3-1-1913), p. 7.
709 «En Picapinyes, d'ençà que duia levita amb rètol i barret de copa, es va creure més il·lustre
que un ministre, i un dia que pogué recollir trenta-cinc cèntims, va resoldre retirar-se del negoci,
i fugi amb la levita i el barret de copa, propietat de la casa anunciadora. Aquesta mala acció
havia de reportar-li moltes penes i greus desventures, i així fou en efecte, arribant a trobar-se
en trànsits tant excepcionals, què's pot ben dir que al món no hi ha hagut, ni hi ha, ni hi haurà,
home més desventura! què'l desventura! Picapinyes». Ibid., p. 6.
710 L'arribada a l'illa deserta, segons el narrador, acabarà «amb una era de calma i tranquilitat,
el seguit de desventures, fadics, angoixes, facècies i embolics que havien omplert els millors
temps de la seva existència». «Les desventures den Picapinyes», EP, núm.573 (2-1-1914), p.
6. Uns mariners trobaran el manuscrit en què relata la vida que ha portat i en què transcriu
també la mort:«Tinc cent catorze anys i avui, què'ls compleixo, sento què'ls plàtans se m'han
indisposat. Això és un avís de què la mort és pròxima. No hi fa res; he viscut tant temps que ja
és hora de que acabi. Deixo hereu de tots els meus dominis, el meu mico... Me sembla què'm
moro... sí...sí...sí...ai...ja està».Ibid., p. 6.
711 Totes les desgràcies del personatge comencen quan un lladre l'assalta. En Picapinyes
aconsegueix fugir però el lladre, per salvar-se, l'acusa a ell. Els policies el persegueixen i, en
lloc de desfer l'equívoc, en Picapinyes fuig pels terrats, embolicat en un matalàs per amortir els
cops. La mala sort que té es consuma quan cau dins de l'estudi d'un pintor. En la caiguda
aixafa un maniquí i vessa un pot de pintura vermella. La imaginació i el pessimisme fan la resta.
Convençut que ha mort una dona, el personatge iniciarà una fugida endavant que el portarà a
ficar-se en molts embolics.
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Tanmateix, el concepte d'inadequació permetia altres accepcions, a partir

de les quals la literatura humorística podia evolucionar cap a models diferents. Els

límits del model sobre els tòpics i el tipus i, en conseqüència, el primer pas en

l'evolució afectà els personatges, que continuaven actuant de manera

inadequada, però narrativament assumien amb naturalitat la conducta que

menaven i el narrador la presentava amb una clara ambigüitat.

Un dels exemples ens el forneixen «Les xaripes den Xaripa», especialment

en l'episodi «De Vilasòn a Barcelona».712 D'entrada, el nom del personatge crea

unes falses expectatives al voltant del tarannà que el caracteritza: no és que

tingui sort, tal com els lectors entenen, sinó que creu que la té.713 El personatge,

però, no és «un ximple o un beneyt: era, pel contrari, una persona molt com cal y

tenia complet el judici».714 Senzillament en Xaripa és un personatge singular que

el narrador ens presenta deliberadament accentuant-ne l'extravagància en relació

a la lògica i la normalitat viscuda i acceptada pels lectors. D'acord amb això, és

capaç d'alegrar-se, per exemple, quan es trenca el nas ja que, segons que raona,

ha estat una sort no trencar-se el cap. Al capdavall, com ens informa el narrador,

en Xaripa té la gran virtut de prendre les contrarietats com a avantatges.715 La

comicitat, ara, ja no és generada pels fets i pel contrast que mantenen amb la

realitat, sinó per la manera com el personatge viu i interpreta els esdeveniments

que li passen. Així, el personatge decideix anar a Barcelona per comprar-se unes

sabates. En tornar, convida tot el poble a berenar per explicar els detalls de

l'estada a ciutat. El relat que en fa és un seguit d'incidents que, des de la lògica i

el sentit comú, no són sinó una cadena de fets desgraciats. En primer lloc, li

venen un bitllet de tercera quan demana un de segona i el revisor li fa pagar una

considerable multa; després és atropellat per una bicicleta que li fereix un peu i,

finalment, quan vol anar a menjar no hi ha el que vol. Tanmateix, per al

personatge cada un dels fets és interpretat de manera diferent: ha pogut viatjar en

una categoria superior pagant un bitllet inferior; només li ha calgut comprar-se

una sabata i, per tant, s'ha estalviat la meitat del preu que li demanaven per un

712 EP, núm.443 (6-7-1912), p. 436-439. L'altre episodi porta per títol «En Xaripa a estudi», EP,
núm.442 (29-6-1912), p. 421-423.
713 «En Xaripa, no sé si ja n'hareu sentit parlar alguna vegada, era un xicot de lo més trempat
que us pogueu imaginar. Ell estava convensut que era un home de "xaripa" o de sort, y encara
que no totes les coses li sortissin tan bé com caldria, ell per això estava cregut de que li havien
sortit molt bé». «En Xaripa a estudi», Ibid., p. 421.
714 Ibid., p. 421.
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parell i finalment, quan demana ous per dinar li porten tan covats que

aconsegueix menjar pollastre, que era el que volia, havent pagat només l'import

dels ous. La nota final ens la dóna la resposta de la gent del poble que, tot i que

en un principi no acaba de compartir-ne l'optimisme, acaba ben convençuda amb

les explicacions del personatge.716

El canvi en la perspectiva de l'efecte còmic, obria la porta a una altra

manera de concebre les peripècies i, en conseqüència, a un nou tipus de

personatges. En Xaripa, doncs, anunciava un canvi que, per a ésser un fet,

requeria fonamentalment un nou discurs, una nova focalització i, sobretot, un nou

tipus de narrador. La història d'en Xaripa encara era deutora de la realitat i de la

versemblança que era representada pels veïns i pel narrador, que gràcies a la

inclusió en la narració de la seva perspectiva i de la seva lògica, adoptaven el

punt de vista del lector i l'aconduïen en la lectura i en la interpretació. Els punts de

vista, que havien estat únics en narracions anteriors, en les peripècies d'en Xaripa

eren complementats i, en certa mesura, rectificats pel discurs, que no l'actuació,

singular del personatge. Les peripècies i les accions continuaven tenint com a

referent la realitat i eren les percepcions i les interpretacions les que provocaven

la comicitat.

5.4. Un nou tipus d'humor

El procés que porta Josep Maria Folch a la pràctica d'un nou tipus d'humor

es pot resseguir al llarg de tota la producció humorística. Els petits -o grans-

canvis que el van fer possible van anar variant progressivament els aspectes

constitutius del relat fins a aconseguir un estil original i característic. El fet que

mantingués un ritme de producció literària tan alt, però, dificulta considerablement

traçar clarament l'evolució seguida com també les fites del procés, ja que

cronològicament alterna noves i velles formes. Amb tot, sí que és fàcil detectar les

narracions que presenten els antecedents del que serà un nou humor i un nou

estil narratiu.

715 Ibid., p. 421.
716 «El poble, entusiasmat, va aclamar a n'en Xaripa, y tothom se mirava, dihentse els uns als
altres: -¡Mireu què'n té de xaripa aquest xicot!-». «De Vïlasòn a Barcelona», EP, núm.443 (6-7-
1912), p. 439.
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Tot i que no és la primera mostra, pel valor il·lustratiu que té esmentarem

en primer lloc «Les invencions meravelloses del sabi doctor Garlamolt».717 A

diferència dels dos grups de narracions anteriors, el personatge no representa

cap tipus definit dins del model humorístic clàssic i les peripècies que viu

s'allunyen, igualment, del repertori dels tòpics usats per generar comicitat. Sí que

és cert que el que defineix el personatge és l'enginy però, a diferència de les

narracions anteriors, aquesta qualitat no és aplicada a la resolució de problemes

quotidians sinó a la solució de situacions extraordinàries, supèrflues i en rnolts

casos clarament absurdes. D'acord amb això, l'enginy capgira totalment el sentit i

l'abast que havia tingut fins aleshores, ja que per generar l'efecte còmic ha de

produir un contrast. L'estranyament, ara, és el resultat d'aplicar l'observació de la

realitat, la lògica de la quotidianitat i el sentit comú a les situacions singulars i no a

l'inrevés com el model tradicional sancionava. D'entre tots els exemples possibles

deguts a la inventiva del nostre escriptor esmentarem el següent:

«Durant molt anys, va preocupar-se de descobrir el sistema de fer caminar

els musclos. El primer inconvenient en què's va trobar, va ser el de que

aquests crustacis, ¡pobrets! no tenen potes. Aleshores va comensar a

rumiar com s'ho podrien fer els musclos pera caminar sense potes, y

prenent exemple de lo que fan els homes que tenen la desgracia de no

tenir cames, va inventar unes petites crosses a fi de que'Is muslos se les

posessin a sota les aixelles, trobant-se amb l'inconvenient de que tampoch

tenien aixelles. Havent vist, allavors, a un pobre captaire que, no tenint

cames, anava en un cotxet, va inventar uns petits cotxets pera'ls musclos,

717 «Les invencions meravelloses del sabi doctor Garlamolt», EP, núm.469 (4-1-1913), p. 5-7;
«Específich estimulant de la sinceritat», EP, núm.470 (11-1-1913), p. 21-23; «Generació
instantània», EP, núm.471 (18-1-1913), p. 36-39; «Utilitat de l'esglay», EP, núm.472 (25-1-
1913), p. 54-58; «L'encàrrech d'un detective», EP, núm.473 (1-2-1913), p. 69-72; «Un
espectacle sensacional», EP, núm.474 (8-2-1913), p. 85-89; «Salvavides tramviaires», EP,
núm.475 (15-2-1913), p. 101-104; «La darrere paraula de l'aviació», EP, núm.476 (22-2-1913),
p. 116-118; «En Birlatot i el doctor», EP, núm.477 (2-3-1913), p. 133-136; «Una batalla aèria»,
EP, núm.478 (9-3-1913), p. 148-150; «La ciència vencent les feres», EP, núm.479 (16-3-1913),
p. 164-166; «Les invencions meravelloses del sabi doctor Garlamolt», EP, núm.480 (23-3-
1913), p. 180-181; «El goç parlaire», EP, núm.481 (30-3-1913), p. 196-197; «La guerra
moderna o la bala missatgera», EP, núm.482 (6-4-1913), p. 218-219; «El doctor penjat», EP,
núm.483 (13-4-1913), p. 228-230; «Catàstrofe ferroviaire», EP, núm.484 (20-4-1913), p. 244-
246; «Automobilisme furiós», EP, núm.485 (27-4-1913), p. 260-262; «Pluja a voluntat», EP,
núm.486 (4-5-1913), p. 276-277; «El pont model», EP, núm.487 (11-5-1913), p. 292-294;
«Invent molt transcendental, però que al fi acaba mal», EP, núm.488 (18-5-1913), p. 308-311;
«El triomf del doctor», EP, núm.489 (24-5-1913), p. 323-326.
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havent obtingut molt èxit aquesta invenció, puig desde aquell moment

ningú ha vist may més cap musclo arrossegantse ab la seva closca».718

L'absència d'un motiu, raonable o no raonable, en el plantejament inicial

del protagonista -«fer caminar els musclos»- impedeix i anul·la la possibilitat de

qüestionar-se la pertinença del problema. El narrador, intermediari entre el

personatge i el lector, accepta el fet i el tracta des de la més absoluta normalitat.

D'aquesta manera, l'atenció del lector se centra en el «sistema» i en la

constatació de la lògica, clarament «científica», aplicada pel personatge. De

manera similar, el doctor Garlamolt també es preocuparà, per exemple, per

aconseguir fer parlar les bèsties.719

Cal dir, però, que la manera de fer descrita encara és incipient i, per això,

al costat d'aquests motius ens trobem amb d'altres que sí que tenen un origen

precís i responen a necessitats concretes de la vida quotidiana, als perills

propiciats per automòbils, tramvies i altres mitjans de transport en els vianants i

usuaris o als problemes generats per elements més genèrics com el clima i la

meteorologia. Serien els casos, per exemple, de la manera de no gastar les soles

de les sabates,720 de les topades entre trens que circulen per una via única,721

dels atropellaments de vianants pels tramvies722 o de la manera d'evitar les

caigudes dels aviadors.723

És cert, però, que moltes de les necessitats esmentades només són

detectades o sentides pel personatge, que en viure una situació normal o

habitual, la interpreta des d'un punt de vista diferent. El resultat de la percepció és

l'aparició d'un problema que cal resoldre: per exemple, els dies de pluja que

poden interferir en les activitats a l'aire lliure724 o alterar la salut i l'humor de les

persones.725 També podríem incloure en l'apartat l'invent per abaratir el cost en

municions de les guerres, 726 l'elixir per augmentar la mida dels gats en proporció

718 «Les invencions meravelloses del sabi doctor Garlamolt», EP, núm.469 (4-1-1913), p. 5.
719 «El goç parlaire», EP, núm.481 (30-3-1913), p. 196-197.
720 «Les invencions meravelloses del sabi doctor Garlamolt», EP, núm.469 (4-1-1913), p. 5-7.
721 «Catàstrofe ferroviaire», EP, núm.484 (20-4-1913), p. 244-246.
722 «Salvavides tramviaires», EP, núm.475 (15-2-1913), p. 101-104.
723 «La darrere paraula de l'aviació», EP, núm.476 (22-2-1913), p. 116-118.
724 «Generació instantània», EP, núm.471 (18-1-1913), p. 36-39.
725 «Pluja a voluntat», EP, núm.486 (4-5-1913), p. 276-277.
726 «La guerra moderna o la bala missatgera», EP, núm.482 (6-4-1913), p. 218-219.
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a la grandària de les rates que han de caçar727 o un model d'automòbil econòmic

per evitar els retards i augmentar la productivitat i la riquesa de tots els

ciutadans.728

D'altra banda, el narrador acaba també per interferir en el discurs i

connotar l'actuació del personatge amb els comentaris que realitza i que tenen

com a referent la lògica de la normalitat. De fet, el narrador encara no ha

abandonat l'esfera de la realitat que comparteix amb els lectors i per als quals

l'actuació del personatge resulta extravagant. Així, ens explica que el doctor

Garlamolt «en lloc de seguir el camí d'inventors anteriors» sempre «se'n rumia un

altre de més sorprenent».729 "L'altre camí" inclou, per exemple, la substitució dels

mètodes naturals pels artificials730 però, sobretot, la consideració dels problemes

des d'una perspectiva diferent, la qual cosa possibilita una resolució a partir d'uns

paràmetres originals però lògics.

Així, la topada dels trens que circulen per una única via és per al doctor

Garlamolt la conseqüència lògica del fet que «no poden apartar-se en cap sentit

per a deixar passar al tren que ve en direcció contrària». Després de constatar-ho

resulta obvi que «la base del descobriment era, doncs, buscar la manera de

què'ls trens podessin cedir-se el lloc amb tota cortesia». Per això, el personatge

acaba inventant un sistema: «que cada tren portés al damunt dels vagons, tot al

llarg del tren, unes vies amb pendent per davant de la màquina i pel darrera de

l'últim vagó, vies que anirien a coincidir amb les del tren».731 Molt més explícita

se'ns presenta la resolució dels atropellaments causats pels tramvies. Per al

doctor Garlamolt, i en pura lògica, els sistemes de seguretat no s'han d'aplicar als

tramvies, que mai no estan en perill, sinó als vianants, que són els que pateixen

els accidents. Per això inventa «un aparell, semblant a un somnier, les molles del

qual anaven amb un ressort, a fi de que podessin dur-se plegades dessota

727 «Les invencions meravelloses del sabi doctor Garlamolt», EP, núm.480 (23-3-1913), p. 180-
181.
728 «Automobilisme furiós», EP, núm.485 (27-4-1913), p. 260-262.
729 «Salvavides tramviaires», núm.475 (15-2-1913), p. 102.
730 És el cas emprat per fer parlar les bèsties i que el narrador ens explica així: «Aquest consistí
en la construcció d'un petit gramòfon, que s'aplicava, per medi d'una operació molt senzilla, a
l'interior de la panxa d'un goç, per exemple, portant un ressort combinat en forma tal que,
apretant la panxa del goç, el gramòfon funcionava, sortint les paraules per la boca del goç, la
qual venia a fer de trompa de gramòfon». «El goç parlaire», EP, núm.481 (30-3-1913), p. 196.
7 «Catàstrofe ferroviaire», EP, núm.484 (20-4-1913), p. 245.
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l'ermilla i es posessin en condicions de suavitzar la pressió de les rodes en cas

d'accident».732

Amb tot, la proposta més significativa i més original ens l'ofereix «Utilitat de

l'esglay».733 En l'episodi, s'aconsegueix generar la comicitat mitjançant una

fórmula absolutament nova que anticipa formes de narració humorística que no

quallaran fins molts anys després. L'anècdota argumentai és simple: el doctor

Garlamolt, a causa de la fama que té, és contractat per anar a estudiar «les

verrugues de la rassa negra, coneguda ab el simpàtich nom d'antropòfaga». Com

és previsible, el personatge és capturat i condemnat a ser menjat. Fins aquí res

d'original. Ara bé, el doctor Garlamolt experimenta tal esglai «què'l cor se'n hi

omplí a vessar, mentre que la cara's posava més blanca què'l paper». En aquesta

tessitura, el protagonista, «avesat a estudiar l'aprofitament de forces perdudes»,

comença a pensar en la utilitat que pot tenir l'esglai. La conclusió resulta òbvia: si

l'esglai ens fa empal·lidir «podria emplearse en l'indústria de la tintoreria». Com a

bon científic, però, ha de comprovar-ho empíricament; per això, «va agafar una

xeringueta de donar ingeccions, que portava en el seu botiquí de butxaca, y va

extreu res del cor una petita quantitat de l'esglay que tenia, y aplicantne una gota

en un pany de la seva levita, va veure com aquesta, esglayada, se li anava

tomant pálida fins a esdevenir blanca del tot». No cal dir que, un cop feta la

troballa, el doctor Garlamolt l'aprofitarà per sortir-se'n de l'apurada situació en què

es troba, convertint en blancs tots els antropòfags. En marxar del país, el

personatge, plenament considerat respecte d'altres viatgers, deixa un rètol per

desfer possibles confusions: «Si'ls heu perdut negres, busqueulos blanchs».

Per primera vegada Josep Maria Folch usava com a recurs principal en la

generació de l'humor la manipulació de la llengua. El procediment consistia en

plasmar la tria d'una determinada perspectiva en la representació o la recreació

literària de la realitat mitjançant una manipulació concreta i precisa de la llengua.

Una expressió col·loquial era presentada en un context en què perdia el caràcter

metafòric per adquirir una significació literal i una entitat física: la injecció d'esglai,

que aplicada als objectes -la levita- o a les persones -els antropòfags- els

produeix la decolorado. L'invent del doctor Garlamolt, i de retruc la comicitat que

genera, va més enllà de la realitat sensible per situar-se en la seva representació

732 «Salvavides tramviaires», núm.475 (15-2-1913), p. 104.
733 EP, núm.472 (25-1-1913), p. 54-58,
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lingüística. La manipulació, doncs, no s'efectua sobre els objectes sinó sobre les

paraules.

L'ús sistemàtic del procediment descrit acabarà per crear una nova i

original manera d'interpretar la realitat, característica d'aquesta part de la

producció humorística folquitorriana. L'experimentació i la manipulació sobre la

llengua va esdevenir-ne el recurs fonamental i culminà una tendència que ja

estava present des de la primera novel·la Les aventures extraordinàries den

Massagràn. D'acord amb això, no ens ha de sorprendre que bona part de

l'eficàcia humorística de la producció folquitorriana de gènere tingui en la llengua

un dels pilars bàsics.

Cal precisar, també, que en el context que delimita la revista En Patufet

l'atenció preferent a les possibilitats còmiques i humorístiques de l'idioma no és

privativa de Josep Maria Folch sinó que constitueix un dels elements més

significatius i definitoris de bona part dels col·laboradors, ninotaires inclosos.

Així doncs, podem considerar la llengua literària que configura la producció

humorística folquitorriana, i els altres models narratius que s'hi relacionen, com un

cas singular que suposa un dels repertoris més primerencs, més elaborats i,

alhora, més desconeguts, de les possibilitats expressives i sorpresivos del

llenguatge. Les narracions posen en circulació un estil literari que, sense

renunciar a la creativitat, respecta escrupolosament les característiques

intrínseques d'una literatura amb «vocació majoritària».734

Els elements que configuren l'estil esmentat són diversos i abracen des

dels aspectes més immediats, com els noms dels personatges, fins als més

elaborats que culminen en els diferents registres narratius emprats en l'elaboració

del discurs.

Pel que fa als noms dels personatges, hem vist anteriorment com l'autor

els utilitza bàsicament per definir trets i qualitats que els identificaven com a tipus.

A mesura que la literatura que crea s'allunya de l'adaptació del model humorístic

tradicional, els noms, sense perdre la característica descriptiva del personatge,

posen en joc altres recursos lingüístics que enriqueixen l'ús exclusiu del significat.

Els Nomatrapes, els Pegatinch, els Panoli, etc., cedeixen protagonismo als

734 «Folch i Torres fa una literatura majoritària vehiculada per un català ric, expressiu, molt
llisquent i entenedor, però que no deixa mai de ser autènticament literari i, en no pocs
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Gaudenci Tallamolt,735 als Cirici de Pansa,736 o als Kemes-Pliques,737 entre

molts altres. Josep Maria Folch recorre a l'associació de significats directes -la

cirurgia i Tallamolt- o indirectes -les panses i la memòria-, però també a les frases

fetes i les adaptacions fonètiques. Juntament amb aquests recursos, l'autor usa el

nom del personatge dins del títol per arrodonir l'efecte còmic; seria el cas, per

exemple de «La punteria den Pep Sitencerto Tendevino»738 en què es juga amb

el contrast, o «La sang freda de Mister Sangfried»739 que pren la similitud corn a

element unificador. En altres casos, la tria del nom del personatge perd la

característica descriptiva i només és el resultat de la sorpresa o l'originalitat. Els

personatges tenen noms onomatopeics com en Pep Crac;740 eufònics i/o

cacofònics corn en Poc i en Floc741 i en Pau Patau;742 producte de l'aplicació de

diminutius com el senyor Josepet, el senyor Dominguet743 i el senyor Ventrolet744

o, senzillament, presos d'objectes o d'actituds quotidianes, com el doctor

Cisterna745, en Pesafigues746 o en Pampalluga.747

L'altre aspecte que cal destacar de l'estil folquitorrià correspon a la

manipulació generada al voltant del significat de les paraules. Els procediments

emprats són diversos però tots tenen en comú la distorsió bé sobre la polisèmia

inherent al llenguatge bé sobre els registres de la llengua parlada.

D'entre els nombrosos exemples proporcionats per la manipulació sobre

paraules que tenen significats diferents, podríem esmentar com a paradigmàtics

«En Pau Panoli es posa a servir»,748 «Aviació muscular»,749 «En Kloskadekoko té

passatges, creador.» J. VALLVERDÚ, «Llengua i fidelitat en Josep Ma Folch i Torres». A:
Nadala 1980. Barcelona: Fundació Jaume I, 1980, p. 41.
735 «Una operació famosa», EP, núm.776 (23-11 -1918), p. 739-741.
736 «Tractament pels desmemoriats», EP, núm.793 (12-4-1919), p. 1012-1014.
737 «Les aventures den Kemes-Pliques», EP, núm. 923 (10-12-1921), p. 891-895.
738 EP, núm.778 (7-12-1918), p. 772-774.
739 EP, núm.799 (24-5-1919), p. 1109-1111.
740 «Això del volar no és cert o en Pep Crac és un tossut», EP, núm.842 (22-5-1920), p. 260-
262.
741 «En Poc i en Floc», EP, núm.822 (1-11-1919), p. 1474-1476.
742 «En Pau Patau posa automòbil», EP, núm.833 (20-3-1920), p. 117-119.
743 «El naufragi del senyor Josepet», EP, núm.905 (6-8-1921), p. 532-534; «El senyors Josepet
i Dominguet en l'illa deshabitada», EP, núm.906 (13-8-1921), p. 553-557.
744 «La famosa cacera del senyor Ventrolet», EP, núm.908 (27-8-1921), p. 592-594.
745 «Els últims descobriments científics del doctor Cisterna», EP, núm.910 (10-9-1921), p. 632-
634.
746 «La fórmula d'en Pesafigues», EP, núm.814 (6-9-1919), p. 1346-1348.
747 «L'idea humanitària d'en Pampalluga», EP, núm.770 (12-10-1918), p. 644-666.
748 EP, núm.780 (21-12-1918), p. 803-806.
749 EP, núm.804 (28-6-1919), p. 1188-1190.
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molt de cap»,750 «Taquigrafía decorativa»751 i «La sang freda de Mister

Sangfried».752

Les dues primeres utilitzen la forma simple de la confusió entre significats.

Així, en Pau Panoli no sap distingir entre els dos significats possibles de la

paraula aranya, l'animal i el llum, la qual cosa produeix l'anècdota còmica. En el

segon cas, el terme «muscular» juga amb el sentit lògic segons els lectors, referit

als «músculs», i l'atorgat pel personatge que el fa derivar dels «musclos». La

domesticació i la posterior fugida dels animals completa la peripècia argumenta!.

El procediment esdevé més elaborat en les tres següents narracions. En

Kloskadekoko viu com una injustícia les desigualtats que pateixen les peres del

mercat, que han de sofrir les mossegades de qualsevol, i la vida regalada de les

peres elèctriques dins de les tulipes. Per aquesta raó, actua per subsanar la

injustícia: «menja cada dia per postres dues peres de vint i cinc bugies i té

enxufades en les lampares unes quantes peres de quaranta cèntims la lliura». A

«Taquigrafía decorativa», el personatge construeix el sentit de la paraula a partir

de la descomposició del mot en «taques gràfiques» i actua en conseqüència. Per

a ell, doncs, l'ofici de taquígraf no és res més que la capacitat artística d'embrutar

papers. No cal dir que el narrador fa acabar la història amb el personatge a Sant

Boi. El darrer exemple porta el procediment al límit. Mister Sangfried pesca un

peix espasa i decideix emportar-se'l a casa, a Londres. En arribar, el peix

traspassa la portera amb l'espasa, la qual cosa se'ns presenta a primer cop d'ull

com un fet absolutament arbitrari. No obstant això, Mister Sangfried acaba per

treure l'entrellat de la situació: el peix és un tauró mascle i el marit de la portera

exerceix de tintorer. L'explicació, doncs, és molt senzilla i demostra, al capdavall,

la «penetració» i la intel·ligència natural de l'animal, que ha actuat segons els

dictats de la natura en sentir-se atret per una «tintorera».

Relacionat amb el recurs esmentat, l'escriptor també usa la confusió

generada entre llengües, majoritàriament entre el català i l'espanyol. La traducció

literal de paraules iguals amb sentits diferents que efectuen els personatges és la

font generadora dels embolics i les confusions argumentais. Com a exemple

750 EP, núm.775 (16-11-1918), p. 724-725.
751 EP, núm.794 (19-4-1918), p. 1028-1030.
752 EP, núm.799 (24-5-1919), p. 1109-1111.
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podríem esmentar «La fi d'En Papaclaus».753 El protagonista, un noi «que encara

no sabia parlar castellà», decideix anar a Barcelona per fer de senyor, «la seva

veritable vocació». Amb la particular manera de raonar que té, després d'intentar

trobar a La Vanguardia una col·locació de senyor, decideix anar als principals a

veure si en fa falta algun. Per coincidència, a la primera casa que tria necessiten

un criat i, a partir d'aquí, es genera la confusió ja que la senyora parla en castellà.

En Japet Papaclaus es limita a complir al peu de la lletra l'ordre de la senyora:

«¿Ve usted? Como el mayor lo tenemos a pensión y sobra un lecho, va usted y

pone la cama en el cuarto de la azotea y la deja allí hasta que la necesitemos».

Finalment, és descobert per les minyones quan ja està defallit i a punt de morir i,

davant l'astorament del servei, explica la situació en què es troba: «Yo hago lo

que la senyora me va desirt:"Ves al quartito de la soteta i pone la cama hasta que

la necesitamos". Es que me l'han necesitado? Pues ya bed».754 La confusió entre

el llit i la cama acaba per convertir-se en la causa de la mort del protagonista.

Un altre dels elements a destacar de l'estil humorístic folquitorrià té a veure

amb la comicitat generada al voltant de l'obvletat i la redundància del llenguatge.

El discurs narrativitzat del narrador és ple d'aquests jocs lingüístics, la qual cosa

accentua el caràcter còmic de les peripècies narrades. El procediment es

complementa sovint amb la cerca de la paradoxa i de la contradicció que

atorguen a la narració un caràcter proper a la literatura de l'absurd. Els exemples

són molt nombrosos; la majoria van referits a la mort dels protagonistes, en la

descripció de la qual l'autor troba un motiu especialment rendible. Per exemple, el

narrador ens informa que el personatge de «Mort i resurecció d'un nevot

exemplar»: «ha caigut de dalt de tot, i s'ha mort de cap a peus».755 De la mateixa

manera, la fi del protagonista de «Vida i mort den Pep Paperina», ens és narrada

de la següent manera:«(...) morí d'enyorament un dia que passant pel davant

d'una casa en construcció li caigué una pila de maons en mig del cap, deixant-lo

mort després d'una llarga agonia instantània, anant-se'n al cel en nas i ànima».756

Tot i que el joc amb el significat de les paraules és el més rendible, Josep

Maria Folch també usa les similituds en el significant com a generadores de la

753 EP, núm.901 (9-7-1921), p. 452-454.
754 La narració és plena d'aquestes confusions; per exemple a l'entorn de la paraula "gana" de
guanyar i de fam o bé a partir del topònim Palau de Plegamans.
r55 EP, núm.916 (22-10-1921), p. 754.
756 EP, núm.783 (18-1-1919), p. 854.
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comicitat de tipus lingüístic. És el cas, per exemple, de «La serenitat d'en

Llimatatxes», en què el protagonista veu com els seus agressors «es varen

atravessar mútuament, degut a que eren mutualistes de la Mútua d'accidents del

Treball, caient a terra perfectament banyats en sang».757

Aquesta manera de narrar, que altera la lògica del sentit, va tenyint

progressivament tota la narració. D'un joc lingüístic que caracteritza la parla dels

personatges passa a convertir-se en un tret essencial i definitori del discurs del

narrador, amb les conseqüències que se'n deriven. La més important afecta la

seva mateixa figura, que en la mesura que s'identifica i individualitza la manera de

narrar, assumeix un protagonisme i un estatus preferent dins de la història. Ja no

es tracta només d'una figura d'intermediació entre el lector i els personatges. El

narrador de la nova literatura humorística esdevé ell mateix un personatge, amb

un discurs propi que, sovint, interfereix en el desenvolupament de les peripècies

argumentais.

Un dels exemples més paradigmàtics el trobem en la ja esmentada «La fi

d'En Papaclaus».758 Hi podem distingir, perfectament, les dues instàncies

narratives: d'una banda, la del protagonista que tot i l'extravagància actua seguint

un comportament previsible atesa la idiosincràsia que el caracteritza; de l'altra, el

narrador que, amb el discurs i les interpretacions dels fets que elabora, insereix la

història en un context de distorsió que acaba convertint-la en absurda. La narració

s'inicia amb la descripció d'un fet concret:

«Quan la dida del noi de ca'n Sámale va tenir aquell disgust tan gros,

perquè el seu home que era molt fumador li va fumar la sopa, que ni se

la van poder menjar, el seu fill que era un xicot, que encara que no

sabia parlar castellà, era bastant xic d'estatura, va resoldre anar a

Barcelona i posar-se a treballar de l'ofici de senyor, que era el que més

li agradava».759

El fet principal per al desenvolupament de la història -la decisió del

protagonista- com també el tret imprescindible per a la comicitat de la història -el

757 EP, núm.774 (9-11-1918), p. 710.
758 EP, núm.901 (9-7-1921), p. 452-454.
759 Ihi'H n &.CV759 Ibid., p. 452
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desconeixement de l'espanyol- se'ns presenten lligats per vincles de causalitat

amb altres anècdotes que el narrador tria arbitràriament seguint una lògica pròpia.

Tant és així que, més endavant, el mateix narrador ens informa que «el disgust

que esmentem al començament d'aquesta història», «no té res a veure amb la

mateixa».760

La presència d'aquest tipus d'informació clarament prescindible i, alhora,

intrínsecament distorsionados, qüestiona la fiabilitat del narrador que, si bé

coneix la història en la qualitat d'omniscient, raona mitjançant una lògica que és

desconeguda i desconcertant per als lectors. Tan desconcertant com els

personatges que protagonitzen les històries i que, progressivament, van essent

presentats com a coneguts o amics del narrador, que ha estat inclòs així en

l'univers còmic com un personatge més. La relació entre narrador i personatges

els porta a compartir una determinada visió del món i una manera d'explicar la

realitat que trenca amb la versemblança i obre el camí a la representació en

termes absurds de les peripècies argumentais.

Així doncs, l'entrada de la fantasia i de l'absurd en les narracions va

associada a la distorsió de la realitat plasmada en el discurs narratiu però també a

la idiosincràsia que caracteritza per igual personatges i narrador.

Pel que fa als primers, la mostra més primerenca i la més emblemàtica del

seguit de personatges extravagants que construirà l'autor la trobem en la sèrie

«Les històries den Bolavà»761 aparegudes a En Patufet el 1911. Les narracions

760 Ibid., p. 452. El procediment pel qual el narrador ens aporta informació irrellevant per a la
història que explica és usat repetidament, sovint amb la funció d'explicar-nos coses sobre la
vida del narrador i, doncs, com a material imprescindible per crear-ne figura dins de l'univers de
ficció. El cas més explícit i il·lustratiu ens l'ofereix «De mort a vida», EP, núm.954 (15-7-1922),
p. 544-546.

La primera sèrie es publicà entre els números 374 i 379: «S'ha de tenir serenitat», núm.374 (11-
3-1911), p. 163-166; «Un cas espaterrant», núm.375 (18-3-1911), p. 180-182; «L'aventura del
llop», núm.376 (25-3-1911), p. 195-197; «Les histories den Bolavà», núm.377 (1-4-1911), p. 212-
214; «El cas de la llebre y el cas del llop», núm.378 (8-4-1911), p. 228-230; ««El gos inteligent»,
núm.379 (15-4-1911), p. 243-245; la segona entre els números 382 i 385: «Un acte extraordinari
de serenitat», núm.382 (6-5-1911), p. 291-293; «Un fet que sembla mentida», núm.383 (13-5-
1911), p. 307-309; «Una aventura increíble», num.384 (20-5-1911), p. 323-325; «Una caiguda que
hauria pogut ésser fatal», núm.385 (27-5-1911 ), p. 340-342; la tercera entre els números 387 i 390:
«Una terra fèrtil», núm.387 (10-6-1911), p. 373-376; «Una heroïcitat colossal», núm.388 (17-6-
1911), p. 388-391; «Un correu ràpit», núm.389 (24-6-1911), p. 404-407; «Una de fenomenal»,
núm.390 (1-7-1911), p. 419-421 i la quarta i última entre els números 392 i 401: «Una pensada
genial», núm.392 (15-7-1911), p. 452-454; «Un altre cas apurât», num.393 (22-7-1911), p. 469-
471; «Conte», num.394 (29-7-1911), p. 484-486; «Un cambi original», num.395 (5-8-1911), p. 500-
502; «Un bosc que camina», num.396 (12-8-1911), p. 514-517; «Un convit perdut», num.397 (19-
8-1911), p. 532-535; «En Bolavà campió de natació», num.398 (26-8-1911), p. 549-551; «Un gos
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es presentaven en primera persona i el narrador es convertia en l'interlocutor del

personatge i en un simple transcriptor; de fet, totes apareixen signades amb les

inicials de Josep Maria Folch i l'afegitó «Amb permís den Bolavà». Amb la

desaparició del narrador en benefici del personatge s'eliminava també la figura de

l'intermediari i el lector s'endinsava sense cap guia ni referent en el món del

personatge, però, sobretot, en la interpretació que els oferia de totes les

experiències vitals que li succeïen i que conformaven un repertori força variat que

definia el personatge com a viatger experimentat. Així, les peripècies tenien lloc a

Rússia, París, Suïssa, Estats Units, Fernando Poo, encara que també se situaven

en lloc exòtics i indeterminats com les selves verges, el desert i, evidentment,

l'Àfrica, occidental i septentrional. Altres es presentaven sense una localització

concreta i totes s'emmarcaven en la contemporaneïtat dels lectors.762

Tanmateix, tot i els referents espacials i temporals reals, el món d'en

Bolavà no tenia res de versemblant. La comicitat es generava mitjançant

l'actuació del protagonista que, davant les situacions extraordinàries però

possibles, les interpretava i les resolia d'una manera inversemblant i fantàstica. El

personatge resultava imprevisible en l'actuació que menava, encara que es

revestia d'una lògica aclaparadora un cop el discurs d'en Bolavà la referia al sentit

literal i textual dels fenòmens naturals. D'entre tots els exemples que ens ofereix

el personatge en destacarem els més significatius. El primer correspon a l'episodi

titulat «Un bosch que camina».763 La narració ens mostra el personatge perseguit

per un bosc en moviment. En un moment donat en Bolavà descobreix que és un

elefant, al damunt del qual ha crescut tot un bosc. El personatge reconeix l'animal

i troba l'explicació del fenomen: és el mateix que el va atacar temps enrera i que

en Bolavà va fer fugir tirant-li pinyols de cirera. El segon, «Una heroïcitat

colossal»,764 ens mostra el personatge a punt de ser atacat per una serp enorme.

En Bolavà, però, es cobreix sencer de vidres i es deixa menjar. El rèptil, en

engolir-lo, es va obrint fins a morir. Una variació del motiu de ser menjat per un

animal i aconseguir de sortir sa i estalvi ens l'ofereix «Un fet que sembla

model», núm.399 (2-9-1911), p. 564-566; «Més coses del gos model», núm.400 (9-9-1911), p.
580-584; «Un cas un xic compromès», núm.401 (16-9-1911), p. 596-599.
762 En aquest sentit, per exemple, una de les peripècies ambientades a París gira a l'entorn dels
apaches. EP, núm.377 (1-4-1911), p. 212-214.
7é3 EP, núm.396 (12-8-1911), p. 514-517.
764 EP, núm.388 (17-6-1911), p. 388-391.
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mentida».765 En la narració és un elefant qui es menja el protagonista. El

personatge, però, porta a la butxaca una pastilla de sabó i en fer escuma és

expulsat de la panxa sense danys. En els dos primers casos, en Bolavà actua

d'acord amb els coneixements que té sobre el món natural: els arbres neixen dels

pinyols i les serps devoren senceres les preses. En el tercer, en canvi, l'actuació

del protagonista es fonamenta en l'experimentació d'un fenomen de la vida

quotidiana. Tots guarden una relació clara amb la versemblança però aplicades

en un context extraordinari provoquen l'estranyament i la comicitat.

El mateix procediment, encara que amb un grau més de distorsió, ens el

proporciona «Una de fenomenal».766 Ara l'actuació del protagonista, sense deixar

de banda el raonament lògic, s'endinsa ja en l'esfera de la més pura fantasia.

L'anècdota narrada ens refereix la trobada d'en Bolavà amb un lleó al desert. EI

lleó se li menja un peu però l'extremitat, tot i que separada del cos, continua

atacant-lo ara des de la panxa. Les puntades que rep l'animal acaben per matar-

lo i el personatge pot recuperar el peu i tomar-lo al lloc original. El motiu de perdre

i recuperar parts del cos és recurrent en les històries del personatge, bé referit a

animals,767 a altres personatges o a ell mateix.768

Cal dir que en Bolavà és una de les creacions més extremes de Josep

Maria Folch i que, per tant, la singularitat i l'extravagància de la resta de

personatges mai no n'arriben als límits. Amb tot, l'enginy i la fantasia de l'autor

ens ofereix un ampli ventall d'excèntrics, les peripècies dels quals ens són

reportados pel narrador. D'entre la munió d'exemples possibles podríem esmentar

en Pampalluga i la preocupació que sent pels mosquits;769 don Llúcia de la

Llumanera un maníac de l'autenticitat;770 el doctor Pep Erina que acaba per

765 EP, núm.383 (13-5-1911), p. 307-309.
766 EP, núm.390 (1-7-1911), p. 419-423.
767 «El gos inteligent», EP, núm.379 (15-4-1911), p. 243-245. Aquí el motiu s'aplica a un gos
que és partit per la meitat i que acaba essent reconstruït per en Bolavà.

El desenvolupament més complex del motiu el trobarem a la novel·la En Bolavà detective.
769 «La idea humanitària d'en Pampelluga», EP, núm.770 (12-10-1918), p. 644-666. La història
ens explica la preocupació del protagonista per la salut dels mosquits. Els insectes són tan
imprudents que piquen els homes malalts. Per solucionar-ho el personatge edita primer una
guia però com que els mosquits no saben llegir decideix muntar una escola que segueixi «el
sistema racional», és a dir, el «mètode Montessori». Paral·lelament, munta un sanatori per als
mosquits amb homes sans que es deixen picar, proporcionant-los així una dieta sana.
Tanmateix, els mosquits no hi acudeixen i és que, ai las!, la senyora de fer feines crema
pastilles per espantar els mosquits.

«¡Abans que tot, autèntic!», EP, núm.786 (8-2-1919), p. 900-902. El protagonista, que no
accepta res que no sigui autèntic, en tenir un fill i necessitar un zing-zing, decideix anar a
cercar l'autèntic cascàveu. La cerca d'una serp de cascàveu autèntica el porta a Amèrica on

458



naufragar en una ¡lla de salvatges on troba una botiga de mongetes cuites771 o el

senyor Calvallisa que ha dedicat la vida a subsanar l'inconvenient que suposen

les mosques, uns animals «que han vingut al món per a molestar els homes».772

Tots els procediments descrits són emprats també per construir la figura

del narrador, que explícitament deslligat de la funció d'intermediari entre el món

de ficció i els lectors, va incorporant-s'hi progressivament fins a esdevenir l'únic

protagonista en narracions com «Un conte extraordinari».773 En aquest cas, a

semblança dels personatges de ficció, el narrador actua dins dels límits de la

inversemblança i, també a semblança d'ells, el conte inclòs en la narració esdevé

un cúmul de «faltes» i «extravagàncies».774

triga vint anys a trobar-ne una. Òbviament, quan torna, el nadó que ha deixat és ja un home i
no necessita pas el zing-zing.
771 «El descobriment del doctor Pep Erina», EP, núm.789 (1-3-1919), p. 948-950. La narració es
construeix sobre una història precedent que dóna raó del descobriment del personatge. Així, el
negoci ha estat muntat per en Pau Xapolina, un nàufrag que en arribar a una illa deserta
esdevé un reclam de fira del negre que l'ha salvat. En Pau Xapolina, però, enyora casa seva i
vol tornar-hi però la recança de deixar a la misèria la persona que l'ha salvat, fa que enlloc de
marxar amb el vaixell que l'ha trobat envia una carta a l'esposa, que acudeix a trobar-s'hi duent-
li un sac de mongetes que és la seva menja preferida. El desenllaç és evident: en Pau Xapolina
i la muller les planten i aconsegueixen una collita suficient com per comercialitzar-les. La tribu
dels trankils les adopta com un senyal de distinció i el negoci es consolida. Per això, quan en
Pep Erina naufraga en la mateixa illa troba la botiga, encara que ningú no s'ho cregui, excepte
el narrador que en dóna veracitat del fet «com dos i dos fan cinc».
772 EP, núm. 812 (23-8-1919), p. 1314-1316. La història ens presenta el personatge obsedit per
acabar amb les molèsties provocades per les mosques i, fins i tot, per arribar-ne a l'extinció.
Així, «per a poder dedicar-se a la matança de mosques, va tancar una fàbrica, va plegar del
negoci de la botiga de calçotets no confeccionáis, i va treure's el bigoti». Després d'intenses i
dures provatures, el personatge ha trobat la solució: el toc de campana, un procediment
experimentat pel personatge en una fonda. En intentar anar al lavabo, es troba amb una munió
de mosques que gairebé li impedeixen d'entrar. Irat increpa l'amo de l'establiment que li explica
«els costums de la casa», segons els quals només es pot anar al lavabo quan toquen la
campana perquè les mosques han après que, amb aquest toc, s'anuncia el dinar i totes acuden
al menjador.
773 EP, núm.801 (7-6-1919), p. 1140-1111. El mateix procediment serà usat en «Per als curts
de vista», EP, núm.955 (22-7-1922), p. 564-566. Tanmateix el model més emprat correspon a
una combinació en què el protagonisme principal recau en el narrador que té com a interlocutor
un personatge de ficció que provoca la peripècia. L'exemple més clar ens el proporcionen
narracions com «L'herència inesperada», EP, núm.808 (26-7-1919), p. 1252-1254, en què el
narrador rep la visita d'un desconegut que l'informa que ha rebut una herència fabulosa. Al final
tot ha estat una broma:«Jo sóc un bromista, entén. I com que no tinc altre ofici que el de fer
broma, i m'han dit que vostè s'estava atormentant cercant argument per a un article festiu, he
pensat que no li doldria donar-me dos duros per un argument». No cal dir que, en lloc de dos
duros, el narrador obsequia el bromista amb «dos clatellots» però aprofita l'anècdota, més
pròpia d'un drama, per l'article festiu que ha d'escriure, «perquè he sentit a dir que en el món
sempre hi ha qui s'alegra de la malaurança dels altres.»
774 «Per celebrar el cinquantè aniversari de l'estrena d'unes sabates velles, un amic meu va
convidar-me a sopar. En lloc de vi, vàrem beure xampany, que és una cosa que em puja al cap,
molt fàcilment. I el cas curiós és que, de tant com em puja al cap, vaig acabar no sabent on
posava els peus al tornar a casa. Després de moltes penes i fadigues hi vaig arribar, i lo primer
que em trobo damunt de la meva taula, va ser una carta d'EN PATUFET, dient-me que enviés tot
seguit a l'imprempta les Pàgines festives d'aquesta setmana. Immediatament vaig posar-me a
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Majoritàriament, però, el narrador comparteix el protagonisme amb els

personatges de ficció, amb diversos graus d'implicació en les peripècies que els

passen; unes peripècies que, sense ésser originals, perquè l'autor continua

treballant sobre motius similars, ara es presenten des d'una nova perspectiva

narrativa que els confereix un nou tipus de comicitat.

Les narracions que presenten un grau d'implicació més baix prenen dues

formes narratives bàsiques: l'entrevista o la conversa. En el primer cas, el

narrador cerca un personatge famós per les excentricitats que porta a terme i

amb el qual no l'uneix cap vincle previ.775 La conversa presenta diferents

variacions. Trobem un primer grup en què la trobada casual i/o accidentada del

narrador amb un personatge desconegut motiva la conversa.776 En altres casos,

el diàleg és la conseqüència de trobar-se amb personatges que bé són coneguts,

directes o indirectes, bé són amics del narrador.777 Finalment, caldria assenyalar

les històries en què el personatge hi acut directament per explicar-li la vida

sempre problemàtica que mena.778 La narració resultant és la transcripció del

narrador de les anècdotes i les peripècies viscudes per aquests protagonistes en

algun moment de l'atzarosa i extravagant vida que porten. Algunes de les

escriure, sense gairebé tenir conciencia de lo que escribía, per lo que prego als meus volguts
lectors que em dispensin les faltes o extravagàncies que hi puguin trobar» Ibid., p. 1140.
775 La primera de les narracions que inaugura el procediment és «La fortuna d'en John Bossk»,
EP, núm.796 (3-5-1919), p. 1060-1061. Tanmateix, és a «Fora mosques!», EP, núm.812 (23-8-
1919), p. 1314-1316, en què el narrador assumeix la personalitat d'un reporter i atorga a la
narració una funció informativa respecte dels lectors: «Havent arribat al meu coneixement
aquestes interessants notícies, vaig pensar que tal volta els meus volguts lectors estarien
contents de conèixer a fons la vida íntima del gran mosquífobo senyor Calvallisa, motiu pel qual
vaig posar-me la livita i la gorra i vaig córrer a interviuar al mortal enemic de les mosques».
Ibid., p. 1314. Posteriorment, la fórmula, sense ésser tan explícita, es repetirà amb altres
personatges que, segons el narrador, gaudeixen de fama mundial com «La desaparició tràgica
del dirigible Up.73», EP, núm.940 (8-4-1922), p. 264-266; 941 (15-4-1922), p. 284-286 i 942
(22-4-1922), p. 305-308. Relacionada amb la fórmula esmentada trobem també la transcripció
de manuscrits i memòries que arriben a mans del narrador com «Diari d'un marí», EP, núm.929
(21-1-1922), p. 41-46; 930 (28-1-1922), p. 64-66 i 931 (4-2-1922), p. 84-87, i la continuació «La
desaparició del "Diari d'un marí"», EP, núm.934 (25-2-1922), p. 144-146.
776 «Extraordinàries coincidències», EP, núm.807 (19-7-1919), p. 1235-1237; «La famosa
cacera del senyor Ventrolet», EP, núm.908 (27-8-1921), p. 592-594.
777 «Una fortuna problemàtica», EP, núm.795 (26-4-1919), p. 1044-1046; «L'especialitat d'en
Comptatot», EP, núm.828 (14-2-1920), p. 36-38; «Com Jason Cat va perdre la paraula», EP,
núm.918(5-11-1921), p. 792-794; «La fortuna d'en Max», EP, núm.920 (19-11-1921), p. 832-
835 o «Un cor compassiu», EP, núm.948 (3-6-1922), p. 424-426.
778 El contacte es pot realitzar per mitjà d'una carta com «Una carta interessant», EP, núm.921
(3-12-1921), p. 872-874; «Una lletra d'alt interès científic», EP, núm.939 (1-4-1922), p. 244-246
o «Filologia i pedagogia per a repòs dels que s'han examinat», EP, núm.951 (24-6-1922), p.
486-488. L'altre procediment és la visita al narrador com «Específic d'èxit segur», EP, núm.818
(4-10-1919), p. 1410-1411; «Un invent notable», EP, núm.820 (18-10-1919), p. 1442-1444;
«Sistema americà», EP, núm.925 (24-12-1921), p. 932-934; «Terrible lluita» EP, núm.930 (28-
1-1922), p. 64-66 o «Un duel extraordinari», EP, núm.935 (4-3-1922), p. 166-169.
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converses, a més, acaben suposant una certa implicació del narrador, amb la

qual s'arriba al final de la història i es concreta l'efecte còmic. Generalment, els

protagonistes intenten enganyar-lo o aprofitar-se'n en diversos graus, però

sempre aconsegueix evitar-ho.779

La introducció progressiva dels lligams entre narrador i personatges acaba

per propiciar l'aparició d'un grup d'històries en què el narrador intervé activament

en les peripècies dels personatges i hi comparteix el protagonisme de les

narracions. En aquests casos, el narrador és caracteritzat com un personatge

més i en comparteix els trets definitoris. El model seria exemplificat per narracions

com «El timbre elèctric»780 o «El moro mut».781 En la primera, el narrador ens

explica un fet curiós que li va succeir «l'última vegada» que va tenir «la desgràcia

de naufragar». En arribar a una illa deserta troba un amic, en Lleó Peradolça, i hi

comparteix les vivències del naufragi i els inconvenients i avantatges de viure en

aquella illa. La segona narració ens mostra un grau d'implicació molt més elevat.

El narrador també ens presenta la història com una vivència pròpia, producte del

darrer viatge que ha fet «per Gràcia, la Bordeta, el canal de Suez i la Moreria». A

diferència de l'altra narració aquí, gràcies a la intervenció que tindrà, aconsegueix

salvar el protagonista, un dependent de la Boqueria que per diverses

circumstàncies ha anat a parar a un indret de la Moreria. Convertit en Soldà, el

personatge es fa passar per mut per salvar la vida i només l'estratagema del

narrador aconseguirà salvar-lo i portar-lo de retorn a casa. Com a recompensa,

rebrà la meitat del tresor, això és «preciosos collarets de pinyols d'oliva, anells de

cortina, pedretes de riera i altres coses d'un valor semblant». Amb el patrimoni

que ha adquirit, el narrador clou la història explicant-nos la vida regalada que viu

des d'aquell moment: «Des d'aleshores que fumo paquetilles de vint cèntims i

menjo seques cada dia, com un hisendat».

A mesura que es consuma la implicació del narrador amb els fets i amb els

personatges, la literatura humorística folquitorriana assoleix una forma única i

original mitjançant la qual l'autor aconsegueix la creació d'un únic espai còmic,

renyit amb la versemblança i al marge de la quotidianitat.

779 «Prescripcions facultatives», EP, núm.829 (21-2-1920), p. 52-54 o «Aneu en compte amb
les imitacions», EP, núm.943 (29-4-1922), p. 324-327.
780 EP, núm.947 (27-5-1922), p. 404-406.
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6. La literatura detectivesca í de misteri

Són poques les mostres d'aquest gènere que trobem en el conjunt de la

producció folquitorriana, tant pel que fa a la producció que segueix els models

establerts com la que els parodia i/o els distorsiona. Les narracions amb què

comptem apareixen publicades segons si són de caràcter humorístic o no a les

seccions d'En Patufet Pàgines festives o Episodis i aventures. Paral·lelament,

també en trobem mostres al Calendari d'en Patufet. Així mateix, una de les

novel·les de la Biblioteca Patufet es basteix sobre aquest model, En Bolavà

detective, sens dubte l'obra més emblemàtica i original de tota aquesta

producció.

Sobta la poca atenció que el gènere.desperta en Josep Maria Folch a

l'hora de triar models per a la literatura infantil i juvenil que elabora. El fet

esdevé més significatiu si ens atenem a l'evolució posterior de la literatura per a

infants i joves, ja que el gènere es mostra francament rendible, i avui en dia

constitueix un dels pilars bàsics de la producció literària per a aquest sector de

públic.

D'altra banda, la manca d'atenció que mostra l'autor a les possibilitats del

gènere detectivesc i a la literatura de misteri en general, contrasta amb les

opinions de l'època que li atribueixen una importància significativa entre els

lectors. Una de les mostres del fenomen ens la proporciona Eugeni d'Ors, que li

dedica una menció especial en el Glosan. La referència té com a origen la

celebració, l'any 1909, a l'Institut d'Estudis Catalans, d'un seminari de Lògica

Biològica, a semblança dels que s'efectuaven a Europa, per realitzar estudis de

psicologia experimental,782 i en concret sobre «la vocació dels infants». L'estudi

consistia en esbrinar, mitjançant enquestes, les orientacions professionals del

major nombre possible d'infants catalans, pertanyents a àmbits socials i

geogràfics diferents. Ors aplega alguns dels resultats de l'estudi en un seguit

de gloses sota l'emfàtic títol «Els petits noucentistes. Una enquesta sobre l'ideal

781 EP, núm.864 (23-10-1920), p. 612-616.
782 Entre els assistents podem trobar-hi entre d'altres, Ramon Rucabado, Parran i Mayoral, Pau
Vila, o Alexandre Galí.
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vital i professional dels infants a Catalunya»,783 El document, a banda d'una

interessant aportació sobre el valor social de la literatura, ens proporciona

també informació indirecta sobre el gènere detectivesc i la vigència que té a

Catalunya; una vigència, però, que no es tradueix en «l'ideal vital i

professional» dels infants,784 però sí que actua com a referent operatiu de la

producció literària folquitorriana.785 De fet, sense tenir en compte una certa

vigència entre els lectors la literatura detectivesca i de misteri folquitorriana

seria impossible ja que majoritàriament es fonamenta en la distorsió i la paròdia

de les convencions del gènere.

El fet que hi hagi narracions que adapten fidelment els models del

gènere limiten el repertori argumenta! a la resolució dels misteris generats a

l'entorn d'un únic delicte, el robatori. Paral·lelament, es complementen amb

altres que presenten personatges i situacions reals o versemblants, amb una

voluntat de crònica dels procediments emprats per la policia en la resolució dels

casos reals. La presència de la realitat policial permet a l'autor l'ampliació de

les anècdotes argumentais a certs aspectes com les conspiracions i les lluites

socials.

6.1. L'adaptació dels models originals

Les narracions detectivesques i de misteri construïdes segons els

models originals queden reduïdes, en ordre cronològic, a tres: «El misteri de la

cambra de dalt»;786 «La joia recobrada o el detectiu i el groom»787 i «El mirall

783 En total van ésser onze les gloses publicades per Eugeni d'Ors, entre el 16-12-1909 i el 30-
12-1909 a La Veu de Catalunya. Les citacions corresponen a la número 10, amb data 29-12-
1909.
784 Segons Ors, la influència d'autors com Conan Doyle i els seguidors de l'escriptor anglès és
un fet entre el públic català, de tal manera que esperava, en les respostes dels infants a la
pregunta de què volien ésser de grans, que hi hagués una presència significativa de futurs
"detectives": «D'ençà de fa sis mesos, en què començaren a recollir-se documents, jo
esperava, esperava d'un dia a l'altre, la resposta del noi que volgués ésser "detective"... Si
alguna voga literària s'ha popularisât entre nosaltres en els últims temps, és la de les aventures
policíaques...». Malgrat això, l'estudi només recull un cas i, com bé assenyala Ors, l'exemple
planteja una certa ambigüitat: «-A mi m'agradaria ser detectiu. Perquè descobriria criminals, y
faria que no hi hagués cap lladre, ni ningú fabriqués moneda falsa, y faria que no tiressin
bombes a Barcelona (ni en cap lloc)».
785 Fins i tot aquesta moda és recollida en la novel·la de l'autor, En Bolavà detective, Barcelona:
Bagunà, 1911, p. 13.
786 EP, núm.838-841 (24-4-1920 /15-5-1920).
787 Calendari d'en Patufet, 1921, p. 150-166.
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misteriós».788 Les tres histories corresponen a dos models diferents; d'una

banda, la segona, i tal com el títol indica, ens mostra una variant de la literatura

de detectius. Les altres dues, en canvi, s'estructuren al voltant d'un "misteri"

que els protagonistes resolen mitjançant l'enginy no exempt de valentia.

L'argument de «La joia recobrada o el detectiu i el groom» planteja un

fals robatori comès per un detectiu disfressat de majordom. La raó que motiva

el furt és fer-se propaganda i aconseguir el reconeixement públic de la seva

eficàcia. El groom, però, descobreix el muntatge i el desemmascara davant de

la propietària de la joia. Com a premi a la perspicàcia que demostra, el groom

aconsegueix el càrrec de secretari particular i refusa l'oferiment del detectiu de

convertir-s'hi en ajudant. El procediment seguit pel criat per descobrir la

veritable identitat del culpable es fonamenta en l'observació; de fet, és un detall

aparentment insignificant el que li dóna la clau del misteri.789

Pel que fa a les altres dues narracions, l'autor situa el robatori com a

generador del misteri que han de descobrir els protagonistes. En «El misteri de

la cambra tancada», el protagonista, un estudiós d'heràldica, es troba immers

en una conspiració per matar i robar l'amfitrió. El personatge, un ric propietari,

desperta les ambicions del majordom que, en combinació amb uns lladres,

ordeix un pla per incriminar amb falses proves el protagonista i poder lliurar-se

de la justícia. Un seguit de casualitats i de circumstàncies imprevistes, però, li

frustren el pla i, finalment, majordom i còmplices van a parar a mans de la

policia.

Per la seva banda, «El mirall misteriós», amb una extensió més gran que

l'anterior, mostra una major complicació argumenta!. En aquest cas, el misteri

es concreta en el fet que hi ha un tresor amagat dins d'un mirall. El professor

dels fills del legítim propietari descobreix casualment un manuscrit en què

s'explica la ubicació del tresor i empès per la cobdícia inicia la cerca. La

ubicació, però, dificulta la tasca i només de nit li és possible efectuar-la.

L'actitud que manté desperta les sospites del majordom que acaba també per

descobrir el secret. La cobdícia dels dos personatges els porta a enfrontar-se i,

788 EP, núm.1054-1064 (14-6-1924/23-8-1924).
789 El groom reconeix el fals majordom en la persona del detectiu perquè tot i que presenta un
aspecte diferent, el tracta de la mateixa manera; en concret, li dóna un calbot. Serà aquest
detall el que el portarà a treure la conclusió que majordom i detectiu són la mateixa persona.
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fins i tot, el majordom està a punt de matar el professor per arrabassar-li el

tresor. El propietari, però, els descobreix i els dos personatges acaben a la

presó. Finalment, el tresor trobat és destinat a obres de caritat.

Amb aquesta minsa representació del gènere, resulta si més no arriscat

establir una caracterització i una tipologia genèrica del model detectivesc i de

misteri en la narrativa folquitorriana; amb tot, podem constatar-ne alguns trets

constants que s'hi repeteixen.

El més evident, que, d'altra banda, correspon al tòpic més característic

del tipus de literatura que comentem, correspon al personatge que assumeix la

culpabilitat. En tots els casos, la figura del majordom s'erigeix com a

responsable últim de les accions reprovables. Unes accions delictivos que mai

no arriben a fer-se realitat i que acaben amb els personatges a la presó. La

presència del tòpic esdevé en la narrativa del nostre autor un element assumit

sense cap tipus de qüestionament. Així, en el primer episodi d'«EI misteri de la

cambra de dalt», els lectors arriben al final del relat sabent que el majordom és

culpable, la qual cosa confirma les sospites expressades pel protagonista en

veure'l per primer cop.790 Per altra banda, quan el detectiu de «La joia

recobrada» es disfressa per cometre el robatori tria, sense dubtar-ho, la

personalitat fictícia de majordom.

Pel que fa als personatges protagonistes, els que resolen els misteris i

desbaraten els robatoris, només en el cas de «La joia retrobada» responen al

patró típic del gènere. El groom actua com un detectiu en la mesura que

observa els fets i és capaç de treure'n deduccions que el porten a resoldre el

misteri. En els altres dos casos, els protagonistes aliens a la conspiració o al

misteri, els descobreixen accidentalment. Cal afegir, però, que a diferència

790 «Un criat de patillas cuità a recullir l'equipatge del senyor Laustic i el portà a la cambra dels
forasters que estava situada en la mateixa planta baixa. El senyor Laustic no pogué estar-se de
mirar aquell criat. -Fa temps què'l té a son servei, aquest home?- preguntà. -A prop d'un any -
respongué el senyor Ferventon. -Perquè m'ho pregunta? -No sé... M'ha fet mal efecte, de
moment... El seu mirar; el seu somriure hipòcrita... Però si li mereix confiança a vostè... -
Absoluta, senyor Laustic. Es un bon servidor del que no tinc cap queixa. -Indubtablement m'he
mal fixat.». Aquesta mala impressió es repeteix a l'hora de sopar: «Es singular com aquest bon
Teodor li ha causat mal efecte! -exclamà el senyor Ferventon. -Sí; i no me'l puc mirar que no
experimenti igual sensació desagradable de quan he arrivât». L'episodi es clou amb les
paraules del majordom que vénen a confirmar totes les sospites: «El criat de les patilles, es
quedà escoltant en el replà de l'escala, i quan va sentir que ja era a baix, entrà a la biblioteca i
dirigint una mirada sinistra a son entorn, murmurà amb gran fruïció: -Demà jo seré ric, i aquest
serà... a la presó, segurament.». «El misteri de la cambra de dalt. Unes paraules
enigmàtiques», EP, núm.838 (24-4-1920), p. 196-198.
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d'«EI mirall misteriós», en què l'argument es desenvolupa seguint el

plantejament de càstig als malvats, en «El misteri de la cambra tancada»

l'escriptor hi afegeix un component moral. El protagonista pot desbaratar el

robatori gràcies a la intervenció d'un tercer personatge, que el posa en

antecedents del que ha de succeir. El tercer implicat ho fa en la mesura que

paga així el deute de gratitud que ha contret amb el protagonista just a l'inici de

la narració.791 Per aquest motiu, el desenllaç salva el noi i li atorga una segona

oportunitat per demostrar el penediment i la reforma. De fet, la narració

recorda, tot i les diferències argumentais derivades dels diferents models

narratius emprats, narracions com «Lladres a la cantina»792 o «Els lladres de

Colldaura».793 En les narracions esmentades, els robatoris i els segrestos són

solucionats pels protagonistes gràcies a l'enginy però fonamentalment la

intenció és clarament moral.

Els elements apuntats acaben per configurar un model híbrid en què la

trama argumentai comparteix motius i personatges amb altres models narratius

i, bàsicament, amb els de la literatura d'intenció moralitzant. No sembla, doncs,

que la literatura detestivesca i de misteri desperti en el nostre autor un gran

interès, de manera similar al que li succeeix al groom de «La joia recobrada»,

que canvia sense dubtar-ho l'ofici de detectiu pel de secretari particular, fent

certes les afirmacions d'Eugeni d'Ors que, a Catalunya, els detectius no tenen

gaire predicament entre les generacions més joves.

Al costat de les narracions esmentades, Josep Maria Folch ens presenta

una variació del model amb dues mostres: «La captura del famós Reiffer»794 i

«Els conspiradors de Waterfield».795 Les dues històries són protagonitzades per

policies i tenen com a principal argument mostrar la manera de treballar dels

cossos policials per a la prevenció i la solució dels delictes.

791 En el camí d'arribada a casa del seu amfitrió el protagonista veu com un grup de camperols
maltracta un noi a qui acusen d'haver robat fruita. Compadit, aconsegueix que el deixin anar
després de pagar-ne el valor. El noi li resta molt agraït tot i que desapareix sense dir res. Quan
a la nit el vailet descobreix el protagonista a la cambra no pot complir l'encàrrec que té i tria
confessar-se adduint gratitud:«Quan penso que d'un xic més, i per error, aquesta nit hauria
facilitat l'assassinat del meu protector d'aquest matí, sento tan gran aversió a la meva vida
depravada que res em fa que m'entregui a la justícia i em matin d'una vegada». «El misteri de
la cambra de dalt. Aparició inesperada». EP, núm.840 (8-5-1920), p. 230.
792 EP, núm.836 (10-4-1920), p. 166-168.
793 EP, núm.928 (14-1-1922), p. 24-27.
794 EP, núm.825 (29-11-1919), p. 1522-1524.
795 EP, núm.847 (26-6-1920), p. 340-343.
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La primera té corn a protagonistes el lladre Reiffer i l'inspector general de

la policia de Londres. Mitjançant un estratagema, el policia aconsegueix

capturar Reiffer en flagrant delicte fent-se passar per un turista ric de visita a

Montgeler. Reiffer, refugiat a Montgeler com a guia de muntanya, amb la

complicitat d'un tercer personatge, utilitza la por dels visitants a morir estimbats

a la glacera per aconseguir les joies que posseeixen. Acurat en els detalls, el

lladre fa signar un rebut a les víctimes en què certifiquen que han cobrat

l'import de les joies; d'aquesta manera, no pot ser acusat de cap delicte.

Reiffer, doncs, és una mostra clara dels lladres de guant blanc que gràcies a

l'enginy aconsegueix de burlar sistemàticament la persecució policial. En

aquest cas, però, l'estratagema no té efecte i, en tornar a l'hotel, és capturat per

agents de policia de paisà. L'inspector ha aconseguit, així, posar fi a una

persecució que ha durat més de deu anys.

«Els conspiradors de Waterfield», tot i que conté similituds amb l'anterior

narració, presenta una singularitat pròpia. També aquí el protagonista és un

inspector de policia però ara la intenció que el mou s'adreça a la captura dels

responsables dels atemptats contra els accionistes i propietaris de les mines i

indústries de la regió de Waterfield. Tot i la informació precisa sobre els caps

dels comitès dels grups que els instiguen, l'inspector no pot detenir-los sense

proves concretes per la qual cosa idea un estratagema per obtenir-les. Tal com

ens el presenta el narrador, Mister Gueld, actua mogut pel desig d'aconseguir

renom i, de retruc, la recompensa que el baró de Bergen, la víctima dels atacs,

ha ofert a qui aconsegueixi detenir-los.796 En el més absolut secret, l'inspector

prepara una reunió dels cinc responsables dels comitès fent-se passar ell

mateix com un conspirador més. Vestit per a l'ocasió, és a dir, «de bolxevic

rus», intenta aconseguir dels interlocutors un compromís escrit per atemptar

contra el baró. Quan ho ha aconseguit fa entrar en acció els policies que

efectuen les detencions. Però, per sorpresa seva, tots els presents són, com

ell, policies disfressats, que, alertats per la convocatòria, han decidit suplantar

796 «Malgrat la sang freda que caracteritzava a M.Gueld, cal confessar que l'home es sentia
quasi emocionat pensant en la glòria que li esperava quan l'endemà els diaris publicarien la
nova que ell, per pròpia iniciativa i sota la seva immediata direcció, havia conseguit agafar els
cinc terribles conspiradors en el moment de comprometre's a realitzar l'atemptat contra el baró
de Bergen. De més a més, com que'i senyor baró havia ofert cent mil dollars a qui descobrís o
frustrés algun atemptat contra de la seva persona, era segur que damunt de la glòria, cobraria
aquella respectable quantitat», íbíd., p. 340.
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els veritables caps per poder efectuar les detencions i, alhora, cobrar la

recompensa. La manca de comunicació, deguda a l'ambició, frustra els plans

que han elaborat i porta com a conseqüència la dimissió en bloc.797

Les dues narracions il·lustren els mètodes de treball de la policia, en

consonància amb l'actuació i la naturalesa dels delictes que intenten impedir.

Les tècniques policials, basades en l'astúcia i l'enginy, inclouen els elements

bàsics sobre els quals es fonamenta la narració detectivesca o policíaca:

informació, disfresses, paranys, etc. Tanmateix, el nostre escriptor ens mostra

amb les dues narracions la cara i la creu de l'actuació policial en introduir les

flaqueses humanes en l'actuació dels personatges i matisa així la consideració

"d'herois" dels protagonistes.

6.2 La versió humorística del gènere

La primera aproximació al gènere detectivesc i de misteri, però, es

concretà en una versió humorística en forma de novel·la, En Bolavà detective,

que corresponia al volum tretze de la Biblioteca Patufet. Subtitulada Memòries

íntimes d'un detective aixerit, es presentava explícitament relacionada amb el

model de Conan Doyle i el seu personatge Sherlock Holmes, mitjançant un

primer capítol introductori del narrador que cedia després la paraula al

personatge.

La presència del capítol titulat «Antecedents»798 tenia a veure amb

diverses qüestions relacionades amb la novel·la. En primer lloc, amb el

personatge. En Bolavà, com hem vist anteriorment, havia estat creat com a

protagonista d'una sèrie de narracions humorístiques, en què el personatge ens

havia estat presentat com a viatger i caçador. Ara, l'autor el rescatava i el

dotava d'una nova faceta, la de detectiu.799 Aquesta etapa era presentada als

797 «-Era una bona ¡dea, però calia avisar-nos; altrament, l'afany de realitzar un bon servei, i
també... -1 també per veure si queien els 100.000 dollars, no es això?. -Això mateix. L'endemà,
un periòdic de Waterfield publicava aquest fet, en vista de lo qual l'Inspector general de policia
M.Gueld i els cinc subinspectors, varen dimitir en massa i amb caràcter irrevocable». Ibid., p.
343.
798 En Bolavà detective, Barcelona: Bagunà, 1911, p. 5-6.
799 La nova ocupació, però, es relaciona constantment dins de la narració amb el passat del
personatge amb comparacions entre les situacions difícils o perilloses. A més, segons el mateix
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lectors com «l'època més interessant de la seva vida» durant la qual el

protagonista s'havia dedicat a «descobrir malfactors» i «recobrar pesses de

valor que havien sigut robades». Però, sobretot, En Bolavà s'identificava amb

un tipus de personatge extravagant, les peripècies del qual portaven al límit la

fantasia i la inversemblança. D'acord amb això, el narrador ens informava que

les peripècies viscudes pel protagonista eren tan extraordinàries que «si no fos

en Bolavà qui ho assegura, més d'un no s'ho creuria». D'altra banda, la novel·la

es presentava com les memòries escrites, «a ratos perduts», pel mateix

protagonista.

Ara bé, en Bolavà diferia del seu referent, Sherlock Holmes, en la

mesura que la feina de detectiu no era realitzada «per interès mesquí o per

vanitat», sinó senzillament per a ésser «útil als seus consemblants». D'aquí la

prevenció a fer públiques les proeses que havia portat a terme, només trencada

per l'interès mostrat pel narrador. La referència al personatge de Conan Doyle

ens informa explícitament de la vigència que tenia com a referent literari per als

lectors i, per tant, la familiarització amb les convencions del gènere. Des

d'aquesta perspectiva, l'actuació d'en Bolavà serà referida indirectament a un

model de literatura detectivesca i de misteri basada en la deducció, amb un

interès especial en els detalls que, tot i que insignificants, constitueixen les

pistes necessàries per a la resolució dels enigmes.

Amb els antecedents descrits s'inicia el relat, en primera persona, del

primer detectiu de la literatura infantil catalana i de les extraordinàries

peripècies que va protagonitzar.

Argumentalment la novel·la pot dividir-se en dues parts molt clares:

d'una banda, els nou primers capítols en què s'explica com en Bolavà es

transforma en detectiu i el primer cas que té, el que li comporta la fama. De

l'altra, els disset capítols restants que es perllonguen en la següent novel·la,

Aventures den Bolavà en el país dels x/nos,800 en què la història evoluciona cap

al model d'aventures festives.

Tot i les constants en l'actuació del personatge les dues parts presenten

una diferència fonamental. La primera és el resultat d'un procediment parodie

personatge, ha estat la faceta de caçador i les necessàries qualitats per portar-la a terme, la
oue ara li facilita la tasca. Ibid., p. 9, 23, 27, 28, 35 i 46.

Aventures den Bolavà en el país dels xinos, Barcelona: Bagunà, 1912.
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sobre les convencions del gènere, que la idiosincràsia del protagonista porta

fins als límits de la distorsió i de l'absurd. En canvi, a la segona part, ens

trobem amb l'aplicació del registre humorístic sobre les formes característiques

del gènere, en un clar paral·lelisme amb el procediment seguit amb la literatura

d'aventures. De fet, podríem qualificar la segona part de les peripècies d'en

Bolavà com una narració detectivesca festiva. És precisament aquest caràcter

el que permet a l'autor continuar-la en una nova narració i tancar el cicle

dedicat al personatge.

Els dos tipus de narració detectivesca i de misteri esmentats seran els

models seguits en el conreu de la versió humorística del gènere, sense una

clara preponderància d'un sobre l'altre.

6.2.1 El tractament parodie

El procediment emprat per construir una narració paródica del gènere

detectivesc es fonamenta en tres elements bàsics: els trets que defineixen el

personatge protagonista, la distorsió de les convencions literàries i la llengua.

La combinació dels tres elements i les relacions d'interdependència entre ells

configuren la base de l'estil narratiu característic d'aquest tipus de literatura

folquitorriana.

Amb els antecedents associats a en Bolavà per les narracions

humorístiques anteriors, la història s'inicia amb la iteració de la naturalesa

extravagant i excèntrica del personatge801 en el context convencional de la

literatura detectivesca i de misteri: uns gemecs «esgarrifosos, terribles, aguts,

planyents, que trencaven el cor» el desperten en mig de la nit. A partir d'aquí,

en Bolavà actuarà com el context li reclama i esdevindrà detectiu. La

transformació és la conseqüència, a parts ¡guals, de la capacitat innata que

801 Així, se'ns descriu el «piset» d'en Bolavà, situat en un «barri cèntrich dels afores»; el
mobiliari:«EI meu llit estava format per unes hermoses caixes velles, y un caixó buit de
cerveses me servia de tauleta de nit. Una ampolla de xampany del mellor, però buida, me feya
de magnífica palmatoria. No tothom pot gastar ampolles de xampany pera'l seu us domèstich» i
el sopar: «El sopar havia sigut esplèndit. Patates bullides ab bacallà, com a sopa; bacallà amb
patates, com a entrant; bacallà bullit, com a peix; y arengada farcida pera postres». En Bolavà
detective, Barcelona: Bagunà, 1911, p. 6-7.
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té,802 de la possessió de determinats objectes característics de la professió,803

del coneixement adquirit sobre els procediments dels detectius però, sobretot,

del fet que la gent el tracta com un detectiu.804

I, òbviament, els detectius necessiten un misteri a resoldre per la qual

cosa el personatge s'afanyarà a trobar algun delicte que faci certes les

deduccions que ha elaborat. El fet que les evidències contradiguin l'existència

dels diferents misteris que en Bolavà dedueix no és cap obstacle en l'actuació

que mena, de tal manera que, finalment, i amb gran satisfacció, aconsegueix

trobar una desaparició inexplicable i, per tant, la justificació de la identitat que

ha assumit: el gat del veí, el senyor de Roncafort, no es troba per enlloc. El

compromís d'en Bolavà esdevé ferm i total: «desd'aquell instant tot el meu

talent, tota la meva voluntat y tota la meva deducció, les vàreig dedicar a la

recerca d'aquella bèstia preciosa, sense oblidar-me de seguir la pista dels

malfactors que l'havien segrestat».805

Per dur a terme la cerca del gat, el protagonista procedeix amb un

mètode precís que instaura, en el relat, una lògica apta només per al món

fantàstic i singular propi del personatge; una lògica, però, que no està mancada

de sentit, encara que en contradigui clarament la versemblança. Així, si el que

s'ha de recuperar és un gat res de més lògic que adquirir «les condicions

personals d'aquest animal, es a dir: lleugeresa i astúcia».806 I la millor manera

d'assemblar-se a un gat és comportar-se com un gat. Per això només menjarà

espines i rates, deixarà de parlar i aprendrà a miolar. Amb tot, les operacions

esmentades no seran suficients i haurà de rumiar una solució definitiva.

Després de molt d'esforç, el personatge trobarà la manera: fer-se inocular sang

de gat en cada braç i en cada cama. El resultat, no cal dir-ho, és totalment

reeixit. En aquestes condicions, en Bolavà pot iniciar ja, amb garanties d'èxit, la

cerca.

802 «La deducció és el meu fort; es a dir.la ciència d'endevinar lo que succeheix o ha succehit,
valentme dels més petits detalls.» Ibid., p. 7
803 «Desseguida vàreig posarme aquell abrich, liaren fins als peus, que porten tots els
detectives». Ibid., p. 7
804 «Quan els venins me varen veure arribar ab el meu trajo de detective, tots me varen obrir
pas, exclamant: -No més en Bolavà pot descobrir els autors. Aquesta frase'm va causar bon
efecte, y com jo sabia de memòria tot lo que fan els detectives en casos aixís, vàreig trèurem el
barret, saludant afectuosament als reunits. Desd'aquell moment me vàreig considerar detective
de debò.» Ibid., p. 8-9.
805 Ibid., p. 17.
806 Ibid., p. 18.
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El primer lloc on buscar resulta obvi: les teulades. De fet, el gat del

senyor de Roncafort mai no ha estat segrestat; senzillament seguia els costums

dels félins de vagar pels terrats. Per això, ràpidament, és localitzat per en

Bolavà que, tanmateix, no aconsegueix atrapar-lo a causa d'un desafortunat

accident.807 Quan pot tornar a buscar-lo, l'animal sembla haver desaparegut,

però, gràcies a un invent que augmenta l'olfacte, el protagonista el torna a

localitzar.8081 ara sí que el felí és segrestat per un home amb «aires de gitano»

que es dedica a «l'aristocràtica indústria de cassar gats y recullir papers».809

Sense cap tipus de por, en Bolavà decideix seguir l'home, que no és sinó

un lladre, fins al cau on s'està. Allí, amagat, descobreix les intencions dels

malfactors de cometre un assassinat i un robatori a una masia propera. Per un

atzar desafortunat, els lladres el descobreixen i en Bolavà, amb gran serenitat,

es fa passar per un conegut bandoler, en Rascatripes, i els enganya. A partir

d'aquí, la feina del protagonista serà doble: d'una banda, evitar que els lladres

es mengin el gat i, de l'altra, impedir que cometin l'atracament. Per salvar el felí

es fa passar per parent seu mitjançant les facultats que ha adquirit de

comunicar-s'hi miolant. Per frustrar l'atracament, els adorm amb cascall, els

talla els peus i els els torna a enganxar a l'inrevés, és a dir, «el taló al davant y

la punta al darrera».810 Amb aquest sistema, quan els lladres intenten acostar-

se a la masia no fan sinó allunyar-s'hi, la qual cosa li permet avisar el pagès i

atrapar-los. Amb el gat recuperat i els lladres a la presó, el personatge esdevé

un detectiu famós, fins al punt que el mateix Sherlock Holmes li envia «un

telegrama molt expressiu».811 Plenament-imbuït de la nova categoria que ha

adquirit, en Bolavà utilitza la recompensa del senyor de Roncafort per proveir-

807 En la carrera per atrapar el gat, en Bolavà cau per una xemeneia i va a parar a la cassola de
conill estofat que una minyona està cuinant. L'amo el confon amb un lladre i l'apunta amb un
revòlver. Per sort, acaba per reconèixer el protagonista com el famós caçador Bolavà.
L'incident només té com a conseqüència l'aparició a la closca d'en Bolavà d'una mena de
cabells molt fins que «a primer cop d'ull semblen pèl de conill». Ibid., p. 25-28.
808 L'invent recull el mateix procediment usat per augmentar la vista, això és, «dos vidres
multiplicadors de gran potencia, a la mida dels dos orificis que tota persona ben nascuda té al
nas». Al capdavall, segons raona en Bolavà, «aixís com els homes que són curts de vista se
['aumenten per medi d'ulleres, els homes curts de nas, més ben dit, curts d'olfat, podrien també
aumentàrsel». Ibid., p. 30.
809 Ibid., p. 31-32.
810 Ibid., p. 50.
811 Ibid., p. 54.
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se de tot allò que és imprescindible en un detectiu812 i inicia, «en gran», la

carrera com a detectiu professional.

Tot i la brevetat de la història, desdoblada en dues peripècies, els

primers capítols d'En Bolavà detective contenen en essència els procediments

més genuïns de l'estil parodie folquitorrià. L'estil emprat té com a element

essencial el treball sobre les convencions literàries, la qual cosa i de manera

paradoxal, converteix aquesta literatura en la més fidel als models originals.

L'efecte humorístic, generat per la paròdia, és el resultat de l'aplicació

sistemàtica de les convencions del gènere més enllà del context precís i

característic que els dóna sentit i versemblança. El tret es concreta en diversos

elements constitutius del relat, des de la tipificació dels personatges als diàlegs,

passant per les respostes i les actuacions del protagonista.

Així, en Bolavà esdevé detectiu perquè coneixedor de les convencions

vesteix com un detectiu i actua segons el model del que el gènere ha fixat en

l'imaginari col·lectiu. D'acord amb això, la història segueix la pauta marcada i la

realitat quotidiana acaba transformada, per l'actuació del personatge, en un

misteri que cal resoldre. La distorsió entre els fets descrits i la interpretació que

en fa el protagonista es concreta narrativament en els diàlegs, gràcies als quals

Josep Maria Folch aconsegueix l'efecte humorístic, i més enllà la conversió de

la lògica convencional en la lògica de l'absurd. L'exemple més paradigmàtic ens

l'ofereix el tercer capítol de la novel·la, «Misteri!», en què en Bolavà i la

suposada víctima intenten aclarir en què consisteix el misteri que ha de

justificar la nova identitat que ha assumit el protagonista.813

812 «El senyor Roncafort va tenir paraula entregantme una quantitat considerable, ab la qual
vàreig comprarme un nou abrich y un nou barret de copa; vaig llogar un pis en un punt molt
cèntrich, y el vaig amoblar ab gran luxe. Vaig llogar un groom, un criadet anomenat Llíssara
què'm va semblar molt inteligent. Li vaig assignar un bon sou mensual que no baixava de sis
rals cada mes, y finalment vàreig arreglarme un bon vestuari en el que s'hi veyen vestits de
totes menes: de pobre, de comte, de camàlich, de baró, d'obrer, de sabater, etc., etc., ab les
corresponents perruques, bigotis, barbes y demés partícules anexes». Ibid., p. 54.
813 L'escorcoll en el pis del senyor de Roncafort per trobar-hi els objetes suposadament robats
posa de manifest la distorsió de les convencions que caracteritzen el gènere. Fins i tot l'autor es
permet la introducció explícita de referències que, en el context, esdevenen clarament
parodiques: «-Troba a faltar alguna cosa?. -Sí, senyor. Aquí en aquest calaix hi guardava un
paquet de cigarrets. -Y ara no hi es?. -Ha desaparegut. -Ja li deya jo, que'l móvil era'l
robo.Veyam: vostè no pensa com ha pogut ser que hagi desaparegut el seu paquet de
cigarrets?. -M'ho figuro. -Com?. -Aquests cigarrets han desparegut perquè me'ls vaig fumar. -
Això ja es un dato. No guarda les puntes?. -No, senyor. -Mal fet: les puntes les havia de
guardar. En això del detectivisme, el més petit detall es preciós». Ibid., p. 15.
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L'altra conseqüència destacada de la distorsió de les convencions

resulta del fet de convertir el «mètode deductiu», sense limitacions de cap

mena, en la norma d'actuació del protagonista. És l'aplicació de la deducció

portada a les darreres conseqüències la que li permet convertir-se en gat, dóna

sentit a l'aparell augmentador de l'olfacte i aconsegueix que els lladres caminin

allunyant-se de la masia. No en va la il·lustració de Junceda, que serveix de

portada de la novel·la, ens mostra en Bolavà amb el dit al front, en un gest clar

que indica quina és la principal qualitat que ostenta.

El fet que les actuacions que porta a terme contravinguin la

versemblança i se situïn en l'àmbit de la fantasia o de l'absurd no altera la

coherència ni del relat ni de la realitat retratada, en la mesura que la veu

narrativa correspon al protagonista i a la particular perspectiva que té dels fets.

La manca de contrast amb altres perspectives narratives, com la d'un narrador

extern, o la inclusió d'altres personatges que interpretin els esdeveniments,

converteix la visió d'en Bolavà en l'única possible i situa la història en un espai

regit per unes regles diferents i imprevisibles però sempre lògiques i raonades.

Amb el mateix procediment i estil comptem amb dues altres narracions.

La primera porta per títol «Descobriment sensacional. Historia detectivesca

que es tan seria com de gresca, contada per en Jim-Fit».814 L'autor hi altera i

distorsiona també les convencions per buscar l'efecte còmic. En aquest cas,

però, protagonista i víctima comparteixen la mateixa lògica de l'absurd,

agombolats per un narrador que de manera omniscient, amb comentaris i

descripcions, referma les actuacions inversemblants dels personatges.

Argumentalment, la història ens presenta la resolució d'un crim que, com en el

cas del robatori del gat de la novel·la d'en Bolavà, no ha estat comès realment.

De fet, és la mateixa víctima qui denuncia el seu assassinat. El protagonista,

però, com a bon detectiu, investiga el crim fins a resoldre'l. Narrat en tercera

persona, el relat ens informa puntualment de les deduccions i del mètode que

utilitza el protagonista fins a aconseguir la confessió de Passassí-víctima: s'ha

assassinat disparant-se al mirall per poder cobrar l'herència i burlar així la

clàusula segons la qual només en pot gaudir en cas de força major. Condemnat

a pagar-se a ell mateix, obtindrà els diners que ja no seran una herència sinó

814 Calendari d'En Patufet, 1918, p. 156-62.
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una indemnització. La presència dels elements típics del gènere, especialment

els que fan referència a l'aparença, són contrastats amb la presència

d'aspectes quotidians amb un resultat clarament parodie. Seria el cas, per

exemple, del revòlver, que comparteix protagonismo amb un llonguet i, tots dos

ens aporten informació sobre la idiosincràsia del protagonista.815

L'altra narració va aparèixer publicada a la secció Pàgines festives sota

el títol «En Pau Nasfí "detective" o el misteri del rellotge negre».816 En aquest

cas, l'autor posa de manifest, explícitament, els elements sobre els quals

basteix el model que li és característic i, alhora, introdueix unes modificacions

tendents a contrastar els personatges i la lògica convencional que practiquen

amb el funcionament de la realitat. De fet, podem considerar-la com la

rectificació, en termes literaris, de les dues anteriors, amb un retorn clar als

paràmetres de la comicitat fonamentada en el contrast entre realitat i ficció.

El protagonista llegeix compulsivament històries de detectius, amb gran

preocupació de la muller, dona Simforosa. L'afició del personatge resulta

justificada i deriva en vocació, tot fent honor al nom que té: Nasfí. Un bon dia,

en vestir-se, troba a faltar el rellotge i, immediatament, assumeix la nova

identitat. El primer que fa és, òbviament, vestir-se com a detectiu, això és, amb

abric, gorra i pipa. Tot seguit comença els interrogatoris a la dona i a la

minyona que només fan que corroborar el poc èxit de les deduccions que

extreu. Sense defallir, però, en Nasfí surt al carrer per trobar el rellotge i, ben

aviat, descobreix un sospitós. Perfeccionant la indumentària amb un nas de

cartró i un bigoti postís per tal que «aquell desconegut no el conegués», el

personatge es posa a l'aguait. Finalment, el pressumpte culpable treu un

rellotge que el protagonista reconeix com a seu perquè és negre, rodó, té dotze

hores i fa tic-tac. Sense pensar-s'hi li salta damunt al crit de «¡Vinga el

rellotge!», la qual cosa és interpretada per l'agredit com un assalt. Els vianants

atonyinen en Nasfí i la policia se l'enduu al calabós. Quan el personatge retorna

a casa, retut però no pas vençut, la dona l'informa que el rellotge es troba a

l'armilla nova, el lloc habitual i usual de portar-lo. En la història, en què el

narrador no pren part i manté la distància amb els personatges, trobem, per

815 «Es ficà un revòlver i un llonguet a la butxaca, tots dos carregats, l'un amb bala, l'altre amb
pernil, i sortí de casa seva deixant el mort en el seu despatx». Ibid., p. 157.
è16 EP, núm.797 (10-5-1919), p. 1076-1078.
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primera vegada, un punt de vista inclòs en la narració que aporta el contrast

necessari entre la realitat quotidiana i el món del protagonista, influït

decisivament per la literatura detectivesca. De fet, el personatge se'ns presenta

«estudiant» l'ofici de detectiu mitjançant «uns volums a 30 cèntims quadern»,

que l'han portat a abandonar l'ocupació que tenia: tenedor de llibres de can

Cataplum i Ca S.A. El detall no deixa de ser significatiu i ens informa,

indirectament, de la vigència del gènere detectivesc com a literatura de consum

en un determinat sector de públic i, alhora, de la familiarització amb les

convencions literàries que en fan possible la versió paródica. Al capdavall, en

Pau Nasfí intenta portar a la realitat el món literari de detectius i lladres en un

context que, aquesta vegada, el narrador vol real. Per això, a diferència de les

altres dues narracions, el personatge acaba vençut per la lògica de la realitat,

que s'imposa contundentment.817 La presència mesurada de la realitat obrirà el

camí cap a un altre tipus de tractament del gènere detectivesc i de misteri

folquitorrià que serà exemplificat per la segona part de les peripècies d'en

Bolavà.

6.2.2 El tractament humorístic

Després de la conversió d'en Bolavà en detectiu professional, la novel·la

inicia gradualment un procés que convertirà la paròdia anterior en una versió

humorística del gènere. Tot i que el desenvolupament de la història encara

mantindrà certs episodis en la línia de l'humor de l'absurd,818 l'argument

principal es convertirà en un misteri típic del repertori d'aquesta literatura: la

troballa de la perla groga sostreta a la Marquesa del Ravedols. Fins i tot, els

episodis que s'hi refereixen acaben per ser integrats en la història amb una

817 En aquest sentit s'ha d'interpretar la posició de la dona del protagonista que, davant l'actitud
del marit li recomana que deixi els llibres i vagi a collir bolets. L'evolució dels esdeveniments
acabarà per donar-li la raó, com el mateix protagonista reconeix, ja que tot el que en treu és un
bon feix de bolets i garrotades.
818 Concretament l'incident de l'enterrament del protagonista, presumptament mort a mans dels
lladres que ell havia ajudat a tancar. En Bolavà, per fugir d'ells, fingeix la mort: «A fi de
desempalagarme d'aquells miserables, vaig dir: -Ay, sóch mort; m'heu mort, ah! Y'm vaig tirar a
terra». Ibid., p. 72. Però, trobant-se tan bé en aquella posició, decideix fer una becaina. El criat
el creu mort i, tot i que els encarregats de posar-lo al taüt sentint-lo roncar desconfien que ho
sigui, el fet que tothom ho digui, fins i tot els diaris, acaben per portar-lo al cementiri. En el
darrer moment en Bolavà aconsegueix sortir del taüt i retorna al món dels vius.
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nova finalitat en sintonia amb les convencions del gènere.819 De fet, gràcies a la

creença que en Bolavà és mort, el personatge podrà accedir a casa de la

marquesa, en qualitat de criat, sense despertar cap sospita, per esbrinar quin

dels criats ha estat el lladre de la joia.

L'actuació del personatge, ara, s'ajustarà a la versemblança i les

deduccions que efectuarà el portaran progressivament a descobrir no només el

culpable de la sostracció i les raons que l'han empès a cometre-la, sinó el

veritable lladre de la perla. En una alteració substancial de la veu narrativa, en

Bolavà narrador ens explicarà fil per randa els antecedents del culpable, en

Joanet "Cunitu" Escuraplats, com també els motius que tenia, alhora que

avançarà el caire que donarà a la resolució de l'encàrrec de la marquesa. De

fet, i en paraules del mateix Bolavà, la narració «ara que ja he explicat als meus

lectors aquests detalls» seguirà «el curs dels aconteixements, a fi de veure de

la manera sensata ab que jo, détective de bon cor y de bones condicions, vaig

portar aquest delicadíssim assumpto».820

El protagonista, «detective de bon cor», perdonarà la feblesa d'en Joanet

que, si bé ha robat la joia, ha estat per poder tornar-la a la legítima propietària,

la filla de l'Emperador xinès, amb l'esperança de poder casar-s'hi. El

penediment del culpable i la intercessió del criat d'en Bolavà, en Llíssara,

acabaran per decantar la balança quan el veritable lladre, el xinès que ha venut

la perla a la marquesa, intenti recuperar-la mitjançant la violència. Justament

l'atac del xinès al lacai de la marquesa li proporcionarà la clau per resoldre

l'enigma, que la confessió obtinguda per en Llíssara de boca d'en Joanet no

farà sinó confirmar.821 La sorpresa del criat davant la perspicàcia del

protagonista serà incrementada quan li expliqui que ha pogut capturar el lladre i

el té amagat a l'armari. La novel·la es clou amb la decisió ferma d'en Bolavà

819 El personatge, en plena sintonia amb els tòpics del gènere, raona els avantatges que el fet
de ser mort li pot proporcionar de cara a resoldre enigmes i, especialment, el que constituirà el
nucli de la segona part de la història: «Dos partits podia pendre: l'un era'l de donarme a
conèixer y demostrar que tot lo de la meva mort havia estat una equivocació den Llíssara.
L'altre era no dir rés a ningú, y valdrem de la creencia què's tenia de la meva mort pera realisar
noves gestes de detective. Després de rumiar un xich, ja no'm quedà dubte de que lo mellor
que podia fer era això darrer, es a dir, no moure rés y anar fent la meva. Aquesta especial
situació d'ésser mort y no esserho, havia de proporcionarme moltes facilitats pera exercir la
meva difícil professió de detective y molt especialment pera seguir les indagacions referents a
la troballa de la perla groga». Ibid., p. 84
820 Ibid., p. 121.
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d'emprendre el viatge a la Xina per resoldre, definitivament, el robatori de la

perla groga. Un viatge que s'anuncia ple de peripècies i «interessantíssims

detalls» per al protagonista, en Llíssara, en Joanet i el xinès Yam-An-Wist. De

tota manera, de cara als lectors, no serà fins als primers capítols de la següent

novel·la, Aventures den Bolavà en el país dels xinos,822 que es desvetllarà com

el xinès ha anat a parar a l'armari d'en Bolavà i, alhora, de quina manera

aconseguirà explicar-li a la marquesa el robatori i obtenir la cessió de la joia.

Pel que fa a la captura del xinès, en Bolavà, un cop en poder de la cua i,

per tant, convençut que el culpable ha de ser un «fill del Celest Imperi»,

comença a cercar per Barcelona un xinès sense cua. Òbviament, la cerca és

força ràpida i mitjançant un estratagema aconsegueix portar-lo a l'habitació i

tancar-lo a l'armari. L'engany no és altre que prometre-li la venda de la perla

groga a canvi d'una quantitat de diners, la mateixa que la marquesa n'havia

pagat. Així, en Bolavà, si bé no pot restituir-la sí que pot oferir a la propietària

els diners que en va pagar. La revelació de l'origen de la joia acabarà per

convèncer la marquesa que es mostrarà d'acord en tornar-la al legítim

propietari. Respecte de l'actuació reprovable d'en Joanet, en Bolavà no el

denuncia, convençut que el penediment que mostra és cert i que ja ha pagat

amb escreix la falta comesa. Sense dir mentides però tampoc tota la veritat, el

protagonista explica a la marquesa que en Joanet ha estat fonamental per al

descobriment del misteri i, en merescuda recompensa, hauria de poder anar a

tornar-la. La marquesa, plenament satisfeta amb les explicacions, li ofereix els

diners recobrats com a agraïment de la feina feta, que seran acceptats per

poder sufragar el viatge.

No cal ser excepcionalment perspicaç per adonar-se del gir substancial

que ha efectuat la història, sense que la idiosincràsia i la manera d'actuar del

protagonista hagin estat subjectes a una transformació radical. Els canvis més

notoris afecten, d'una banda, la presència de nous personatges que aporten

una perspectiva diferent dels fets i, sobretot, una explicació directa dels

esdeveniments viscuts. Aquests altres discursos, inscrits en el relat,

proporcionen, a diferència de la primera part de les peripècies d'en Bolavà, el

821 La pista definitiva és justament la cua del xinès que, durant la baralla, li és arrencada per en
Llíssara, que surt en defensa de l'amic.
822 Barcelona: Bagunà, 1912.
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contrast entre la realitat i la interpretació del que passa segons els paràmetres

de la normalitat dels lectors i la que ofereix el protagonista. En Llíssara

assumeix en el relat el paper dels lectors, per als quals el narrador, ara, ha

d'explicar i de justificar les accions que porta a terme. De l'altra, la inclusió dels

motius característics d'aquest tipus de literatura, en el context que envolta el

protagonista i respecte del qual l'actuació que mena pren sentit, atorga la

credibilitat necessària per a què el personatge i les accions que realitza siguin

còmiques i fins i tot singulars però mai no arribin a violentar o a distorsionar ni

les convencions del gènere ni la versemblança narrativa. Per exemple,

l'actuació d'en Bolavà per esbrinar el misteri del «llit fantàstich», tot i contenir

les traces que havien definit el personatge en les anteriors aplicacions del seu

«mètode deductiu», es resol finalment en termes convencionals. En Bolavà

aconsegueix de ferir, amb el revòlver, el misteriós personatge que li mou el llit

cada mitjanit. I ho fa, justament, d'una manera inversemblant, això és,

incrustant, completament a les fosques, la bala pel mateix forat que utilitza el

culpable per despenjar el fil. Paral·lelament, el raonament emprat per resoldre

el misteri segueix els paràmetres característics que el defineixen però redimeix

el caràcter parodie gràcies al final; 823 un final que, a diferència del primer

model, és coherent amb el gènere, amb el context i amb les expectatives del

lector; uns lectors que perden, gairebé sense adonar-se'n, un detectiu

823«Ara calia estudiar com havia pogut ser que aquell ferro hagués entrat a la meva cambra,
sense passar per la porta ni per la finestra, donchs abdues estaven completament tancades.
Després, calia suposar, que aquell ferro algú'l portava y que si l'havien deixat allí havia sigut
gràcies al tret del revòlver, perquè les altres nits no se li havien deixat mai. Aleshores vàreig
comensar a mirar ben detingudament les parets de la meva cambra. No veyent enlloch la
trassa de la bala del revòlver, vàreig mirar al sostre. El meu cor de detective va fer un salt
d'alegria. En el mitg del sostre hi havia un foradet. Pera poder observarlo ab comoditat vaig fer
un castell de cadires damunt del llit, y m'hi vaig enfilar pera veure'l minuciosament. Un altre
dubte m'assaltà totseguit. Aquell foradet, tant podia ésser un orifici fet expressament pera ferhi
passar el ganxo de ferro y pescarme'l llit pera donarli la sotragada, com podia ser el forat que
havia fet la bala del meu revòlver. Això últim semblava lo més llògich, perquè aquell era l'únich
forat per ahont la bala podia escaparse, perqué, segons ja havia observat, en tota la cambra no
hi havia ni la més petita senyal de bala. Però si això era llògich, llògich era també creure que
aquell forat ja era fet abans de descarregar jo'l revòlver, donchs de lo contrari, no hauria sigut
possible que aquell ferro hagués entrat en el meu quarto per altre Hoch, ja que tot era tancat y
barrat.Tan bon punt va ser clar, vaig pujar a les golfes pera veure'l forat per la seva part
superior. Allí vàreig tenir una altra revelació. Al costat mateix del foradet hi havia una gota de
sanch. Era, donchs, molt possible, després de deduhir, que aquell forat hagués sigut el que va
donar pas a la bala, ¡ndicantme la sanch, que al passar per ell havia ferit a algú què's trobava
allí. Deducció feta, resultava què'l forat ja feya temps que era al sostre, essent molt fàcil que
hagués passat per allí la bala. Sols me faltava ara descobrir el ferit». En Bolavà detective,
Barcelona: Bagunà, 1911, p. 102-105.
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extravagant, en benefici d'un «de bon cor» i, malauradament per a la fantasia,

molt més «sensat».

Amb les noves característiques el personatge es torna molt més dúctil

narrativament per a l'autor que, en forma de narrador omniscient, reprèn la

història del viatge d'en Bolavà.824 El model literari serà, majoritàriament, el de la

novel·la d'aventures festives, encara que Josep Maria Folch mantindrà

operatius certs aspectes del gènere detectivesc gràcies a la presència del xinès

Yam-An-Wist. El personatge, com el nom indica, és un especialista consumat

en evadir-se i, atesa la implicació que té en el robatori de la perla groga,

intentarà per tots els mitjans evitar l'arribada d'en Bolavà i dels acompanyants a

presència de l'emperador. El protagonista, doncs, haurà de fer servir, en

moments puntuals, la capacitat deductiva per atrapar-lo o per lliurar-se de les

successives trampes que el xinès els para. Però, el que resulta més interessant

és l'aparició de nous aspectes en la personalitat del protagonista que, sense

anul·lar o rebaixar l'extravagància que el caracteritza, acaben per dotar-lo d'una

nova entitat. En Bolavà continua desafiant amb la seva lògica, la versemblança,

especialment en la construcció d'objectes i d'aparells com l'automòbil-vaixell;825

a més, l'autor rescata per a ell les facetes de caçador i d'explorador que

l'havien definit com a protagonista de les narracions humorístiques.826 Però,

sobretot, el personatge es converteix en un divulgador dels costums i de les

particularitats dels pobles que visiten i aporta una informació entre verídica i

tòpica, no exempta, sovint, d'un eurocentrisme molt propi de l'època. Per

824 Tot i que la segona part de la història d'en Bolavà continua mantenint el subtítol de
Memòries intimes d'un detective aixerít, comencen amb aquest aclariment: «Les memories del
nostre famós detective, al comensar aquesta part, no estan redactades per ell mateix. S'han
trobat els documents plens d'apuntacions y de detalls referents a l'interessant viatge que en
Bolavà, acompanyat d'en Llíssara y den Joanet, va fer al país dels xinos, y es ab aquestes
apuntacions que m'ha sigut possible relatar els fets d'aquesta època de la vida den Bolavà, una
de les més interessants què's puguin concebir». Aventures den Bolavà en el pafs dels xinos,
Barcelona: Bagunà, 1912, p. 5.
825 «Comensà per fer treure'l paquet de pales de fogons que havien comprat el dia abans, y
seguint les seves indicacions, el chauffer, ajudat den Llíssara y den Joanet, va fixaries en els
neumàtichs, cargolant els mànechs y deixant les pales al voltant de les rodes a imitació d'un
hèlix o d'una roda de molí. Quan l'automòvil estigué així disposat, en Bolavà va fer pujar als
seus companys de viatge, y un cop el chauffer estigué colocat en el seu Hoch, donà l'ordre de
marxa. L'automòvil, obedient, se posà de cara al mar, y emprenent ràpida marxa, se llensà a
l'aigua, causant l'admiració de totes les persones que presenciaven l'espectacle. Com se
compendrà, les pales de fogons actuant de rems, y el motor fent rodar les rodes,
proporcionaven a l'automòvil una velocitat superior a la de tots els barcos». Ibid., p. 23.

Especialment en capítols com «Aventures inesperades» i «Match entre un tigre y un
detective». Ibid., p. 48-59.

480



exemple, explica la raó que el xinesos portin cua827 o el perquè les xineses

tenen els peus petits;828 paral·lelament, n'expressa els prejudicis contra

aquesta raça,829 i, sobretot, explicita les diferències que hi ha entre els xinesos,

amb tradicions mil·lenàries de caràcter feudal i la manera de ser i d'actuar dels

catalans.830 D'altra banda, la història ens mostra amb alguns episodis la

superioritat d'en Bolavà, símbol de la cultura i del saber occidental, enfront la

superstició i el retard que s'atribueix a la resta de cultures.831

Com en la resta de novel·les d'aventures festives, els jocs lingüístics

tenen un lloc destacat en la creació de l'efecte còmic. També podem detectar

tot un treball sintàctic i lèxic en la llengua emprada pels personatges xinesos,

com també en els noms propis i en els de pobles i viles, sense arribar però al

grau d'elaboració de les narracions que havíem vist anteriorment. De fet, la

llengua va perdent efectivitat còmica i importància estructural a mesura que el

model detectivesc cedeix el terreny al d'aventures.

La història culmina amb el casament d'en Joanet amb la princesa

Krissantema, l'enèsima fugida de Yam-An-Wist i l'arribada d'un telegrama per

en Bolavà, que requereix el seus serveis a Barcelona per resoldre un altre cas

misteriós. El protagonista, però, no tornarà sol sinó que ho farà acompanyat

d'en Joanet, la princesa i l'emperador, que manifesta la curiositat per saber

«què es això què'n diuen la Rambla», sense oblidar que «allí hi han iglesies

827 «Tu, com a bon xino, ja déus saber que si'ls xinos porten cua és únicament pera que, quan
moren, els déus puguin pujarlos al cel.agafantlos per la cua». Ibid., p. 72-74.
828 «Però lo més petit no eren pas els ulls, sinó'ls peus de la princesa Krissantema. Ja se sap
que a la Xina, quan neix una nena li posen tot seguit unes sabatetes molt fortes que priven de
què'ls peus creixin, ja què'l major signe d'hermosura y distinció per a una senyoreta xina, es la
petitesa extremada dels seus peus». Ibid., p. 114-115.

«Així com els japonesos, segons diu la canso, són molt trempats, els xinos, pel contrari, són
la gent més mal avinenta que un pugui imaginar. Són d'aquells que tiren la pedra y amaguen la
mà. Dessota d'una superfície d'afecte y d'humilitat, si no t'enreden es perquè no poden. En
general el xino es així, però això no vol dir que no hi hagin xinos bona gent, xinos franchs y
xinos sincers, encara que aquests són l'excepció». Ibid., p. 68.
830 Per exemple, en el tracte a l'emperador amb les cerimònies i rituals que s'han de complir en
la seva presència: «-T'he enviat a buscar perquè'l nostre gran emperador te vol conèixer. -
Donchs preséntamhi. -Oh; s'han de complir totes les cerimònies. De primer t'has de descalsar.
(...) -T'has de posar de panxa a terra». Ibid., p. 113. Però també quan és absent: «Es sapigut
que el xino déu estarse en aquesta respectuosa posició [de panxa a terra] fins què'l que ha
anomenat l'Emperador digui una altra paraula», lbíd.80. Davant d'aquest cerimonial, en Bolavà
no pot sinó exclamar-se: -Ja veuràs, anem per feina, perquè no tinch temps per perdre.
Nosaltres, els catalans, no anem ab tantes histories, ab això ja't faig franch dels teus
compliments y diguem per què m'has enviat a buscar». Ibid., p. 113.
831 En capítols com «La lluita contra la peste».Ibid., p. 92-96.
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ahont podrem casar els promesos, perqué aquí en les pagodes, per més que

fassin no'n saben».832

La nova aventura d'en Bolavà detectiu, però, només va ser el pretext per

acabar la novel·la, ja que l'autor no va reprendre ni el personatge ni el model

amb narracions d'entitat similar.

7. La literatura sentimental

Juntament amb la literatura d'aventures, el sentimental és l'altre gran

model narratiu de gènere que Josep Maria Folch va conrear amb un èxit

comercial i de públic força significatius.

Com hem vist en els capítols precedents, la presència de les trames

argumentais de tipus sentimental és una de les constants de la literatura que

conrea, a mesura que el públic es transforma d'infantil a juvenil. Les primeres

mostres de literatura sentimental apareixen a les Pàgines viscudes, en què tot i

ser narracions curtes podem trobar-hi ja tots els elements que la caracteritzen. De

la mateixa manera, és a la Biblioteca Patufet en la qual n'apareix la primera

novel·la l'any 1921.833 Amb tot, serà amb la col·lecció Biblioteca Gentil que el

model sentimental adquirirà forma i obtindrà continuïtat en el període 1924-1928.

En dates posteriors, serà a la Biblioteca Patufet en què, de manera preferent, es

publicaran aquestes novel·les,834 amb l'excepció que suposen els dos títols

editats a la segona època de la col·lecció Biblioteca Gentil.835

Cal assenyalar que a partir de 1936 i fins a la desaparició de la revista En

Patufet l'any 1938, es produeix un augment significatiu de les narracions

sentimentals a les Pàgines viscudes, que passen a ser predominants a la secció

en detriment de la literatura moralitzant. De manera coetània, a més, es detecten

un certs canvis en els plantejaments originals del model sentimental folquitorrià,

que es mostra amatent a incorporar aspectes característics de les noves

condicions morals i ideològiques en les relacions personals i sentimentals de

832 Ibid., p. 126.
833 Griselda, Barcelona: Bagunà, 1921.
834 La blanca casa de la mareselva, Barcelona: Bagunà, 1932; L'anell perdut, Barcelona:
Bagunà, 1934; La senyoreta de Casa-Just, Barcelona: Bagunà, 1935; L'oculta veritat,
Barcelona: Bagunà, 1937; Les memòries de Maria Vallmarí, Barcelona: Bagunà, 1937.
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l'època. Sense oblidar, tampoc, la inclusió de les conseqüències derivades de la

guerra en la vida quotidiana, i per tant també en la sentimental, de la Catalunya

del moment.

Finalment cal consignar també que la represa de l'activitat literària de

Josep Maria Folch l'any 1939 s'efectua mitjançant la literatura sentimental, amb la

publicació d'El libro azul de Marta Angélica836 dins d'una col·lecció nova, batejada

com Biblioteca Marfil, segons el model de la Biblioteca Gentil.

Tot i la diversitat de plataformes, les úniques diferències apreciables entre

les obres corresponen, d'una banda, a les limitacions d'espai inherent al vehicle

de publicació triat. Són les novel·les de la Biblioteca Patufet, per la manca de

limitació que tenen, les que aporten més informació complementària sobre

personatges o mostren un nombre més elevat de peripècies argumentais; en

canvi, les Pàgines viscudes concentren els trets característics i focalitzen el

conflicte argumentai a l'entorn d'un nombre limitat d'elements. En l'endemig, les

novel·les de la Biblioteca Gentil ens ofereixen el repertori més complet de

variacions del model de gènere sentimental. Per altra part, és a les Pàgines

viscudes en què podem trobar narracions ambientades exclusivament en el marc

rural. Les narracions, properes als idil·lis, guarden una relació força estreta amb la

narrativa de començament de segle de l'autor, tant pel que fa al tractament

costumista de la realitat com a la creació de personatges i el desenvolupament

argumenta!. Amb tot i això, el gruix de la narrativa que comentem té com a

característica fonamental l'emmarcació ciutadana i burgesa. Per això, l'apartat

s'estructura al voltant d'aquestes darreres narracions, mitjançant les quals es pot

arribar a establir els trets essencials del model sentimental. Les variants rurals i

les derivades de la conjuntura politicosocial de la República i de la Guerra Civil

són considerades en apartats separats pel valor complementari que tenen

respecte del model original.

835 Ester, la noia que cercà la veritat, Barcelona: Bagunà, 1931; La carta, Barcelona: Bagunà,
1932.
836 Barcelona: Bagunà, 1939.
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7.1 La narrativa de gènere sentimental

El primer tret definitori del conjunt de les narracions sentimentals és, sens

dubte, que hi ha unes constants en els elements constitutius del relat que en

permeten la tipificació. Les obres que integren el model comparteixen un mateixa

estructura argumenta!, que es repeteix amb lleugeres variacions, i que és

condicionada per l'adopció dels mecanismes més primiciers de la ficció; uns

mecanismes que supediten l'acció i el desenvolupament argumentai a la capacitat

del protagonista per superar determinades proves i trobar una situació final

satisfactòria. Totes, a més, exemplifiquen el procés pel qual dos protagonistes, de

sexe oposat i en etapa de formació, superen un conjunt d'impediments personals

o externs i per mitjà de la sanció social de la relació sentimental que estableixen -i

que mena al matrimoni-, aconsegueixen ingressar en la vida adulta.

Paral·lelament, els conflictes que constitueixen les peripècies argumentais,

malgrat la diversitat aparent que presenten, poden reduir-se també a un nombre

limitat que cobreixen unes àrees temàtiques molt precises.

Les constants assenyalades identifiquen els productes, formalment, com a

narracions de gènere sentimental, però també ideològicament ja que mitjançant

una forma narrativa especial i unes convencions específiques es transmet una

ideologia de classe, burgesa, conservadora i immobilista de l'ordre social

establert.

Cal no confondre les marques de gènere amb els continguts ideològics

que vehiculen, malgrat que la ideologia acabi per imposar-se i en condicioni el

desenvolupament argumenta!. D'acord amb això, en identificar les obres

exclusivament com a narracions de gènere no fem més que caure en el parany

que les acompanya: oblidar que el desenvolupament argumenta! no resulta

condicionat per la situació inicial -el procés d'enamorament dels dos

protagonistes-, sinó pel final proposat -el matrimoni burgès-, que només des de la

perspectiva de l'acceptació d'un determinat model social se'ns pot aparèixer com

a inevitable. Cal recordar que la literatura sentimental va ésser usada també com

a vehicle d'altres models de relacions amoroses, vinculades, concretament, amb

la ideologia llibertària. Dins l'empresa editorial de la família Montseny, sortiren al

mercat col·leccions com La Novela Ideal, que aprofitant l'èxit del gènere
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contrarestaven el model sentimental burgès. Les narracions variaven

exclusivament en el final proposat que rebutjava explícitament el matrimoni

religiós i cercaven altres formes institucionalitzadores de les relacions de

parella.837 El contrast entre els finals proposats no fa res més que mostrar com el

gènere, per ell mateix, no està connotat ideològicament i, per tant, la necessitat

d'introduir altres variables a l'hora d'analitzar l'obra folquitorriana.

Hem de distingir, doncs, la literatura sentimental i les marques de gènere

específiques que presenta, i la literatura burgesa amb les connotacions

ideològiques precises que l'acompanyen. Des d'aquesta perspectiva resulta més

fàcil abordar l'anàlisi de les constants que conté, ja que desfem el camí fet per

l'autor que lliga indestriablement les dues categories en cadascuna de les

narracions. Així, podem avaluar correctament la dimensió que l'amor, motor de

les accions, del comportament i del desenvolupament de la literatura sentimental,

pren en el muntatge ideològic que elabora, mitjançant la tipificació dels conflictes

argumentais.

7.1.1 Anàlisi dels conflictes

Podem distingir dos tipus de conflictes bàsics dins de l'esquema

argumentai: els externs i els interns. El primer grup conté els que tenen l'origen en

l'entorn que rodeja els protagonistes; en contraposició, el segon agrupa els que

es relacionen amb l'àmbit estricte de les relacions interpersonals dels

personatges, sotmesos, per tant, a les particulars característiques morals, ètiques

o ideològiques que presenten.

837 La col·lecció de La Novela Ideal va sortir publicada entre 1925 i 1938. Tenim constància de
la publicació de 521 títols, encara que és possible que n'hi hagin alguns més. La factura
correspon clarament a un producte de tipus popular i preu assequible per a les classes
populars a qui va adreçada de manera majoritària. A manca d'estudis més aprofundits sobre la
col·lecció veg. M. SIGUAN, La literatura popular libertaria.Trece años de «La Novela Ideal»
(1925-1938), Barcelona: Península, 1981.

485



CONFLICTES EXTERNS

Aquesta mena de conflicte s'exerceix sempre pel nucli familiar, que basa

l'oposició en conceptes i actituds a priori que no afecten directament el

protagonista sinó els aspectes més genèrics de la caracterització individual que

presenta, generalment els que deriven de la pertinença a una determinada, i en

alguns casos distinta, classe social.

Les obres formulen una casuística completa de les diferents situacions en

què el sentiment amorós transgredeix la compartimentació classista de la

societat. Així, assistim a l'enumeració i a la formalització de les prevencions que la

classe dominant oposa a l'accés per via matrimonial dels integrants de les classes

inferiors: la malfiança, la gelosia respecte al llinatge, o la més concreta de la

preservació del patrimoni.838 Les sospites d'una actuació interessada mou a la

indagació exhaustiva de les condicions morals de l'aspirant a integrar-se en una

classe social superior. Un cop comprovats els bons sentiments, l'oposició queda

salvada i la diferència social és perdonada.

La fiscalització que la classe superior practica respecte dels aspirants al

desclassament, que no pot impedir, tendeix a l'equilibri seguint una particular llei

de compensacions: el candidat sense recursos econòmics posseeix un gran

capital moral i ètic que li produeix, a la llarga, un rèdit, ara sí econòmic, vitalici.

Abans, però, ha de demostrar fefaentment la humilitat i l'honradesa que es

transforma, un cop integrat en la nova classe, en agraïment cap als benefactors.

La particular casuística ens fa establir, a més, una divisió sexista del

desclassament. La integració de les dones de condició inferior és sempre menys

problemàtica perquè el rol social que ha de desenvolupar, àngel de la llar i mare

838 Entre els múltiples exemples que ens forneix aquesta narrativa podem esmentar com a
modèlic el següent: «Una noia sola i rica, ofereix un atractiu massa poderós perquè es pugui
escatir si els que se't dirigeixen aspiren al teu afecte o la teva fortuna». Una llàgrima,
Barcelona:Bagunà, 1924, p. 49. Pel que fa al llinatge trobem exemples a Les confidències de
Claudina, Barcelona: Bagunà, 1926 o a Griselda, Barcelona: Bagunà, 1921, entre altres. D'altra
banda, La blanca casa de la mareselva, Barcelona: Bagunà, 1932, se'ns presenta un fals
conflicte perquè la protagonista esdevé al final d'un llinatge igual al del promès. Finalment la
preservació del patrimoni és el conflicte principal en novel·les com L'amiga Marta, Barcelona:
Bagunà, 1926.
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de família, es fa dependre exclusivament de condicions innates al sexe femení i,

per tant, a l'abast de totes les classes socials; encara més, les condicions

esmentades semblen ésser patrimoni gairebé exclusiu de les classes inferiors, no

afectades per la disbauxa i el relaxament de costums que el luxe i els diners han

fet néixer en les famílies benestants. El matrimoni esdevé per a les dones de les

classes populars el reconeixement de les virtuts i de l'abnegació que les

caracteritza. Unes qualitats que les porten a anteposar a la comoditat de la

solvència econòmica i als privilegis de la posició social inherents al matrimoni que

se'ls ofereix, el "seny", la humilitat secular justificada per unes arrelades

conviccions ideològiques i les creences religioses, de tradició familiar. La lluita

entre el seny i el cor provoca l'angoixa de la protagonista, que se sap

transgressora de l'ordre establert, i que només resta superada quan aconsegueix

el reconeixement oficial, l'acceptació, la qual cosa comporta, implícitament i

necessària, l'agraïment de l'afavorida i per extensió de la família.839 La rectificació

final de totes les actituds injustes, despòtiques o coaccionants troba sempre una

protagonista generosa que atorga el perdó de manera incondicional. De fet, amb

aquest acte supera l'últim escull i ens revela un comportament generós, dòcil,

malgrat el revestiment de dignitat que se li atorga; apte, doncs, per a la promoció

social.840

Per al sexe masculí el camí d'ascensió social resulta, si més no, un xic

més abrupte, perquè el rol social atorgat a l'home dins de la parella és el de

sustentador econòmic i en el context que perfilen les narracions comporta, a més,

l'obligació moral de mantenir el nivell de vida de l'estimada.841

839 «Sense saber el que feia, a impuls de la seva emoció d'aquell moment, m'he trobat un genoll
en terra besant les mans esllanguides del meu protector».Les confidències de Claudina,
Barcelona: Bagunà, 1926, p. 91. «La senyora Filomena s'estava tamponant els ulls amb el
mocador, i tot era donar cops de coll com si volgués expel·lir les paraules d'agraïment que se li
encastaven entre gorja i paladar. A l'últim li sortí aquesta petita frase d'una humilitat banal: -
Nosaltres no mereixíem tant. (...) Eulàlia no pogué respondre-li, perquè la besà tan
afectuosament i amb tant de respecte que amb cap paraula no hauria pogut dir millor quins
eren els seus sentiments». El segon de casa Arnau, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 91.
840 Els casos són múltiples però, potser com a paradigmàtic podríem esmentar el de Griselda,
Barcelona: Bagunà, 1921, en què la protagonista, a instàncies de la mare, no fa més que
renunciar una i un altra vegada a les pretensions de l'estimat, i quan finalment, la marquesa
cedeix, Griselda només té paraules d'agraïment: «-Oh, mercès, grans mercès, senyora
marquesa! -exclamà la Griselda tement que el cor li fugis del pit, de tanta alegria». Ibid., 2, p.
158.
841 «El meu somni ha estat sempre ésser jo el que prodigués el benestar, no el que el rebés
d'un altre. Quan somiava la dona ideal que havia de desvetllar el meu cor a l'amor, me la
imaginava formosa i bona com vostè, sensible al nostre art com vostè mateixa... però que fos
pobra, de naixença humil, que en la seva taula el pa no hi hagués estat mai menys dur que en
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Paradoxalment, l'oposició i la reticència davant les aspiracions dels

protagonistes de classe inferior poden resoldre's satisfactòriament sense la

consecució estricta d'un benestar econòmic. Certs protagonistes d'oficis concrets

-músics, pintors, etc.- assoleixen la recompensa independentment del triomf

social, del reconeixement artístic i, per tant, de la solvència econòmica. Han de

passar, però, un bateig de foc que consisteix en una prova, repetitiva i redundant:

el progenitor o, a voltes, la mateixa interessada, fingeix una ruïna total i espera,

amb una actitud morbosa, el desenllaç. El pretendent, no menys morbosament,

agraeix al cel l'oportunitat única de demostrar davant del món l'abnegació que

atresora i ofereix els modestos guanys del treball que realitza, els estalvis i la

seva persona i tot als afectats. El premi, no cal dir-ho, és l'acceptació.842

La resta de conflictes generats en l'entorn familiar per raons econòmiques

prové de l'assumpció de la institució matrimonial com la solució als problemes

econòmics familiars i d'acord amb això, de la instrumentalització de les relacions

amoroses dels fills o parents. Sovint, el conflicte neix perquè amb el casament es

perden els ingressos derivats del treball dels protagonistes. En altres casos, la

pertinença a una mateixa classe social provoca l'oposició frontal de la família que

converteixen els personatges femenins en una inversió per al futur i, per tant, es

neguen a deixar escapar l'última esperança de viure sense treballar que

conserven.843 L'egoisme familiar es concreta en la coacció sobre la voluntat dels

fills que, contràriament a les situacions similars que es generen entre els

la meva, pel goig de poder-n'hi oferir un dia amb el meu esforç un bocí que fos tendre com mai
no n'hagué menjat». La neboda de l'oncle Bernat, Barcelona: Bagunà, 1925, p. 70. D'aquí que
els protagonistes s'esforcin i fins i tot, com a Ester, la noia que cercà la veritat, Barcelona:
Bagunà, 1931, p. 116-117, treballin en una o dues feines per aconseguir el luxe superflu, en
aquest cas el cotxe i el xofer, que caracteritzava la vida anterior de la parella.

Aquest seria el cas de novel·les com La inconeguda, Barcelona: Bagunà 1926, i narracions
com «Prova d'eficàcia», EP, núm.617 (6-11-1915), p. 852-855; «El retorn d'en Valentí», EP,
núm.676 (23-12-1916), p. 1032-1035; «Bona prova», EP, núm.869 (27-11-1920), p. 698-701. o
«Maria Mercè», EP, núm.970 (4-11-1922), p. 874-878 i 972 (18-11-1922), p. 913-918. Una
variant ens la dóna la narració «Les coses mudables», EP, núm.900 (2-7-1921), p. 442-446, en
què el protagonista ric, desapareix fins que la promesa té la valentia necessària per deixar de
fingir i confessar la ruïna familiar; llavors la relació es reprèn feliçment.
843 El cas més extrem ens el proporciona La noia bonica, Barcelona: Bagunà, 1928, p. 36:«Tots
es refien de mi, tots compten amb la meva boniquesa i amb aquesta elegància que diuen que
tinc i que tots fomenten i encoratgen amb l'esperança, amb la convicció absoluta que acabaré
per enamorar un jove ric, un fill de casa bona que, un cop casat amb mi no podrà pas permetre
que els meus pares visquin com uns pobres... Ah, que vostè que diu somiar i d'il·lusionar-se! Si
vostè el sentís el meu pare parlar del dia que podrà deixar el seu ofici avorrit de serrador! Si el
sentís alçar castells enlaire, parlant del temps que serem tan feliços, que viurem en una torre a
la Bonanova, que tindrem auto, que nadarem en l'abundor!... I la meva mare se l'escolta amb
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integrants de classes diferents, es resol amb el trencament de l'obediència filial.

Malgrat tot, l'enfrontament mai no acaba de ser consumat perquè, finalment, la

família reconeix el tort.844 En darrer terme, l'ambició cobejosa dels membres de la

classe més desfavorida econòmicament, véhiculât per mitjà de la

instrumentalització de les relacions amoroses, és un miratge que fa perdre de

vista els veritables valors que els són atorgats.845 Un esment especial mereix

l'obra L'oculta veritat846 Els protagonistes hi són víctimes d'un engany, ordit i

mantingut per preservar el bon nom de la família. La mala gestió econòmica

porta el pare de la protagonista a utilitzar un empleat com a cap de turc per evitar

la presó. Quan el fill s'enamora de la filla de l'empresari, el personatge no és

capaç de revelar la veritat i és empès a mantenir l'engany. Finalment, però,

l'actitud abnegada del protagonista aconseguirà fer pública «l'oculta veritat» i

assolir la felicitat.

Els conflictes de caràcter socioeconòmic són complementats per altres

que, malgrat compartir les prevencions descrites, afegeixen altres elements més

particularitzats i que són circumscrits a l'àmbit de la caracterització interna dels

personatges que conformen l'entorn familiar. La família o un dels membres

anteposa sentiments i prejudicis a la felicitat dels protagonistes, que, ignorants de

les causes que motiven l'oposició familiar, han de sotmetre's a una voluntat

arbitrària i despòtica per injustificada. El repertori argumenta! contempla els

ressentiments familiars, l'enveja -mitjançant la recreació del tema de la ventafocs-

o els conflictes generacionals que dificulten la comunicació i retarden -que no

uns ulls encesos, no sé si d'il·lusió o de cobejança, l'encoratja encara tot afegint, sovint: "Si
l'Enriqueta no fos tan curta de gènit, que en faria de temps que tindríem tot això que dius!"».
844 De fet, com el narrador explica «és cosa certa que Déu mateix no exigeix dels fills de pares
egoistes i explotadors, el deure de l'obediència». La noia bonica, Barcelona: Bagunà, 1928, p.
60. Per això, fins i tot en el casos més extrems, els pares no deixen de fer cas a la consciència:
«Si us haig de dir la veritat, després de l'escena que hem fet a la noia, tots dos, exigint-li això
que repugnava al seu cor i als seus sentiments, el que és la meva consciència ja no m'ha
deixat tranquil. "Tomàs, em deia jo mateix, això que fas és una mala acció de la que Déu et
demanarà comptes. Amb l'excusa de no barrar el camí de la felicitat de la filla, el que fas és
mirar per tu, per xalar-te-la a espatlles del gendre ric". I, talment com si Déu m'hagués volgut fer
veure el revés de la medalla, m'he imaginat el que passaria si per atzar ens sortís un gendre
genios, malcarat i egoista o simplement poca-solta, que en comptes de fer-nos feliços a tots,
acabés per donar mala vida a la nostra Justina». El camí de la felicitat, Barcelona: Bagunà,
1924, p. 89.
845 Uns valors que consagren la resignació i l'acceptació de la pròpia condició:«SÍ, filla, sí,
besa'm i riu i estigues contenta, que el que haveu dit és el que hi ha de més cert: l'alegria i la
pau de casa són la més gran fortuna i el millor camí de la felicitat». Ibid., p. 89-90.

Barcelona: Bagunà, 1937.
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impedeixen- la felicitat de la parella.847 Una variant la forneix l'emmirallament de

la família per característiques superficials de certs personatges, presos com a

símbols d'una diferent condició, assumida com a superior.848

Resta, finalment, un últim tipus de conflicte extern en què les conviccions

ideològiques a priori s'oposen a la unió sentimental de la parella. En aquest cas,

la família assumeix un seguit de prejudicis falsos i generalitzadors, que són

fàcilment destruïts davant la partíeularització i la personalització que aporten els

protagonistes, que mostren la feblesa de l'oposició.849

CONFLICTES INTERNS

Aquest tipus de conflicte és el més rendible argumentalment. Malgrat la

diferència fonamental respecte dels conflictes externs, això és, la implicació

directa dels protagonistes, en ambdós grups hi podem trobar paral·lelismes

abundants.

Un dels principals factors que genera aquesta mena de conflicte és que un

dels protagonistes assumeixi una obligació cap al nucli familiar, respecte del qual

se sent responsable, i que deriva d'unes circumstàncies generalment tràgiques.

L'obligació filial té múltiples variants que afecten l'origen -voluntari o imposat- i

l'essència -econòmica o moral. Pel que fa a les obligacions de caràcter econòmic,

es relacionen íntimament amb la pertinença a una classe social no benestant, que

847 Els exemples els trobem, respectivament en Perdó, Barcelona: Bagunà, 1926; Una noia
insuportable, Barcelona: Bagunà, 1926 i La seva mà, Barcelona: Bagunà, 1925, entre altres.
848 «L'oncle Ventura, des de la seva senzillesa, considerava el seu estament de pagès la cosa
més humil que hi pogués haver, i sempre havia reservat les seves admiracions per a aquells
que llençaven d'una revolada les eines de l'ofici, davallaven cap a les ciutats encarrilant-se en
altres negocis i tornaven vestits de senyor, grassos de clatell, fent dringar duros per les
butxaques. Ell no havia tingut pit per fer una cosa així i era per això mateix que la seva
admiració n'era més gran per a els que ho havien sabut fer. En Vicents Cortina era d'aquest.
(...) L'admiració que sentia per aquell jove li hauria posat una vena als ulls. Només que en
Vicents li mostrés qualsevol de les mil cosetes admirables que comprava a ciutat per al seu us
personal, el deixava de tou que no hi veia de cap ull». Jamineta, Barcelona: Bagunà, 1926, p.
48-49.
849 El cas més clar ens el mostra L'amic Albert, Barcelona: Bagunà, 1925.Quan el protagonista
marxa a Barcelona, el pare li fa les següents recomanacions i advertències:«A Barcelona hi ha
molts trencacolls, però no en tinc por per tu. Sé que tens seny, que ets bo i que no ets dels que
es deixaran enlluernar per llumenetes de res. Tanmateix et recomano que pensis que et deus
tot a la terra, perquè de la terra som; i pensa, sobretot, que has de guardar-te el cor pels
afectes d'aquí. Pensa que mai no consentiria que una noia de ciutat entrés per nora a casa
nostra», p. 8-9. Posteriorment, però, li demanarà explícitament que es casi justament amb una
noia barcelonina, que els conquista per la senzillesa. Ibid., p. 87.
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provoca, d'una banda, un conflicte de "dignitat" del protagonista -sempre masculí-

i, de l'altra, un problema de "consciència".850 La dualitat de responsabilitats que

afecta els protagonistes és un lloc comú dins de les narracions i ofereix poques

solucions: en alguns casos, després d'una espera, més o menys llarga,

s'aconsegueix traspassar l'obligació a un altre membre de la família;851 en altres,

molt escassos, la pobresa de la família desapareix per la intervenció d'un tercer,

generalment de la família, que en facilita, així, la unió.852 També comptem amb

una variant argumenta! que té a veure amb la particular situació econòmica dels

personatges. Els protagonistes reben la protecció d'una família aliena i se senten

obligats respecte d'ella, la qual cosa els impedeix acceptar unes relacions

sentimentals que poden ser malinterpretades. Generalment, l'afectada sempre

pertany al sexe femení i és sol·licitada per un amic de la família que l'acull, la qual

cosa la fa entrar en competència amb la filla i amiga.853

i

Un altre tipus d'obligació molt repetida en els diferents arguments és la

creada per les relacions patemofilials. L'obligació, com a conflicte principal o com

un problema afegit, s'interposa entre la parella, molt sovint sota formes diverses i

850 «La teva dignitat d'home no et permetrà mai -dius i repeteixes amb energia-oferir el teu
afecte a una noia, si amb el teu afecte no li pots oferir la fermança de subvenir a les necessitats
d'ella i de la casa amb les teves pròpies forces... I com que les teves forces, és a dir, els teus
guanys, tu t'has imposat l'obligació de donar-los a la teva mare velleta i a la germana que ha de
tenir cura d'ella i al germanet que ha d'estudiar i fer-se home (...)».Quan floriran els ametllers,
Barcelona: Bagunà, 1924, p. 70.
851 «Encara podrem ésser feliços! -vaig murmurar mirant-me-la amorosit. -I més aviat del que
ens creiem -respongué ella. -El meu germà ja guanya prou per sostenir la casa». Una veu en la
quietud, Barcelona: Bagunà, 1925, p. 93.
8 2 «-Amic doctor: vostè parla així perquè ignora que la sevamamà i la seva germana no
necessiten avui ningú que es preocupi d'elles. (...) Feta aquesta confessió, haig de participar.li
que ja que vostè va negar-se'm a cobrar les visites que m'ha estat fent, perquè, segons vostè
eren visites d'amic i no de metge, jo m'he vist obligat a pagar-les a la seva senyora mamà, cosa
que deu haver fet avui el meu advocat, inscrivint a son nom en el registre de la propietat una de
les nostres cases a Barcelona». Quan floriran els ametllers, Barcelona: Bagunà, 1924, p. 86-87.
853 «La veritat es feia visible als ulls del fervorós enamorat, i s'esforçava en voler fer entendre
que per molt gran que fos el seu deute d'agraïment envers l'amiga, res no la podia obligar a
ofegar els seus sentiments i a renunciar a la seva felicitat. (...) i, amb tot, sabent que si
aconseguia decantar-lo vers la seva amiga faria la felicitat dels dos éssers que més estimava
en el món, amb quina grandesa d'ànima, amb quina heroica abnegació sabia renunciar al seu
amor per la felicitat de l'amiga, per ésser-li fidel i donar-n'hi mostra, perquè mai pogués passar
per l'esperit de l'Esperança que l'amiga protegida havia fet com l'escurçó que clava el seu dard
verinós al pit que li ha donat escalf». L'una i l'altra, Barcelona: Bagunà, 1925, p. 72. «Era com
un pressentiment de què si els sentiments d'en Joan Antoni eren realment el que ella no
gosava encara creure de tant gran com seria la seva joia, això seria mal rebut per tothom. A
l'Anna estava segur que li faria l'efecte d'una traïdoria; a na Maria Lluïsa li semblaria, de segur,
una intromissió de noia trapacera i aprofitada, una ingratitut, potser...». Com la rosada,
Barcelona: Bagunà, 1924, p. 48.
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amb causes diferents, però que, al capdavall, demostra que l'egoisme no és mai

absent en les relacions entre pares i fills.

Una de les formes usades és la que lliga les protagonistes amb el pare, un

cop resta vidu. El sacrifici pot ser voluntari854 o fruit de les disposicions maternes

que lliguen per sempre la voluntat filial855 per satisfer un sentiment personal.856

Les implicades es mostren sempre disposades al sacrifici, i encara que senten la

injustícia que viuen, no acaben de rebel·lar-se, excepte quan altres personatges

resten afectats.857 En altres casos, la mort de la mare deixa la protagonista com a

responsable dels germans, cosa que implica, sovint, el sacrifici, bé en favor de la

germana més petita,858 bé en benefici de la unitat familiar,859 i que la caracteritza

com a símbol d'una abnegació total, que pot arribar fins a les darreres

conseqüències.860 Paral·lelament, també les relacions d'amistat poden crear un

sentiment d'obligació entre els personatges que n'impedeix les relacions. El

caràcter irracional del sentiment amorós, que provoca una situació moralment

854 «El meu camí és aquest: acompanyar el pobre pare en el seu anyorament; fer-li tanta
companyia com pugui. Ell no em té més que a mi, pobre pare. És cert que, per més que faig no
puc tornar-li l'alegria; però, què seria d'ell si jo li anés i li digués que estimo algú que no és ell,
que he donat el meu cor al primer que m'ha mirat; que aquest únic afecte que li quedava a casa
després de la mort de la mare li he pres per donar-lo a un que, ara com ara, ni tan sols sé com
es diu... Es quedà mirant vagament la llunyania i acabà: -Ni sé com es diu, i amb tot, si sabés
com l'estimo i com em costarà oblidar-lo i fer que m'oblidi!...». Aquella paraula, Barcelona:
Bagunà, 1924, p. 46.
855 «De les paraules i de la voluntat de la mare morta n'hi havia quedat una tan arrelada
convicció que ella sols havia de viure per al seu pare, per a la seva tranquil·litat, pel seu repòs,
que aquesta convicció havia passat a fondre's dins de la seva ànima com si fos un instint
propi». Una trista història, Barcelona:Bagunà, 1928, p. 35.

«I si jo tingués la confiança que en l'hora de la prova i després al llarg de la seva vida
solitària no et tingués al seu costat per aconhortar-lo i per guiar-lo jo moriria amb el dolorós
pensament, amb el dubte terrible de si no podríem retrobar-nos en l'altra vida». Ibid., p. 23.

És el cas, per exemple, de la protagonista d'Una trista història que, com hem vist en la nota
anterior renuncia a l'amor per seguir el desig de la mare. El pare, però, acaba casant-se amb
una altra dona i, per acontentar-la, consenteix que l'avi de la protagonista es presenti com a
criat davant de les visites. El fet acaba per decantar la protagonista, que ha suportat
pacientment, les humiliacions de la madastra, i es rebel·la.
58 «No es portaven més que cinc anys de diferència en l'edat; però en aquell temps, quan la

mare se'ls va morir, aquesta diferència, que ara era poc visible, esdevenia considerable i
donava a la gran, en aquella circumstància, categoria de mareta». La germana gran,
Barcelona: Bagunà, 1927, p. 24,
859 «-Si qualsevol de nosaltres es casés, ho espatllaríem una mica; però si fossis tu, seria la
desfeta de tot. Què hauríem de fer nosaltres?. L'un per ací, l'altre per allà a dispesa o qui sap
com». Els tres germans d'Isabel, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 28.
860 «Va experimentar, viva en la pell, la pressió de la corda invisible que ens lliga a les coses
que la vida ha anat posant al nostre entorn. Se li va aparèixer llavors amb tota la claror de la
veritat el daltabaix que hi hauria si ella, com no podia ser d'altra manera, trenqués amb en
Tomàs. (...) Fingiria amor, alegria, tot el que convingués per no entelar, per no matar el goig
dels altres. Sabria callar, tot el temps que calgués perquè ningú no pogués endevinar el drama
que portava a dintre». Ibid., p. 84-85.
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blasmable, acaba per impedir-ne les relacions però els atorga la dignitat

perduda.861

L'altra gran font que genera conflictes interns és la immaduresa emocional

i/o personal; immaduresa que té múltiples concrecions i que es manifesta de molt

diverses maneres però que és, al capdavall, un trànsit enriquidor i gairebé

necessari, mitjançant el qual s'atorga al desvetllament amorós la categoria

d'etapa definitiva de formació per entrar a la vida adulta.

Podem destriar un primer bloc en què la immaduresa es manifesta en la

confusió entre el veritable amor i altres afectes; uns afectes que poden ésser

producte de l'enlluernament dels protagonistes per la bellesa i el luxe, que

provoca una pertorbació del seny en favor de la irracionalitat passional. El mateix

ambient frívol afavoreix la confusió,862 i pot provenir senzillament de la incapacitat

d'analitzar els propis sentiments.863 Al final, però, l'encegament esdevé una

marrada en el recte camí, que ara apareix resplendent i clar.864

En alguns casos, però, la marrada té implicacions més fondes que les

estrictament sentimentals; de fet, el conflicte amorós és la conseqüència d'una

inadaptació social del protagonista a l'entorn, que es concreta en el trencament

861 «Mentre he estat parlant, Mercè no ha cessat de plorar. Cada vegada que pronunciava el
nom de l'Aureli la veu se'm feia flonja de veneració, i a ella el plor se li tornava un plany. (...)
Entre ella i jo hi havia una ombra, hi havia l'ànima d'ell generosa i santa que no ens deixava
veure amb els ulls mortals. (...) I dintre de la dolor de l'estimat i de l'amic perdut, així ella com jo
hem sentit una santa alegria. Tornem a ésser ella la digna estimada de l'Aureli; jo el digne amic
de l'amic absent... I he sortit d'aquella casa per no tornar-hi mai més». Diari d'un jove,
Barcelona: Bagunà, 1927, p. 93.
862 «-EI que hi ha, és que aquest ambient de frivolitat en què hem viscut sempre, aquesta por
de semblar massa vulgars i massa sentimentals, ens ha anat avesant a prendre totes les coses
a la lleugera, sense profunditzar-les, i ens ha fet sacrificar els nostres millors sentiments per la
vergonya de declarar-los. Emoció, passió, entusiasme, ens han semblat estats inferiors de la
nostra ànima i hem preferit aparèixer estudiadament freds i insensibles. Hem cregut que això
era la màxima elegància, la veritable distinció. I, per ésser fidels a aquesta creença, havem
ofegat els millors batecs dels nostres cors, havem matat abans de nàixer els nostres més
tendres sentiments...». Una flor vora el camí, Barcelona: Bagunà, 1924, p. 68.
863 «Sovint en la nostra jovenesa, confonem l'amor veritable amb les primeres fal·leres del
nostre cor novell. S'ha parlat tant del primer amor, que de qualsevol engrescament jovenívol
afavorit per un pròxim veïnatge o per qualsevol altre circumstància, en diem primer amor. (...)
Ara que podia analitzar aquests sentiments, sense destorb veia clarament de quina diversa
manera jo havia estat estimada per l'un i per l'altre». Margarida, Barcelona: Bagunà, 1927, p.
88.
864 «És cert que jo, a la meitat del camí vaig fer falsa ruta, trencant cap allí on les flors
semblaven més vistoses o més enceses, però, ai, que en voler-les veure de prop, només que
l'aire que vaig alçar en passar les esfullà totes fent desparèixer als meus ulls llur enganyosa
bellesa... Per sort Déu va permetre que retrobés el bon camí i és això el que vinc a demanar-li,
Helena: Em permet de passar-lo amb vostè, al seu costat, la seva mà en la meva mà, aquest
bell caminet que amb vostè per companyia ens portarà a la felicitat?». La dolça melodia,
Barcelona: Bagunà, 1924, p. 86.
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de la tradició familiar, atret per les falses expectatives d'una vida millor. La ciutat

és, com ja ho havia estat en El lluminós horitzó, «el mirallet de caçar aloses» ara

d'hereus rurals, per als quals l'urbs representa diverses aspiracions. Els

protagonistes, tots de sexe masculí, abandonen la terra i la casa pairal bé quan

entren en possessió de l'herència familiar,865 bé quan encara el nucli familiar

existeix,866 per aconseguir el retardament no tant de l'ingrés en la vida adulta,

com de l'enquadrament en la professió que, per naixença i per tradició, els està

reservada. Significativament, tots trien una activitat intel·lectual i/o artística per

fugir de les responsabilitats socials i econòmiques de la condició d'hereus, sota la

forma de motius d'ambició merament personal,867 o bé com a conseqüència d'uns

ideals nacionalistes.868 La realitat però acaba imposant-se i davant del fracàs

personal el retorn esdevé l'única esperança.869 En aquest context s'insereix

l'anècdota amorosa, com a corol·lari del procés d'assumpció de les

responsabilitats personals respecte de la societat.870

La consideració de les relacions amoroses com el pas darrer i definitiu cap

a la integració social té una manifestació argumentai diversa. En alguns casos és

mitjançant l'establiment d'unes relacions amoroses que es consuma

definitivament l'assumpció de les obligacions derivades de la tradició familiar, que

865 «La mort de la mamà ho va espatllar tot. Quan em vaig veure lliure, i en possessió de
l'herència, em van venir les fal·leres de córrer món, de fer l'artista, de viure regaladament». El
jardí abandonat, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 62.
866 «Era en aquell silló on havia estat escoltant, amb una indiferència de la que ara s'avergonyia
i es meravellava, les reflexions que li havia fet la seva mare quan ell resolgué abandonar el
castell per anar a córrer món amb l'excusa de cursar no sé quins estudis imaginaris a
l'estranger». La més petita deies tres, Barcelona: Bagunà, 1925, p. 9.
867 «Aquí no hi faria mai res jo -havia dit en Jordi. -Les terres no m'interessen. No vull dir que
els tingui avorrició, però m'hi migraria jo, aquí. A Barcelona serà una altra cosa. Sento que jo he
nascut per aquella vida. Ésser periodista, conèixer els homes que sobressurten i que ells em
coneguin, és això el que m'atrau. Aquí, en aquest reco de món ningú no m'hi veuria mai...». Les
hores que tomen, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 13.
868 «El fill, en Joan, estimà, certament, la terra amb un amor encès però no pas a la manera del
seu pare i dels seus avis. Joan sentia un amor generós per l'esperit de la terra més que no pas
per la seva materialitat. Estimava els camps, no per llur fecunditat pròdiga i generosa, no pel
que donaven, sinó perquè era sensible a llur bellesa i perquèels camps eren terra de la nostre
terra». Retorn, Barcelona: Bagunà, 1928, p. 25.
869 «Una tendresa mai sentida va envair-li el cor, i el desig de tornar a Vímborell es precisà en el
seu esperit. Ja feia algun temps que sentia aquest desig, però no gosava confessar-se'l. Tot el
que de lluny estant li havia semblat or macis en la ciutat, havia ressonat buitals primers
contactes». Les hores que tornen, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 17.
870 «Es vol dir amb tot això que per molt que l'Eusebi volgués fer l'home encarant-se amb els
propis pensaments i parlant de la seva lliure voluntat, la ¡dea d'esdevenir home de profit i de
realitzar una obra que el dignifiqués i el fes excel·lir era una idea inseparable de la de constituir
família portant al castell una esposa que tant com l'estimés a ell estigués en condicions de
poder comprendre i donar valor a la magna obra que volia entreprendre». La més petita de les
tres, Barcelona: Bagunà, 1925, p. 40.
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alhora serveixen per reconciliar el protagonista amb l'entorn i en compensa el

mancament primer.871 En altres, l'anada a ciutat trenca unes relacions ja

formalitzades o tàcitament establertes que, en el nou context, són amenaçades

per l'enlluernament del protagonista pels ambients ciutadans,872 per la indiferència

i l'oblit que se'n deriven873 o, fins i tot, per l'excessiu sentiment de confiança en les

pròpies qualitats.874 Amb l'acceptació de la realitat, les relacions primeres es

reprenen com un element més del procés de maduració del protagonista que es

reconcilia amb la família i la tradició; d'aquí el penediment875 i els afanys de

reconquerir la dignitat personal i social perduda.876 El resultat és la integració,

amb la felicitat877 o amb el dolor.878

871 «D'ençà d'aquell dia, l'Eusebi li demanava sempre que li expliqués coses de les que li
contava la senyora; i era així que el seu cor anava sentint-se cada dia més d'ella, perquè en
Taféete que la seva mare havia professat a la Janeta, li semblava trobar-hi la voluntat d'ella i
estava segur que el seu amor era beneït des del cel per la mà amorosa de la seva mare». La
més petita de les tres, Barcelona: Bagunà, 1925 , p. 59.
872 «La visió de la casa, per bé que senyorívola, modesta de Riumedina, quin trist paper que
feia en la ment d'en Joan comparada amb la sumptuosa casa dels Penyacarol. Allò era viure!...
Era el mateix que posar la Mercè al costat d'Alexandrina. Un estel pampalluguejant com si anés
a clucar-se, i el sol mateix amb tota la cabellera de les seves resplandors...». Retorn,
Barcelona: Bagunà, 1928, p. 60.
873 «I és que jo he quedat malíssimament amb aquesta noia. Després de mesos d'amistat,
d'una tendra amistat que és molt natural que li fes concebre certes esperances, no vaig
recordar-me més d'ella. Si la mamà hagués viscut i haguéssim continuat anant a l'Esponera, és
quasi segur que hauria acabat casant-m'hi amb aquesta noia. La mamà hi va simpatitzar molt, i
a mi, haig de dir la veritat, no em desplaïa». El jardí abandonat, Barcelona: Bagunà, 1927, p.
62.
874 «Que en Jordi comptés trobar l'Eulàlia esperant-lo, disposada a escoltar les seves paraules i
a acollir els seus sentiments i correspondre-hi era que ell havia viscut amb la convicció que
l'Eulàlia l'estimava i que l'havia estimat sempre, i que el seu afecte era de tal manera sumís i
incondicional que no sols hauria resistit la indiferència de l'estimat sinó que perduraria a través
del temps, capaç d'esperar sense esperança». Les hores que tornen, Barcelona: Bagunà,
1926, p. 33.
875 «Oh, sí, Mercè. Vulgues viure, vulgues donar-me temps perquè pugui mostrar-te el meu
penediment i el meu amor; el meu afany de no viure més que per tu, a vora teu, damunt la terra
nostra, per la teva felicitat i pel meu arrepentiment». neforn,Barcelona:Bagunà, 1928), p. 89-90.
876 «La terra és agraïda, em deia el senyor Descartes quan em volia treure del cap la mala idea
de vendre la finca. Vaig doncs a veure si puc fer-me digne del seu agraïment i guanyar-me,
sinó l'estimació de vostè, almenys la seva consideració». El jardí abandonat, Barcelona:
Bagunà, 1927, p. 87.
877 «Els dos enamorats es van mirar; després, llurs esguards, encesos del mateix amor, van
extendre's damunt dels camps i van encantar-se en les noves clarors del cel de posta. Es van
tornar a mirar, les mans agafades, els llavis entreoberts respirant delitosament la forta flaire de
la terra fecunda». Ibid., p. 91.
878 «En Joan s'agenollà a la vora del capçal. No vessà allí, davant de testimonis, ni una sola
llàgrima. Pregà per ella. Tot dolor que li esgarrapés l'ànima l'aconhortava i es plaïa a pensar tot
el mal que havia fet a aquell àngel, perquè això li feia sagnar el cor i li causava una dolor
infinita. (...) La vida seguia avançant al seu entorn, però ell hi semblava insensible. Entrà la
dona del pareen -Tinc l'home al llit d'una pulmonia -va dir, i no podrà acabar de llaurar el camp
de la mina. (...) No us amoïneu, paré -digué tot alçant-se. -Jo llauraré el camp. I amb tota la
seva alçada, que semblà haver crescut encara, sortí d'un pas ferm, d'un pas d'home, de
veritable home». Retorn, Barcelona:Bagunà, 1928, p. 93.
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Molt relacionats amb aquesta mena de conflicte cal esmentar altres

manifestacions de la inadaptació social. En primer lloc, la que neix de l'ambició

d'una vida econòmicament superior,879 que anteposa el benestar als sentiments

però que, finalment, cedeix davant de la impossibilitat d'ascensió social i acaba

suplint amb felicitat l'estatus social.880 Ara bé, en certs casos, el conflicte apareix

en un context diferent i el desenvolupament argumenta! canvia substancialment.

Els protagonistes, d'una condició social i econòmica idèntica, formalitzen

relacions que són afectades perquè un dels membres de la parella canvia

radicalment de posició social i el fet provoca un canvi de comportament,881

premonitori del trencament final ja que les ambicions i les aspiracions anteriors

han deixat de ser satisfactòries.882 La tragèdia és inevitable.

A vegades, però, la inadaptació no es presenta sota la forma d'ambicions

estrictament econòmiques i/o socials sinó que resta sense formulació precisa,

més acostada a l'expressió passiva i nebulosa d'unes aspiracions ¡nconcretes.883

De fet, els personatges tenen la convicció absoluta que el somni que tenen és

impossible però, malgrat tot, es neguen a deixar escapar la darrera oportunitat. El

manteniment del miratge d'unes relacions amoroses de "rondalla" acaba tornant-

879 «Ben "tonta" fóra de lligar-me amb algú que no pogués oferir-me altre pervenir que una vida
de treball i d'escassedat, sense goigs ni diversions, sense lluïment ni comoditats de cap mena.
Les meves aspiracions són més altes, Oriol. Des de molt petita que somio el mateix. D'ençà
que va morir el pare i ens deixà, a la mare i a mi, en la més negra de les misèries, que no tinc
altre consol que somiar grandeses, luxe i abundor. És una manera de rescabalar-me de les
privacions que he sofert. I com que no puc esperar realitzar aquests somnis pel meu propi
esforç, és per això que espero trobar un marit que m'ho pugui proporcionar». El nostre goig de
cada dia, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 32.
880 «-Magda! Vostè es descuida dels seus ideals! Que no ho sap què li podré oferir jo quan l'any
de la picor hagi arribat? Una vida modestíssima, plena de privacions i sacrificis... -Calli, calli!
Que es creu que jo no sé la recepta del seu pare?. D'aquests mateixos sacrificis i privacions un
hom se'n pot fer el nostre goig de cada dia». Ibid., p. 68.
881 «Per bé que l'Esperanceta li hagués assegurat que l'estimava i que l'estimaria com sempre,
ell tenia la sensació que ja l'havia perduda la seva Esperáncela; que aquella noia del capell nou
i del vestit bo que en mig del desordre del pis sumptuós acabat de llogar li havia dit que no es
preocupés, ja no era la mateixa noia d'abans, aquella a la qual ell havia confessat el seu amor
un dia; un dia que li semblava d'un altre temps, d'una època llunyana...». El temps mudable,
Barcelona: Bagunà, 1927, p. 75.
882 «(...) però digues tu mateixa: no seria també una prova d'estimació que tu, menyspreant
aquest benestar superflu que has tingut ocasió de conèixer em diguessis: "No passis pena
Lluís; jo sóc sempre la mateixa; el meu somni de felicitat no ha canviat de lloc; el veig encara al
teu costat dins d'una casa que no té cortinatges ni catifes, però que és plena del nostre amor
senzill i on les poques comoditats que hi pugui haver tenen el gran mèrit d'ésser guanyades
amb el teu treball"». Ibid., p. 80.
883 «I, no em desesperava perquè, en les hores que tot era foscor entorn de la meva ànima, era
una manera d'enganyar la dissort cridar la llum d'aqueixes paraules esperançades i somiar com
la princesa captiva de les rondalles que sempre espera veure arribar per la serra llunyana el
cavaller de la seva deslliurança». Història d'una pobra noia, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 85.
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s'hi en contra i perden, per la conducta immadura i poc realista, l'opció d'unes

relacions amb futur.884

També la inadaptació social es manifesta amb la sublimació d'una realitat

monòtona i grisa mitjançant la imaginació. Les fal·leres, producte no cal dir-ho

d'una immaduresa emocional, s'interposen entre la parella, el pla real, i

provoquen un desencaix, una lluita interna, que acaba, però, amb l'assumpció de

la condició que ostenten i el retorn al món propi.885 El conflicte pot sorgir també

quan el protagonista, mancat d'uns lligams afectius amb l'entorn, cerca en el

sentiment amorós un mitjà d'inserció en la societat, per dotar de sentit l'existència.

El personatge, amb un passat de solitud i sense il·lusions, intenta, sense

aconseguir-ho, accedir a un altre tipus de vida. L'acceptació del fracàs amorós no

és sinó una prolongació de l'actitud resignada amb què s'ha assumit la

marginació vital i, per això, mai no és superada però sí sublimada mitjançant el

sacrifici,886 que perpetua la tràgica marginació del personatge i l'autoimmolació.887

La immaduresa es manifesta, a més, en un tipus de conflicte en què els

protagonistes cedeixen a uns certs sentiments -desconfiança, orgull, amor propi

desmesurat, despit- i posen en perill les relacions amoroses. És el grup de

narracions que presenta menys variacions, tant temàticament com

argumentalment, i alhora és el que afecta d'una manera idèntica protagonistes

d'ambdós sexes. La forma més comuna és l'aparició de la desconfiança entre la

884 «Jo sé només que veient-lo atansar-se vaig experimentar un sentiment, no pas
d'impaciència o enuig com les altres vegades, sinó de reconeixença i admiració a un mateix
temps. La seva constància, la seva persistència contra tots els menyspreus i tots els
refusaments, em van commoure en aquell instant. -Quan em tornarà a parlar del molí, no li
contestaré pas com l'altre dia -pensava jo. (...) -T'hp dic, Teresó? Ja he dit a l'amo que em pot
passar el molí. Per Pasqua granada ja seré casat. És el que tu vas dir que prou en trobaria que
voldrien ésser molineres. No saps qui? La Miquela Orris. (...) Jo m'havia quedat de cara al
camí, els ulls encara fits envers l'indret per on havia desaparegut el moliner». Ibid., p. 87-88.
885 «-No temis ja més, Madrona meva, que mai més no posaré en perill la nostra felicitat,
perquè ja sé que en lloc més sinó en tu no podria trobar-la». Una veu en la quietud, Barcelona:
Bagunà, 1925, p. 94.
886 «Remei no sabia el que eren alegries. La seva vida havia estat un rosari de dolors i
privacions, i cap desencís no podria desesperar-la. (...) No calia pas que en Genis li ho digués
perquè la Remei comprengués que ella no havia estat mai altra cosa per al seu deixeble que
una mareta, una germana gran, si tant no, per a la qual havia tingut totes les tendreses, tots els
afectes del seu cor sensible, tots menys aquell que s'encén al xoc d'una mirada, i, no content
amb dominar el cor, omple l'existència tota del que es prengué en la seva flama». El secret,
Barcelona: Bagunà, 1926, p. 32.
887 «Només ella, la senzilla mestressa d'escola de Cabanes el sabia ara el terrible secret; un
secret que tenia prou força per destruir la benaurança d'aquells dos éssers innocents. Ésser
guardadora d'aquest secret, era en certa manera tenir a la mà la salvaguarda de llur felicitat,
això era potser un consol i una joia per a aquella ànima generosa. Ells li estaven devent la
felicitat i ni ho sabien». Ibid., p. 91.
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parella provocada per un malentès, que es plasma argumentalment de diverses

maneres: la trobada accidental d'una carta, un anell de prometatge, una notícia

apareguda a la premsa, etc. ¡ que posen en qüestió la veracitat dels sentiments

de l'enamorat o l'enamorada i les intencions últimes de la relació. En el rerefons hi

ha sempre una qüestió econòmica que fa sospitar de l'interès d'assolir amb el

casament un benestar material superior.888 Les sospites poden també ésser

assumides pels pretendents rebutjats per altres causes, que ho interpreten per

motius purament econòmics.889 La veritable naturalesa del conflicte, però, queda

amagada en la nimietat del malentès i l'equilibri es restableix sense que la

desconfiança generi cap conseqüència en els protagonistes.890

La desconfiança pot generar-se, a més, pel passat d'un dels personatges,

que revelat en confessió pròpia o com a conseqüència de la intervenció d'un

tercer, s'interposa, fatalment i irremeiable, entre la parella. Així, un dels

protagonistes ha viscut una experiència amorosa anterior, imposada per la família

per motius econòmics,891 per circumstàncies més conjunturals892 o bé

«Agafà el paper, tot sorprès, i se'l posà a llegir. En efecte, en aquella carta una tal Josefina
se les havia contra algú, perquè l'havia abandonada per una senyoreta rica d'una casa que
tenen auto...».Era un matí de primavera, Barcelona: Bagunà, 1925, p. 89. «Aquesta veu interior
que m'espanta, i a la qual odio amb tota la meva ànima, té una resposta per a tot. Tanmateix, -
em diu- tu no ets tan pobre com això. L'Emília era una noia arruïnada, que s'havia quedat com
qui diu al mig del carrer amb la càrrega de la tia desvalguda. Quin bell pervenir per a un galant
que cerca muller rica!... Mentres que tu, -segueix dient-me la veu airosa- tu tens una bona
situació, noia treballadora que cobra un bon sou...». L'anell de prometatge, Barcelona: Bagunà,
1925, p. 75.
889 «Però, tot d'una, en saber que jo no era més que un pobre noi, fill d'un modest escrivent
municipal, i que si estudiava era perquè em pagaven la carrera, llavors va ésser quan va
canviar de posats, i començà a apartar-se de mi, i a fer com si no em veiés. (...) Ho comprens,
ara Núria, per què encara que ella hagués canviat de parer no podria satisfer-me? Ara que
m'ha vist arribar en auto; ara que ja deu saber que als dos anys d'ésser enginyer ja interesso a
la Companyia general d'Indústries elèctriques; ara que gràcies a tot això i al sou esplèndit que
guanyo he pogut fer deixar l'empleu al pare i fer-lo cuidar de la seva salut, ara no podria fer-me
cap il·lusió encara que, com tu dius, hagués canviat de parer». Una llàgrima, Barcelona:
Bagunà, 1924, p. 66.
890 Una de les poques excepcions, però, la trobem a «Ambients», EP, núm.1652 (30-11-1935),
p. 1559-1565 en què la protagonista abandona el promès després de descobrir les raons
veritables del trencament amb l'anterior promesa. La narració es resol amb la reconciliació de la
primera parella, després que el protagonista rectifiqui l'actuació.

«La mamà em va aconsellar, em va demanar quasi, que no rebutgés, com havia fet fins
aleshores, les pretensions d'un jove, fill d'una família coneguda, que s'havia manifestat sempre
molt obsequios amb mi. Aquest jove era aquest Ricard. Els seus pares disfrutaven d'una gran
posició. El meu consentiment podia salvar la nostra situació». La carta, Barcelona: Bagunà,
1932, p. 71.
892 «I va ésser en aquesta situació que el meu pare va caure malalt que ens creiem que se'ns
moria. (...) el meu pare es posà bo i fou llavors que s'adonà de la falta que faria un home a casa
si ell ens venia a mancar. (...) Quan el meu pare em va dir quin era el seu desig vaig demanar-li
que no em fes casar. Ell insistí. Va dir-me que no viuria ni moriria tranquil si no em veia
casada». Les hores que tornen, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 90.
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voluntàriament.893 El fet que hi hagi una relació anterior incideix en la nova de

manera diversa però amb una constant comuna: la necessitat de certesa de

l'actual estimació. Quan l'implicat és el personatge masculí, la resposta de la

parella difereix substancialment del cas invers: en el primer, el protagonista ha de

demostrar que ha oblidat l'antiga estimada i que l'amor que sent no és producte

del despit i, per tant, variable i insegur. Amb la superació satisfactòria d'una prova,

l'implicat assoleix la confiança total de la parella i la felicitat.894 El cas invers es

planteja com un problema estricte d'immaduresa emocional del protagonista

masculí, que davant del passat amorós de l'estimada reacciona de manera

irracional, a impuls de la gelosia, l'egoisme o l'amor propi. Significativament, les

protagonistes han estat víctimes de les pressions familiars i, malgrat el

prometatge, han romàs verges de cor,895 la qual cosa no impedeix l'aparició de la

gelosia que acaba per malmetre l'amor.896 El protagonista, cedint a l'egoisme

personal, cerca una satisfacció de la parella que no fa sinó revelar encara més la

immaduresa que presenta i resulta ineficaç i contraproduent. Només l'assumpció

de la condició d'adult pot solucionar el conflicte.897 L'adultesa arriba més o menys

ràpidament i sempre va acompanyada d'un procés de perfeccionament

personal.898 La recompensa així és doble: la felicitat i la maduresa.

893 «M'havia agradat d'ella d'una manera fulminant, ràpidament, intensament».La sospita,
Barcelona: Bagunà, 1926, p. 32.
894 «Temia que havent, havent estimat tant a Africà, si un dia ella es penedia d'haver sospitat
de vostè.vostè seria capaç de tornar a estimar-la. Com podria saber-ho? Va ésser així que se'm
sugerí la manera. Calia de primer que vostè no quedés lligat amb mi amb cap compromís i va
ésser per això que vaig respondre negativament a la seva declaració. En aquesta situació la
prova no deixaria lloc a dubte. (...) Carles se la quedà mirant, feliç d'aquesta petita estratagema
que li havia permès entrar en el cor de la seva estimada sense ombra de dubte». Ibid., p. 93.

«Creia que no podria estimar mai a ningú, i aviat vaig adonar-me que el meu cor no havia
estimat, encara, mai. El ressò que tenien les teves paraules en el meu cor em van descobrir
que era, tot just llavors, que el meu cor es despertava. Tot el que havia passat amb el meu
prometatge, no havia afectat per res el meu cor; podia oferir-te'l pur i verge com el d'un infant».
La carta, Barcelona: Bagunà, 1932, p. 75.
896 «Acabava de comprendre que ell mateix, amb la seva gelosia havia fet impossible llur amor i
que cap paraula no el podia convèncer». Les hores que tornen, Barcelona: Bagunà, 1926, p.
87.
897 «Els sofriments passats, la profunda pena de veure esfumar-se les seves millors il·lusions,
tot això no era res al costat de la viva ferida que havia obert en el seu cor el fet de la
desconfiança que Joaquim li demostrà. Res no hi feia que aquesta desconfiança hagués cessat
ara, després d'una comprovació que Teresa sentia humiliant per a ella». La carta, Barcelona:
Bagunà, 1932, p. 90.
898 «Hem sofert tots dos i aquest sofriment serà el més fort lligam del nostre amor, Teresa (...) -
Sí, Joaquim. Ara ja no tinc por; ara estic segura de poder veure't feliç. La teva bondat, la teva
constància, el teu afecte, en són una penyora. I el nostre sofriment encara més. Les reflexions,
els dubtes, les ferides a l'amor propi, ja ho veus, tot passa, tot s'esfuma. Només l'amor ha restat
entre nosaltres». Ibid., p. 109-110.
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També pot aparèixer entre la parella una desconfiança cap al sentiment

amorós, conseqüència directa del despit i de l'amor propi ferit, resultat de l'actitud

d'un dels protagonistes. La frustració de les il·lusions perdudes, provocada per

l'oblit d'un dels personatges, esdevé odi i rancúnia i converteixen l'amor en un

mitjà d'obtenció de satisfaccions banals i, alhora, en una qüestió de pura

conveniència.899 Els protagonistes, però, acaben adonant-se de la inviabilitat

d'una situació com l'esmentada i finalment cedeixen davant els veritables instints i

les autèntiques aspiracions.900

D'una manera similar, pot interposar-se entre els membres de la parella o,

més ben dit, en les naturals aspiracions dels protagonistes, una pretesa

maduresa d'un o de tots dos, que té l'origen en la defensa i l'assumpció d'unes

conviccions que coarten les veritables necessitats vitals. El protagonista, massa

orgullós i gelós de la independència, renuncia als veritables sentiments perquè se

sent enganyat, la qual cosa atempta contra l'afirmació d'individu adult.901 En la

lluita entre el sentiment amorós i l'amor propi s'imposa el primer, com a prova final

que implica, en darrer terme, la superació de l'egoisme personal.

En un altre sentit, la veritable maduresa dels implicats suposa, a més, la

capacitat de reflexió sobre la solidesa de les conviccions que defensen i la

voluntat d'acceptar-ne el caràcter erroni.902 El procés, però, és afectat per

l'aparició de la por al ridícul que, com a últim rastre d'immaduresa s'interposa

entre la parella. Finalment, l'obstacle és superat i els protagonistes s'endinsen en

«el bon i clar camí de la vida».903

899 «Si ell venia a cercar-la pels seus diners, ella l'acceptaria pel seu nom, per la seva relació,
per les seves condicions d'home de món, i perquè l'anés a treure d'aquell poble de mala mort
on s'ofegava i es moria de comsumpció. Tants a tants. Si ell volia casar-se amb Susagna per
interès ella el pagava amb la mateixa moneda. L'amor, Taféete, la tendresa no hi comptaven per
a res». El jardí abandonat, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 63.
900 «Renuncio formalment a totes les meves fal·leres de lluïment i ostentació, i no aspiro més
que a ésser la fidel i afectuosa muller d'aquest Cèsar treballador que vol millorar aquestes
terres que ha après a estimar». Ibid., p. 82.
901 «Ara ho veia clar. Tot havia estat preparat, urdit, pastat, conjuminat entre tots. Ell era l'únic
que no sabia res, ell que es creia tan espavilat; que es tenia per tan aixerit!... Ell que s'havia
sentit commogut, una mica envanit i tot del sentiment que creia haver inspirat a aquella noia
innocent, ingènua, senzilla, quin mal regust no sentia ara en pensar que tot havia estat una
mixtificació, una comèdia! (...) ell no volia estimar més que la dona que ell triés per la seva
pròpia voluntat». El prometatge de Jordi Amat, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 61.

«Pensava en les converses de noia moderna i havia de reconèixer que, sense ésser del tot
insincera, l'afany de significar-se de "fer-se el valent", de deixar parada la Dolors amb les seves
originals teories, entraven en molta part en el sosteniment de les seves conviccions». El
foraster, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 72.
903 Ibid., p. 92.
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7.1.2 El model de relacions sentimentals

El primer factor a considerar de la sistematització dels conflictes és la

transcendència ideològica que revesteix el sentiment amorós. La inevitabilitat de

l'amor esdevé un mitjà de reproducció d'un determinat model social que té en la

família el nucli bàsic. En aquest context, l'amor perd tota la força passional en la

mesura que n'integra les necessitats de reproducció, mitjançant l'acatament dels

canals institucionals que han generat. La subordinació s'expressa mitjançant dues

característiques del sentiment amorós: la subjecció als postulats més rigorosos

de la moral conservadora i la conversió de les necessitats socials en

característiques innates dels protagonistes.

El que és inevitable no és l'amor en sí sinó la transcendentalització i la

solució de continuïtat que se li atorguen, que s'utilitzen, a més, per incidir en una

divisió social basada en criteris sexistes. Per a les protagonistes, l'aparició del

sentiment amorós representa l'assoliment de la condició femenina,904 de la plena

realització social.905 Resta molt clar que l'amor és, per a elles, un trànsit en el

camí de la integració social, que només pot vehicular-se mitjançant les funcions

que li estan reservades i que la confinen al "regne de la llar", la més important de

les quals és, sens dubte, la reproducció.906

Per als protagonistes, l'amor necessàriament representa l'assumpció

d'unes responsabilitats, derivades de la inevitabilitat de la constitució d'una

família.907 Tan important com la maduresa, que garanteix la fermesa i la puresa

904 «Jo no he pensat mai en coses de promesos, ni festeigs, ni res que se li sembli i, no obstant,
la idea d'una llar feliç, d'un interior tranquil, i feliç, amb el marit i els fills i l'amor regnant-hi,
m'adono que és un sentiment tan inseparable de mi com l'instint de viure. Més que l'afany
mondà o utilitari que alguns suposen, endevino que és un do de Déu que ens ha posat al cor
aquest sentiment que ens fa estimar els fills abans de tenir-ne i la casa, i l'home ideal que ha de
presidir-la». L'anell de prometatge, Barcelona: Bagunà, 1925, p. 11-12.
05 «[e! sentiment amorós] vol dir transformació d'aquesta Maria que ha estat fins ara una pobra

noia vulgar en una mestresseta de casa amb obligacions i mals de cap preocupada cada dia
per complir el miracle de la bona mestresseta, ço és: donar el màxim de benestar amb la major
economia». Ibid., p. 67.
906 «El que no puc trobar bé és que la meva dona, la reina de la meva llar, segueixi anant al
despatx compartint com abans amb companys i companyes dels quals pel sol fet del teu
casament, te'n separa la categoria d'esposa, la dignitat de la futura mare. (...) El fill que ha de
venir és ara el teu treball, la teva altíssima obligació». El nostre goig de cada dia, Barcelona:
Bagunà, 1926, p. 77 i 87.
907 «Ara més que mai desitjà el triomf de la seva obra i no precisament per la vanaglòria
d'obtenir-lo sinó perquè acabava de comprendre que abans de fer un pas tan transendartal
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dels sentiments, són les condicions econòmiques les que esdevenen la marca

d'identificació del paper social que han d'assumir dins de la parella. L'ideal, doncs,

es concreta en una unió desigual, perquè sempre i en tota circumstància el vincle

sentimental ha de sancionar, obligatòriament, una situació de dependència.908

I aquest és el model que triomfa i sancionen les narracions folquitorrianes.

Les marques de gènere de la literatura sentimental, que tendeixen a la

magnificado de l'amor, esdevenen el vehicle que consagra no el sentiment en sí

sinó una de les possibles derivacions: la constitució d'una família que, en

l'esquema proposat condensa i unifica tots els postulats ideològics del model

social burgès.

La pervivència del model està d'acord amb la capacitat d'adaptació i de

superació dels perills que l'amenacen. Bàsicament, les obres n'assenyalen dos: el

desclassament i la modernitat. Tots dos afecten diferentment la continuïtat del

model social burgès; el primer ateny la divisió classista de la societat; l'altre,

proporciona una alternativa al model de vida que es proposa com a vàlid i

socialment rendible: el matrimoni i la família.

EL DESCLASSAMENT

L'extensió de la solució institucionalitzada de les relacions sentimentals a

totes les classes socials, des de l'alta burgesia als obrers industrials, mitjançant la

conversió en una tendència innata dels individus, converteix el model proposat en

interclassista. Ara bé, no ens enganyéssim pas: la comunió només afecta la

institucionalitat de les relacions de parella i no pas la divisió en classes de la

societat. La necessitat d'integrar i de salvaguardar la diferència topa amb una

com anava a fer en e! que va a decidir-se el pervenir i el benestar de la dona estimada, calia
portar en el cor no solament l'amor somniador i egoista que tot ho vol per a ell, sinó també
aquella reflexiva estimació que tot ho preveu, per tal de fer durador, perenne i sòlid aquell
amor; l'estimació que és llavor fecunda d'iniciatives i activitats, que torna en homes els
jovencells, que revela als cors joves els principis del deure i la responsabilitat i els fa aptes per
fundar una nova família basada en l'amor i en la sàvia previsió». Aquella paraula, Barcelona:
Bagunà, 1924,p. 49.

«Quan anem a donar el sí a l'home que ens ha parlat d'amor per primera vegada creiem que
només li donem el nostre cor, i és tota la nostra vida que li donem. En pronunciar els nostres
llavis aquest mot tan curt i tan expressiu, posem en les seves mans no sols el nostre benestar,
la nostra felicitat, el nostre pervenir, la tranquil·litat de la nostra vida, sinó el benestar, la felicitat,
el pervenir i la tranquil·litat dels fills que vindran». L'anell de prometatge, Barcelona: Bagunà,
1925, p. 51.
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dificultat, propiciada per la mateixa definició i caracterització que dóna de l'amor

aquest tipus de literatura de gènere, és a dir, un sentiment que neix, creix i

s'imposa per damunt de tota prevenció i de tota dificultat.

Josep Maria Folch mediatitza el caràcter distorsionador i desestabilitzador

de l'amor, en l'àmbit social, i l'utilitza per palesar no la injustícia d'una

estructuració classista de la societat sinó la inadequació de l'enquadrament de

certs individus, dotats de qualitats i condicions especials, en una determinada

classe social. El pas del general al particular permet donar solució dins del

sistema al desclassament, que, d'altra banda, i com a conseqüència de la

determinada caracterització dels personatges implicats, resulta pràcticament

inexistent. El que hi abunden són falsos processos d'ascensió social que no fan

més que consolidar la immobilitat del model classista proposat.

Tot i que serven similituds importants, les narracions introdueixen elements

de discriminació sexista del desclassament, d'acord amb la concepció particular

de dependència que s'atorga als sectors femenins enfront dels masculins. Així,

cal analitzar separadament ambdós.

• El desclassament masculí

L'escassetat relativa d'exemples que mostra la narrativa que analitzem és

ja simptomàtica de la consideració social no gaire positiva que el fenomen té dins

de la ideologia burgesa. El rol de domini i de predomini atorgat als sectors

masculins dins del model burgès dificulta l'acceptació de la desigualtat econòmica

i social de l'home dins de la parella. En aquest sentit, els casos presentats

reprodueixen una situació similar, sense gaires variacions, a diferència dels casos

de desclassament femení.

Com a tret significatiu i unificador, totes les protagonistes implicades són

filles úniques, hereves per tant de la fortuna familiar que prové d'activitats

diverses, des dels sectors industrials als rendistes, passant pel sector del

funcionariat en l'escala més alta. En alguns casos, a més, s'hi afegeix el fet que

són òrfenes o tenen germans més petits. El plantejament descrit, sens dubte,

extrema la transcendència social i ideològica del desclassament masculí, ja que

el matrimoni propicia el gaudi sense restriccions del patrimoni de la parella. Per

aquesta raó, els protagonistes masculins que hi intervenen participen d'unes
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característiques molt especials que fan possible l'entesa sense trencar amb cap

dels controls que el mateix sistema genera per assegurar-se la pervivència. Els

protagonistes masculins, tot i l'origen divers que presenten, pertanyen a la classe

burgesa, bé als sectors més modestos -funcionaris, petita burgesia- bé als

sectors benestants que per circumstàncies tràgiques han perdut la posició

econòmica i social. Tots, però, en el moment que apareix el sentiment amorós

han triat ja una ocupació professional que, si bé aleshores no els proporciona una

sortida a la situació precària en què viuen, gaudeix d'un prestigi i d'una

consideració social susceptible d'equiparació amb l'assolida mitjançant la

pertinença a uns determinats sectors benestants. Les activitats que els ocupen

s'emmarquen en dos àmbits concrets: les professions liberals i les tasques

intel·lectuals o artístiques.

En les primeres, hi trobem la representació de les ocupacions integrades

en els mecanismes de producció material de riquesa, és a dir, els quadres tècnics

i dirigents, juntament amb les del sector dels serveis, com mestres o metges. En

tots els casos, la integració efectiva en els sectors benestants prové de l'èxit

professional assolit que els assegura un lloc de treball ben remunerat i un cercle

de relacions socials similar al de la parella. D'aquesta manera, consumen el

desclassament real -si provenen dels sectors més baixos- o l'ascensió social -si

recuperen la posició social perduda- independentment de l'enllaç matrimonial, que

esdevé només la consolidació en els sectors esmentats al quals hi han accedit

per l'esforç personal. La desaparició de les traves que hi ha respecte a les

relacions, tant les que provenen de la família de la protagonista com les pròpies,

és inherent al procés d'assentament en la professió que és, en darrer terme, l'aval

de la capacitació que tenen per accedir en un pla d'igualtat a un estatus social

superior.

En el cas de les feines intel·lectuals i artístiques el procés és més

matisable. La pràctica d'una d'aquestes activitats no és entesa com una tria

voluntària sinó com l'acceptació, sovint en contra dels mateixos raonaments del

protagonista, d'una tendència innata de l'individu. D'acord amb això, els implicats

porten ja en ells mateixos unes qualitats que, alhora que els diferencien de la

resta d'individus, els separen de la seva classe, amb la qual no comparteixen sinó

una determinada condició social. La situació de precarietat econòmica, que és la

causa de les dificultats de la relació amorosa, es converteix en accessòria dins de
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les narracions, que sancionen l'enllaç matrimonial al marge de l'assoliment del

triomf econòmic i del reconeixement social. Això només és possible a partir d'una

determinada concepció de l'art i de l'activitat artística que en propicia la valoració

com un ascens en l'escala social; de fet, la professionalització en l'art o en la

cultura es presenta com una via d'accés a un estatus superior, sancionada pel

sistema, amb què compten els sectors més baixos.909

Amb l'aparició de l'amor que crea en els protagonistes una obligació moral

i social d'assolir una posició equiparable a la de l'estimada, s'accelera el procés,

perquè la voluntat de triomfar rep un nou esperó.910 L'activitat artística acaba

essent integrada com una forma més de guanyar-se la vida ja que, en darrer

terme, el que importa no és la creació sinó la comercialització de l'obra, que la

converteix en un bé de consum i en una font d'ingressos. L'especialitat i la

selectivitat de la producció, que n'assegura el valor de canvi en el mercat, té,

alhora, una transcendència significativa, ja que permet assolir prestigi social i

facilita l'acceptació dels artistes en tots els cercles socials.

La introducció de l'amor en la concepció burgesa de l'art assegura la plena

integració dels protagonistes en les relacions socials i de producció del sistema

burgès, malgrat les particularitats que presenten, ja que la necessitat d'equiparar-

se amb la parella impedeix l'apropiació indeguda de la riquesa que la mateixa

passió per l'art pot arribar a generar.911 L'acceptació del rol social burgès com a

909 «En aquells moments en Marian estava segur que un dia havia de venir que ell passaria per
aquell carrer portant la glòria i el benestar a casa per a ell i els seus; podria dir als pares i a la
bona germana: "no us enganyava la vostra confiança; no han estat endebades els vostres
sacrificis... Vostè pare, ja no haurà de tornar a tancar-se dins d'aquella gàbia de l'estació de
mercaderies; vostè, mare, ja no caldrà que s'atrefegui més anant a plaça i feinejant per la casa i
per la cuina; i tu germaneta bona i admirable i pacient que t'has posat a treballar per portar a
casa el que jo hauria de portar-hi i davant del meu cavallet m'has donat el teu millor somriure
perquè el quadro fos millor, ja no hauràs de malmetre't els ulls i la salut en el taller com fins
ara». La inconeguda, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 13.
910 «Per certa que fos la seva humilitat, per sincera que fos la seva modèstia, li passava a en
Lluís com a tots els grans artistes que harmonitzant-se en llurs esperits l'humilitat i la modèstia
amb una confiança en ells mateixos se senten amb coratge per emprendre la més alta de les
ambicions. La convicció que el triomf portaria aparellat amb ell la solució d'aquell problema de
delicadesa que la diferència de posició econòmica dels dos enamorats plantejava, li donava
més coratge i més força per a la lluita». La neboda de l'oncle Bernat, Barcelona: Bagunà, 1925,
p. 75-76.

Resulta força interessant veure la concepció que té l'autor de l'intel·lectual independent i que
plasma en les obres: «Ell somiava un interior confortable, amb una biblioteca ben nodrida, amb
uns mobles còmodes, voltat d'afectes que mai no havia pogut tenir devora seu, lliure de
preocupacions que li permetessin treballar, escriure molt, no la crònica banal que al diari li
exigien, sinó aquells articles plens d'idees, encesos de passió, com aquells inoblidables de
Maragall que deia les veritats als rics i poderosos amb una serenitat de paraula i de concepte
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marit i pare impedeix el simple procés de desclassament i l'exercici de l'activitat

artística al marge del mercat.912 El control que es realitza sobre les pràctiques

intel·lectual i artística les acaba configurant com una solució possible i sancionada

socialment, d'ascensió dels sectors més baixos, però, alhora, impedeix que sigui

acceptada com a vàlida per als hereus de les classes benestants que compten

amb altres mitjans de guanyar-se la vida més d'acord amb l'ascendència i l'origen

social. D'acord amb això, per a ells, l'activitat artística acaba sempre en fracàs

perquè són incapaços d'acceptar en els esquemes i les concepcions que

defensen, la dimensió comercial de l'art, ja que tots tenen assegurada «la

independència econòmica».

En resum, la literatura sentimental folquitorriana no mostra cap procés real

de desclassament masculí mitjançant el matrimoni perquè senzillament no

existeix dins de les concepcions burgeses i classistes que inspiren les narracions.

La utilització d'una determinada caracterització professional dels protagonistes ho

impedeix perquè és aquesta activitat la que porta implícita l'ascensió social que

és culminada o refrendada pel matrimoni, la inevitabilitat del qual, com a colofó de

l'establiment de relacions sentimentals, acaba amb tota mena de possibilitat

d'infracció dels codis de comportament que, com a sexe dominant, els estan

reservats.

• El desclassament femení

En el conjunt de les narracions l'autor implica en el fenomen una diversitat

considerable de sectors benestants. Podem establir, però, una primera diferència

fonamental: la procedència de la riquesa i de la posició social. Podem destriar un

nucli en què els protagonistes masculins deuen la posició i la riquesa a la pràctica

d'una activitat professional, bé com a artistes -generalment músics- bé com a

representants de les professions liberals -enginyers, metges, etc.-. L'altre grup, en

canvi, el formen els personatges masculins que no tenen una entitat econòmica ni

social pròpia sinó que depenen de la família, amb la qual mantenen lligams de

que només li podia procurar ultra el seu cor i el seu talent, la seva independència
econòmica».Ester, la noia que cercà la veritat, Barcelona: Bagunà, 1931, p. 62.

«Com que el sou al diari era més aviat escàs sol·licitaria una més assídua col·laboració.
Acabaria una novel·la; visitaria l'empresari de teatre que li tenia una comèdia per estrenar;
finalment traduccions». Ibid., p. 85.
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dependència com a hereus que són. La majoria pertanyen a sectors de la

burgesia ciutadana, que té en les activitats industrials la font de riquesa. Al costat

hi trobem membres de la noblesa rendista i propietaris rurals.

D'una manera similar, també podem establir una diferència fonamental

entre les protagonistes: les que provenen d'una família modesta, mai però obrera

sinó petitburgesa ciutadana, i el grup més nombrós que malgrat un origen

benestant han estat abocades a una situació de penúria econòmica com a

conseqüència de circumstàncies tràgiques.

De fet, els veritables desclassaments a partir del matrimoni queden molt

reduïts; la resta són falsos processos d'ascensió social en què les protagonistes

recuperen l'anterior estatus social i econòmic després d'un parèntesi desafortunat

que permet demostrar les virtuts que atresoren. La majoria de les implicades,

malgrat haver de treballar per viure, no assumeixen la nova situació social, en

part, perquè no arriben a integrar-se mai en el mercat de treball i es dediquen a

feines d'una consideració especial, que les continuen mantenint en contacte amb

la mateixa classe social a la qual pertanyien.913 Així, treballen en l'espai físic de la

llar, bé la pròpia bé la d'altres famílies benestants, com a cosidores o brodadores

de luxe i, fins i tot, com a mainaderes. En alguns casos, la davallada en l'escala

social és pal-liada per la intervenció de tercers, generalment amigues de col·legi,

que els brinden protecció. En tots els casos, però, cap no cerca la solució dels

problemes que pateix amb el matrimoni, ans al contrari: són juntament amb la

família del protagonista les més aferrissades defensores de l'ordre establert i

accepten les convencions socials com a barreres infranquejables.

Hi ha però una diferència significativa entre ambdós col·lectius: mentre per

a les integrants del primer l'acceptació de l'ingrés en el nou estatus fa néixer un

sentiment de gratitud cap al protagonista i la família que l'acull, les que pertanyen

al segon reivindiquen una situació d'igualtat, ja que com a individus d'un

determinat sector social han de reproduir els esquemes i les relacions socials que

els asseguren l'hegemonia com a grup.914 La pèrdua de poder econòmic no arriba

913 Les excepcions d'aquesta pràctica són molt escasses; com a exemple podem esmentar «La
nova "dactilógrafa"», EP, núm.716 (22-9-1917), p. 750-753, en què la protagonista s'incorpora a
les feines administratives gràcies als contactes del difunt pare. La incorporació, però, serà
només un curt episodi ja que acabarà casant-se amb el cap, que ja la coneixia anteriorment.
914 «No és que sigui orgullosa però això de que el que m'estima m'ho hagi de donar tot posa
una engruna de neguit en el meu cor. Tinc por que per correspondre a tan gran bé com em fa
no n'hi haurà prou amb la meva gran estimació i en caldrà també afegir-hi molt agraïment».La
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a equiparar-les mai amb les representants d'altres sectors socials que, per

tradició, accepten una situació de dependència amb humilitat, conscients de la

inferioritat en què es troben.

Els veritables desclassaments no tenen aquest tipus de protagonistes ni

tampoc, de manera significativa, no afecten els sectors representants de la

burgesia ciutadana industrial. Si ens hi fixem amb atenció, els membres dels

sectors socials més desfavorits són emparellats amb la noblesa. La curiosa unió

d'ambdós sectors amaga una jerarquització, seguint una valoració plenament

burgesa de la utilitat social d'uns certs grups i, més encara, de la utilitat del

manteniment d'una diferència social basada en criteris aliens a la producció

material de riquesa; una diferència que discriminaria, d'igual manera, els sectors

econòmicament hegemònics, ja que potencia els aspectes marginals de la divisió

en classes com l'origen o el llinatge. La noblesa de sang perd tot el caràcter

funcional que tenia tradicionalment com a mitjà de separació de classes i de

pervivència del model social i s'equipara als plantejaments i les concepcions

burgeses mitjançant la potenciació de l'individu, de les qualitats que ostenta, i que

esdevenen així un valor de canvi acceptable;915 perquè, en darrer terme, la

noblesa útil no és l'adquirida per naixement sinó la que socialment té un paper

actiu com a configuradora d'uns determinats models socials de conducta.916 Una

menció especial mereix el desclassament que implica a més de l'ascensió social i

el millorament econòmic, el transvasament de la ciutat al camp, això és, el

casament dels hereus rurals amb membres de sectors ciutadans. En aquest cas,

el desclassament queda compensat per l'aportació de patrons de comportament

que complementen un determinat tipus d'organització rural, eminentment

meva promesa, Barcelona: Bagunà, 1925, p. 40. També a La carta, Barcelona: Bagunà, 1931,
Folch torna a insistir en el motiu: «Comença a venir d'aquesta desigualtat que hi ha entre
nosaltres. Hi ha la meva pobresa i la teva riquesa. Tu vas ésser generós i vas perdonar-me que
fos pobra; i jo t'ho vaig agraïr. Era un deute que contreia amb tu, sense que tu en contraguessis
cap amb mi. Ara la teva generositat ha hagut de passar per una altra prova: m'has perdonat
que hagi estat, abans, promesa a un altre. I també t'ho hauria d'agraïr. Perdó, agraïment,
generositat. Tot això són bons sentiments que es cotitzen a la vida però que no són ben bé
l'amor, que més aviat el deixaten, que el desnaturalitzen, que, si vols li donen un brill, però és
un brill que cobreix la seva pròpia brillantor, que la colga, que no la deixa aparèixer mai més en
tota la seva puresa». Ibid., p. 93.
915 «Déu ha posat un ànima noble en cada ésser i només deixen d'ésser nobles els que amb
llurs actes renuncien als títols que Déu els ha donat». Com la rosada, Barcelona: Bagunà,
1924, p. 88.
Q1 fi ^

«La noblesa, la veritable noblesa, no és pas un patrimoni d'un estament, ni d'un linatge, sinó
que és una virtut del cor humà». Les confidències de Claudina, Barcelona: Bagunà, 1926, p.
91.
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patriarcal, amb el vernís culturalitzador que aporta la ciutat, el predomini de la

qual ningú no discuteix.917 Aquest és l'únic cas en què les protagonistes d'orígens

modestos assoleixen una projecció social significativa en sectors econòmicament

importants.

Paral·lelament, també es produeixen desclassaments en el sector de les

professions liberals que, malgrat la consideració social que poden assolir, no

deixen de ser assalariats. En alguns casos, els representants d'aquestes activitats

són d'extracció també humil i, a l'hora de triar parella, retornen als orígens perquè,

malgrat la sanció i el reconeixement social de què gaudeixen, són conscients de

la causa que en motiva l'acceptació: l'excepcionalitat.

L'entrada, però, en els sectors industrials resta vedada i esdevé així

endogàmica entre els integrants d'un mateix sector social que en preserven

gelosament els privilegis; privilegis que, a més, són estrictament refermats i

vinculats a l'exercici de les activitats industrials com a font de producció de

riquesa enfront altres activitats com l'especulació i les inversions destinades a

obtenir un enriquiment ràpid sense el recolzament que l'esforç i l'estalvi previsor

proporcionen. És molt il·lustratiu analitzar les causes de la davallada en l'escala

social que sofreixen les protagonistes i la confrontació amb la solidesa econòmica

dels pretendents. En tots els casos, les protagonistes perden la solvència

econòmica com a conseqüència de la mala gestió que han fet de la riquesa els

respectius progenitors. Les fallides bancàries i les especulacions imprudents es

fan dependre de la situació d'eufòria que l'esclat de la Guerra Mundial i la

conjuntura política del moment van despertar. El precari equilibri es trenca

sempre, precipita la ruïna econòmica i penalitza un tipus de creixement que,

d'altra banda, pel component arbitrari que té possibilita l'accés de nous sectors,

de dubtosa procedència, a un estatus social superior. En una època de

fluctuacions i de reorganitzacions socials s'erigeix com a paradigma l'actitud

conscient dels membres del col·lectiu de "fabricants", que anteposen la

responsabilitat social a qualsevol mena de desviacionisme.918 El sector està a

cobert de tot tipus d'incidents que posin en perill l'estabilitat econòmica de què

917 «Els pobres eren els seus amics, els rics, relació de casa se la estimaven de veritat i
copiaven la forma dels seus vestits i les seves maneres senzilles i casolanes que ells prenien
pel súmmum de la elegància». L'amic Albert, Barcelona: Bagunà, 1925, p. 90.
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gaudeixen, només amenaçada per la possible unió amb persones o famílies

inadequades, no educades en els principis de la previsió i de l'estalvi.

En principi podria semblar paradoxal que el mateix autor triï, com a parella

per als hereus d'aquests sectors, protagonistes amb antecedents familiars de

fracàs econòmic i financer; si parem atenció, però, tenen una rendibilitat funcional

preciosa: en primer lloc, la majoria són òrfenes, és a dir, sense lligams amb els

mateixos sectors que, un cop consumada la fallida econòmica, són físicament

eliminats com a colofó del fracàs social. D'aquesta manera, i alhora que es

referma la inconveniència d'aquest procedir econòmic, s'eviten els possibles

problemes derivats de la continuïtat dels sectors fracassats en els cercles

dominants. El matrimoni només salva de la desgràcia un membre, la protagonista,

que ha patit la imprevisió i que aporta, a més, l'altre element transcendental: la

consciència del fracàs que li impedirà de repetir o de consentir comportaments

similars. L'orfenesa de les protagonistes, per tant, ultrapassa la significació que

com a recurs narratiu li ha atorgat la llarga tradició de literatura fulletonesca i, fins i

tot, la de gènere sentimental. En les narracions folquitorrianes, possibilita la

reacceptació dels sectors burgesos fracassats en la vida social mitjançant la

integració en el matrimoni, un cop han consumat, però, el cicle de la davallada

social. D'aquesta manera, s'elimina tot tipus de concessions i el matrimoni no pot

ser utilitzat ni considerat com una solució possible al fracàs econòmic que sempre

resulta penalitzat. D'altra banda, soluciona un problema delicat com és el de les

relacions entre classes socials distintes que, amb el matrimoni, queden unides

per vincles familiars.

Malgrat les diferències fonamentals esmentades entre els veritables

processos de desclassament i els falsos processos d'ascensió social, tots dos

compten amb l'oposició familiar, exercida coercitivament seguint uns mateixos

prejudicis, la qual cosa la converteix en una constant argumentai. L'oposició

reflecteix de manera mecànica l'ordre establert però no en preserva la continuïtat,

perquè s'exerceix sense tenir present les prioritats de supervivència del sistema

sinó exclusivament les d'un grup. La coerció sobre els hereus pot ser

contraproduent per al sistema que necessita també la reproducció d'unes

918 El paradigma d'aquest tipus de personatges ens el dóna el protagonista de La meva
promesa, Barcelona: Bagunà, 1925: «Mai en Norbert havia estat enamoradís. L'esport, la
fàbrica, els seus ideals fermíssims ocupaven per complet el seu esperit». Ibid., p. 50.
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específiques concepcions ideològiques no sempre presents en determinats

sectors però sí globalment en la classe dominant. Sovint, els representants dels

col·lectius menys afavorits econòmicament esdevenen el reducte ideològic que

pot proporcionar el correctiu necessari per evitar desviacions en els models de

conducta establerts. El rol social atorgat a les dones permet deixar de banda la

posició social però no la ideologia de classe que assegura, d'una banda, la

perpetuació del model familiar i, de l'altra, la transmissió de generació en

generació. Per tant, l'oposició està abocada al fracàs perquè es planteja en

termes incorrectes, si ens atenem als aspectes fonamentals de pervivència del

sistema, ja que confon els interessos personals i de grup amb les necessitats

intrínseques de classe; unes necessitats que són amenaçades per la introducció

de l'altre factor desestabilitzador que detecten les obres que analitzem: la

modernitat. Un factor que amb els canvis accelerats i substancials que comporta

en els usos i costums socials, especialment entre la classe dominant, afecta les

bases sobre les quals se sosté el model proposat.

LA MODERNITAT

Les connotacions negatives que conté, en aquesta literatura, el procés de

modernització que viu la societat catalana de l'època són provocades per la

distorsió que produeix en el codi de valors dels individus, que posposen les

responsabilitats que tenen com a integrants d'una classe social precisa en favor

de la satisfacció de tendències marginals, no justificades socialment.

L'aparició de noves actituds en els membres de la classe burgesa forneix

l'exemple més evident de la transformació de la classe de "menestrals" en

burgesos, a l'estil europeu o, el que és el mateix, la superació de la fase

d'acumulació de capital, que va generar el desfasament de l'ètica del treball i de

l'estalvi. Les narracions constaten l'assumpció definitiva i majoritària de la

modernitat com a tret essencial i definitori de l'època que s'està vivint i en recullen

les causes i els efectes més externs i, per tant, més evidents: des de la

transformació de la moda femenina a la introducció de les noves formes de

511



diversió i d'esbarjo,919 i, especialment, les repercussions en el comportament vital

dels individus que essencialitzen la modernitat i l'eleven a norma de conducta.920

Les conseqüències d'una actitud com la descrita són, d'una banda,

l'anul·lació de les marques diferenciadores de l'individu i la substitució per un

patró comú921 i, de l'altra, la pèrdua de la identitat col·lectiva.922 En darrer terme,

Josep Maria Folch i la literatura que produeix, mitjançant la crítica a les actituds

cosmopolites i ostentatòries en els hàbits de consum de la classe burgesa,

constata la definitiva assumpció del seu paper com a classe hegemònica i, el que

és més important, la imposició de mecanismes de mercat en tots els àmbits de la

societat catalana de l'època, amb la introducció del poder adquisitiu com un més

dels elements discriminadors de classe en el si de la societat. Pot resultar

paradoxal que l'autor, defensor d'un model classista i burgès, s'oposi de manera

919 Entre aquestes en destaquen essencialment dues: el cinema i l'esport. La primera gairebé
sempre va associada als sectors menys afavorits econòmicament i l'efecte que té és més aviat
perniciós ja que propicia, mitjançant un procés d'identificació, l'aparició d'enveges i d'ambicions
d'assolir un estatus superior. De fet, el cinema és considerat com una ficció destinada a satisfer
la part més materialista de l'individu i, per aquesta raó, s'oposa a la literatura que, malgrat el
component de ficció, deixa molt més clara la diferència entre el món real i el món mostrat.
D'altra banda, el cinema és el responsable, en part, de l'entrada de noves formes de vida que
vénen a pertorbar l'ordre establert ja que introdueixen noves actituds lligades al
cosmopolitisme. L'esport, per la seva banda, rep un tractament més complex. Hi ha una
diferència clara entre els esports associatius com el futbol i els més lligats als canvis imposats
per les innovacions tècniques que introdueixen les màquines en l'àmbit del lleure. Els sectors
econòmicament més poderosos són els practicants dels darrers o, si més no, posseeixen com
a símbol de la preponderància econòmica que ostenten un automòbil. Resulta curiós, però, que
en la formulació de les ambicions dels sectors més pobres no hi figuri mai el desig d'equiparar-
se'n en la possessió. També s'ha de destacar que són representants d'ambdós sexes qui
practiquen aquest tipus d'activitats. Pel que fa als sectors econòmicament més febles se senten
atrets, principalment pel futbol; significativament, els pocs representants de la classe obrera
que apareixen en les narracions són afeccionats a aquest esport, estès també entre els
personatges joves masculins dels sectors petitburgesos ciutadans. En línies generals, l'afecció
als esports és vista amb reticència per l'autor, més partidari d'imposar altres activitats com
l'excursionisme o la lectura, vinculades ambdues amb la pràctica nacionalista. Resta finalment
un altre tipus de diversió que és representada més per una actitud que no pas com la pràctica
d'una activitat concreta. Es tracta de l'extensió entre les classes dominants de certes modes
importades que afecten la vida social com són els nous balls i les noves músiques, en especial
el jazz o el joc, com a forma d'esbarjo. No cal dir que són condemnats globalment com a
perniciosos no només socialment sinó també personalment en la mesura que són contraris a la
moral.
920 «Jo no ho sé; però el que veig és que quan no es va amb el temps, ni es viu, ni es disfruta,
ni res. (...) Val més deixar fer i anar amb el temps». El temps mudable, Barcelona: Bagunà,
1927, p. 77.

QO-J '

«De les noies que hi havia ahir al concert vista una vistes totes. Que no veus que totes
semblen la mateixa? Els mateixos vestits, les mateixes mitges, els mateixos clatells, els
mateixos cabells».L'na mentida, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 39-40.
922 «Lluís va callar. Podia haver-li respost que són els homes els que donen caràcter al temps, i
que és una covarda hipocresia invocar el temps mudable per justificar el triomf de costums
abgectes i l'imperi de gustos i aficions renyits amb la nostra naturalesa racial». El temps
mudable, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 78.
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radical a la transformació esmentada, que suposa, sense cap mena de dubte, un

nou grau de penetració de l'economia capitalista en l'àmbit social. Cal, doncs,

anar una mica més enllà en l'anàlisi de les repercussions del procés

modernitzador per esbrinar d'on prové la perillositat que se li atribueix. En aquest

sentit, hem d'anar a parar a un aspecte molt específic de la modernitat: la inclusió

de factors nous de la divisió en classes que no afecten directament el principi de

la divisió però sí els seus criteris de configuració i d'identificació ideològica.

L'aparició de la frivolitat, la procacitat i l'amoralisme en els joves de les

classes benestants, que mostren les obres, no és més que el resultat d'una

crítica, exercida des de pressupòsits morals, contra l'estratificació de la classe

burgesa exercit amb una voluntat conscient de diferenciar-se de la resta de la

societat mitjançant el grau de riquesa i el consum ostentatori que permeten els

diners.923 D'acord amb això, el paper ideològic cohesionador que havien jugat els

sectors menys afavorits econòmicament de la burgesia en la configuració dels

valors distintius de classe, queda superat i bandejat per la instauració d'un nou

codi de valors, en el qual no hi poden participar si no és en una posició

secundària.

La modernitat, doncs, representa l'esfondrament definitiu dels principis

ideològics del treball i de l'estalvi com a hegemònics i identificadors de la classe

dominant i, de retruc, la pèrdua de representativitat ideològica dels sectors

petitburgesos ciutadans fins aleshores no gaire diferenciats, pel que fa a hàbits i

usos socials, dels col·lectius amb més poder econòmic.

Dins del context de la literatura folquitorriana, les transformacions descrites

es plasmen argumentalment en conflictes, generalment de triangle, en què

s'enfronten i es confronten els dos models de conducta esmentats en relació al

sentiment amorós i, especialment, en relació als patrons de comportament que la

institucionalització de les relacions amoroses atorga a cada un dels protagonistes.

La introducció de la modernitat en el comportament del sexe femení en els

sectors benestants, anul·la l'essència de la feminitat i n'impossibilita la realització

veritable com a muller i com a mare. La desnaturalizado prové de l'accentuació

923 «Tota una vida modesta, vivint en pisos vulgars, entre mobles d'una marcada mediocritat no
havia bastat a fer-me enyorar ni un sol moment aqueix medi habitual. En canvi, quinze dies de
vida regalada, entre gents d'un altre braç, entre mobles amb cara i ulls, voltat de comoditat i de
luxe, se m'havien arapat a l'esperit de faisó que només de pensar que hauria de deixar-ho d'un
moment a l'altre, ja ho enyorava a l'avançada». La sospita, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 36.
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dels trets negatius del sexe femení -«perfídia, coqueteria i frivolitat»-924 o de la

supressió de tota mena de diferència entre els sexes.925 La conseqüència és la

creació d'un model femení de comportament que no s'adiu amb les necessitats

creades per a la supervivència de l'ideal familiar proposat.926 Per això, els hereus

dels sectors burgesos benestants recorren a protagonistes que no pertanyen

directament als cercles de relació que freqüenten i, per tant, no gaudeixen d'una

posició econòmica similar, per buscar els valors ideològics, concretats en un

particular codi moral, que assegurin la reproducció del model familiar.927 La tria de

la parella s'efectua anteposant les necessitats socials i ideològiques de classe,

convertides argumentalment en innates i vitals per als protagonistes, a les

necessitats de grup, representades per la família. Per això aquests falsos

processos d'ascensió social triomfen ja que la utilitat que tenen es justifica per les

necessitats que genera el model social proposat.

No passa el mateix amb la introducció de la modernitat en els sectors

menys afavorits econòmicament, en què també hi influeix trastocant els codis de

valors i de comportament de les protagonistes però amb una diferència

fonamental: la modernitat propicia la identificació del benestar i del luxe com la fita

a assolir però no en qüestiona el rol social que assumiran dins de la parella. La

modernitat suposa l'aparició de l'ambició que instrumentalitza el matrimoni com a

924 Retorn, Barcelona: Bagunà, 1928, p. 55.
925 La preocupació respecte del feminisme, que ja estava present en obres com Aigua avall,
torna a aparèixer ara i es constitueix en argument d'algunes de les obres d'aquest model
literari, com per exemple El foraster, Barcelona: Bagunà, 1927. Aquí l'autor equipara les teories
feministes a la negació de la mateixa condició femenina, en la mesura que no atorguen al
matrimoni i a la procreació la categoria d'única missió i, per tant, única realització possible de
les dones. En aquest sentit crea dos personatges, la Josefina i en Jordi, defensors vehements
de les teories feministes i, ambdós, contraris al matrimoni, i que acaben finalment adonant-se
de la inviabilitat de les idees que defensen, perquè, d'una banda, no satisfan les veritables
espectatives de cada un d'ells i, de l'altra, són el producte d'una actitud cosmopolita que
exporta models d'altres cultures que no tenen res a veure «amb les nostres característiques
racials».
926 «Però si això li podia explicar la causa de la seva sorpresa, no podia, però, fer callar la
protesta del seu cor enamorat, ni podia fer minvar la vivíssima dolor que experimentà en veure
la dona estimada, la que l'havia captivat per la seva formosor evident i per la seva virtut
pressentida, la que ell havia somiat companya inseparable de la seva vida, mestressa dolça de
la llar honesta, mare sol·lícita i amorosa dels seus fills, marcant i desmarcant passos d'una
ardidesa gairebé insolent i acusant moviment d'una procacitat que vorejava els límits de la
decència». La dolça melodia, Barcelona: Bagunà, 1924, p. 65-66.
927 «Per llançar-me al món menant aqueixa vida artificiosa i supèrflua que he viscut, aqueixa
vida que s'aprèn per unes pessetes al cinema i s'introdueix a casa, al costum i a l'esperit i tot,
és cert que llavors qualsevol d'aquestes noies hauria pogut ésser la meva esposa; però per
viure aquesta vida sana i amorosa i vertadera que he somiat, aquesta que tant com la vida en
comú de dos cossos és la fusió estreta i íntima de dues ànimes, per viure aquesta vida que no
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via d'ascensió social. Cap de les implicades no aconsegueix reeixir en l'intent i

acaben, indefectiblement, casades amb modestos i humils pretendents, amb els

quals perpetuen la pertinença a un col·lectiu determinat però realitzades

plenament com a esposes i mares.

En els protagonistes masculins els efectes de la modernitat afecten,

bàsicament, les responsabilitats socials que tenen com a individus i membres

d'una classe social. Tots se senten enlluernats per les noves formes de vida, pels

comportaments moderns que els fan defugir qualsevol mena de responsabilitat.

Deixant de banda la procedència social de cada un d'ells, tots rebutgen la

integració en el món del treball -en el sentit més lax- bé per un casament

avantatjós, bé en renunciar a ocupar el lloc que els pertoca com a hereus, posant

en perill la continuïtat de la tradició familiar i dels privilegis de classe.928 En tots

dos casos, necessiten un correctiu: en el primer, i ja que el perill afecta els

principis de la distribució classista de la societat, es fa dependre de l'assumpció

del rol social com a futur marit i pare. Ja que la davallada en l'escala social no és

contemplada en el model proposat si no és com un estat transitori, l'ambició,

sense desaparèixer com en el cas de les protagonistes femenines, es transforma

en una «noble voluntat de prosperar» i, per tant, en el retorn al codi de valors que

sanciona el treball i l'esforç personal, com l'única via vàlida per aconseguir un

benestar econòmic segur i socialment acceptable. En el segon cas, el correctiu

apareix com a producte del desengany i del desencís, amb implicacions

sentimentals, que acaba amb els problemes d'inadaptació social i mitjançant les

relacions amoroses, reverteix en benefici de la col·lectivitat.

De fet, la modernitat introdueix en tots els casos un factor distorsionador

que resulta de la potenciació dels factors més individuals de la persona en

detriment de la projecció social i la caracteritza com a insolidària i irresponsable

amb la seva classe, dins d'un esquema que es pretén hegemònic i que cerca en

pot fer-me enyorar de cap manera l'altra em calia trobar una ànima generosa». La meva
promesa, Barcelona: Bagunà, 1925, p. 83.

Resulta significatiu el fet que per a l'autor detentar la propietat dels mitjans de producció
esdevé un ofícr. «El seu pare -com el seu avi, com el seu besavi- havia fet sempre de
propietari; un ofici no tan fàcil de professar com pot semblar a primer cop d'ull, quan vol fer-se
bé». Retorn, Barcelona: Bagunà, 1928, p. 23. D'aquesta manera, pot establir una equiparació
entre sectors socials diferents i, alhora, integrar els propietaris dins del conjunt del sistema
productiu. Paral·lelament, la consideració que els propietaris efectuen un treball, n'impedeix la
segregació de l'esquema proposat en què l'esforç personal hi té un lloc preeminent.
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la distribució funcional sexista i mitjançant la uniformització de les tendències

innates, la superació de les diferències de classe.

7.1.3 «La millor hora de la vostra vida»

Des de la perspectiva de les apreciacions precedents, se'ns obre un

interrogant que l'ambigüitat utilitzada per Josep Maria Folch en la definició de

l'orientació temàtica de la literatura que escriu no acaba d'esvair. Així, «la millor

hora de la vostra vida»929 remet indubtablement a l'experiència amorosa però, de

cap manera, s'hi exhaureix.

L'amor és, en tota aquesta literatura, un mitjà de formació; per això tots els

protagonistes són joves i la narració en reflecteix la primera, o veritable,

experiència amorosa. L'aprenentatge, però, té una característica essencial: dotar

d'un objectiu la simple perfecció individual. De fet, l'amor marca l'entrada dels

personatges a la vida adulta, l'element essencial de la qual és l'acceptació de

responsabilitats cap a la col·lectivitat.

Les responsabilitats no neixen, però, del sentiment amorós sinó de la

institucionalització -el matrimoni i la família- que se li atorga i que no apareix com

a conseqüència estricta de l'aplicació d'uns esquemes morals sinó per satisfer

una necessitat social. En les relacions amoroses s'uneix la projecció personal i la

social de l'individu, d'una manera indestriable, amb un objectiu de finalitats

clarament ideològiques: la integració en la societat.

No hem de suposar, però, que l'individualisme en termes globals sigui

condemnat per Josep Maria Folch; de fet, és amb la potenciació de certs

aspectes seus que el model social burgès troba una justificació ideològica

funcional de la mateixa estructura en classes que propugna. La potenciació del

component individual permet la reducció a un únic àmbit -el personal- de tot tipus

de conflictes perquè en darrer terme: «La felicitat no cal cercar-la ací o allà: som

929 «Perquè ens coneixem, perquè sabem que aqueixos llibres aniran entre mans que els
rebran amb efusió i cordialitat ens havem vist amb cor d'acceptar aqueixa comanda, i és així
que venim a dir-vos que és el nostre millor afany que els nostres llibres sien dignes d'aqueixa
efusió amical amb què estem segurs els rebreu, i constitueixin per a vosaltres l'amic fidel, el
company amenos i, tal volta, de lamanera més discreta i modesta, el guia afectuós i prudent
amb qui anar de companyia pels camins difícils, sovint laberíntics, pels quals el cor es plau de
girangonsar en la millor hora de la vostra vida». J.M.FOLCH, «Uns mots d'introducció» A:
ídem., Quan floriran els ametllers, Barcelona: Bagunà, 1924, p. 10.
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nosaltres mateixos que la portem a dintre».930 D'acord amb això, la conflictivitat

generada per les diferències socials i econòmiques, és a dir, de classe, és

obviada ja que la manera de ser, sense condicionaments externs a la

idiosincràsia, és el que determina l'assoliment de la felicitat.931

El protagonista, responsable únic i últim amb el comportament que té del

procés vital que mena, l'objectiva en l'assoliment d'un equilibri personal dins del

sistema social, i converteix les dualitats i les contradiccions en immadureses

característiques de l'etapa de formació que viu i, per tant, fàcilment solubles ja

que no formen part intrínseca de la seva essència. Amb l'eliminació de les

contradiccions vitals com a definitòries de la condició humana s'opera també un

canvi en les tendències innates de l'individu que, des de la nova perspectiva,

tendeixen a resituar l'home dins de la realitat. Les tendències innates introdueixen

el component social dins l'individual, i igualen els individus com a part integrant

d'un mateix model social. Així s'exerceix el control ideològic sobre el conjunt de la

societat ja que els individus, independentment de les condicions econòmiques i

socials que ostenten, xifren la realització personal en la reproducció i l'assumpció

del mateix model de comportament, que acaba convertint-se en propi.

La principal característica de l'engranatge descrit, que atrapa en un

moviment circular els protagonistes, va més enllà de la institucionalització de les

relacions amoroses. La magnificado de la família és un pretext, ideològicament

rendible, i com a tal és utilitzat per l'autor, com element objectivat de la veritable

integració social que es deriva de l'assumpció de les característiques que, com a

membres d'una classe determinada, els protagonistes contreuen amb la

col·lectivitat. Les relacions amoroses serveixen per a l'enquadrament dels

protagonistes en un model econòmic i social que sanciona una distribució sexista

i classista de la societat. El paradigma utilitzat no és, contràriament al que

semblaria si ens ateníem a la institucionalitat de les relacions amoroses, únic sinó

divers, ja que les responsabilitats socials també difereixen entre integrants de

classes i sectors socials diferents. Així, podem distingir, clarament, una tipologia

de comportaments a partir de l'anàlisi dels personatges.

930 Retorn, Barcelona: Bagunà, 1928, p. 85.
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ANÀLISI DELS PERSONATGES

Les narracions que comentem no són, en cap cas, novel·les de

personatges i, per això, en la seva construcció Josep Maria Folch no hi esmerça

recursos en detriment de la complexitat i de la diversitat. Cada argument posa en

joc un nombre determinat de personatges que condensen uns trets tipològics, la

combinació dels quals rebla el missatge ideològic que es proposa com a model.

La funcionalitat que impera en aquest mena de literatura repercuteix en els

personatges de diverses maneres: en primer lloc, són sempre subjectes de

descripcions detallades pel que fa al comportament -que segueix un patró

determinat i conegut- en detriment, volgut i intencionat de l'aspecte físic. En segon

lloc, i relacionat amb això, les evolucions que sofreixen són presentades com la

consecució d'un estat latent, innat i preexistent, que acaba finalment imposant-se.

Finalment, permet l'elevació a la categoria de tipus de tots els personatges que

intervenen en les diverses narracions, la qual cosa obliga a cercar la complexitat

argumentai en altres recursos narratius.

• Els personatges protagonistes

Aquest tipus de personatges, pel seu relleu dins la trama argumenta!, són

els més significatius i, alhora, els representatius de les limitacions estructurals que

el contingut ideològic de la literatura sentimental opera sobre l'estructura

narrativa. La caracterització que se'ls atorga és el producte d'una deformació

constant que posa en evidència les contradiccions que el model proposat provoca

quan es generalitza fora del sector social que l'ha generat. Sense excepcions i

sense distinció de sexe, presenten uns trets comuns que els uniformitzen per

sobre de les diferències objectives que provenen de la tradició, del nucli familiar,

de la pertinença a un determinat sector social i/o de la situació econòmica. El

resultat és, en darrer terme, la construcció d'un paradigma de comportament

híbrid, vàlid en tota circumstància perquè es basteix sobre els principis

immutables de l'ordre social establert, i que es presenta com a irreversible. Des

931 «Cadascun veu la vida sota un aspecte diferent. Hi ha els que de tot s'aconsolen i els que
no estan contents de res; i això dins de tots els estaments i totes les situacions». El nostre goig
de cada dia, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 37.
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d'aquesta perspectiva, no s'introdueix cap tipus de diferència entre el

comportament dels membres de classes socials diferents i oposades que

comparteixen, mitjançant l'assumpció de les responsabilitats que tenen com a

individus d'una mateixa col·lectivitat, els trets externs que la ideologia petitburgesa

consagra: l'entronització del treball i de l'estalvi juntament amb la jerarquització

sexista dels rols socials dels individus.

L'eliminació de les diferències econòmiques i socials com a element

transcendent en la configuració d'un mateix ideal de vida i d'unes idèntiques

normes de conducta desplacen la importància de la magnificació de l'amor, propi

de la literatura de gènere sentimental, als veritables elements que configuren la

societat de classes: la particular situació dels individus dins el sistema productiu.

Les obligacions que els protagonistes contreuen mitjançant les relacions

amoroses afermen la inserció i n'asseguren la continuïtat.

El patró de comportament comú als protagonistes de tots els sectors

socials es remet sempre a la situació en el sistema productiu i tota actitud pren un

valor positiu -com a virtut- o negatiu -com a defecte- exclusivament d'acord amb

la repercussió que té en la pervivència i/o la reproducció d'aquesta distribució. El

muntatge econòmic i ideològic aporta els elements necessaris per a la valoració

social del comportament individual. La individualitat dels personatges resta

supeditada a les expectatives de continuïtat que la integració en el sistema

genera; per això resulta més útil i aclaridor destriar entre la uniformitat -que

només és aparent i externa- els diversos atributs que configuren els valors

positius i paradigmàtics de cada una de les classes socials i, dins de cada una,

els diversos sectors que les integren, sense oblidar, tampoc, les diferències de

sexe.

• Els models de la classe dominant

L'eix vertebrador de la conducta dels protagonistes que integren aquest

grup és, sense cap mena de dubte, l'obligació que contreuen de perpetuar la

situació de privilegi, social i econòmic, generada per la propietat i el control dels

mitjans de producció. En el cas dels protagonistes masculins, l'imperatiu es

plasma argumentalment mitjançant la qualitat d'hereus del patrimoni familiar.

Sense tenir en compte la procedència directa de la riquesa que ostenten -acti-
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vitats industrials, propietats rurals, etc.- tots comparteixen un tret comú: la

subjecció a una disciplina d'aprenentatge que n'orienta l'educació d'acord amb les

necessitats intrínseques de reproducció de la situació de domini que els assegura

l'hegemonia de classe. Amb el procés d'inserció progressiva s'assegura, d'una

banda, la successió no traumàtica dels quadres dirigents i, de l'altra, la

competència dels joves quan accedeixen al control total del patrimoni. El model

paradigmàtic de comportament masculí se'ns presenta mitjançant un protagonista

bé en etapa de formació professional, estudiant carreres universitàries

relacionades amb l'activitat familiar -enginyers, advocats, etc.- bé ja integrats,

amb major responsabilitat o menor, en les tasques d'administració i de gestió del

negoci familiar.

La inserció en el sistema econòmic, però, necessita d'un objectiu social

que es formula mitjançant un seguit d'aspiracions personals: el matrimoni i la

constitució d'una família, que complementen la integració i bandeja possibles

vel·leïtats contraproduents respecte de les obligacions que com a membre d'una

determinada classe social el caracteritzen. Només es permet als protagonistes la

pràctica d'activitats no renyides amb la seva particular situació que són

representades per la formulació burgesa i conservadora del catalanisme.

Pel que fa al model femení, se simplifica notablement ja que, de fet, és

representat per un únic paradigma orientat a afermar la dependència cap als

sectors masculins. La submissió es manifesta en la potenciació dels trets que

permeten la complementarietat respecte del model masculí que és, en darrer

terme, el paradigma vàlid per ser considerada socialment. El comportament

modèlic femení se sustenta sobre l'acceptació d'un paper socialment secundari,

amb la limitació de l'àmbit d'actuació a l'espai físic de la llar i, especialment, a

l'assumpció explícita dels trets biològics diferenciats -la capacitat de reproducció

de l'espècie- com a única tasca social a desenvolupar.

Les necessitats socials són revestides d'un contingut sentimental, en un

intent de justificar, dins del mateix sistema ideològic, no ja les necessitats de les

dones sinó la segregació de la dona burgesa en el sistema productiu i perpetuant-

ne la dependència econòmica i, per tant, real i efectiva.

La narrativa folquitorriana ofereix per a les classes dominants un model de

protagonista femenina que aspira a constituir-se en esposa fidel i centra les

expectatives de realització personal en fer-se digne del company i proporcionar-li
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un recer segur, còmode i tranquil en la llar i, alhora, en una mare sol·lícita i

preocupada per l'educació dels fills; si són nens -els futurs hereus- inculcant-los

els principis que governen l'actitud del pare -culte al treball, valor de l'estalvi,

responsabilitats de classe- i si són nenes, reproduint els mateixos esquemes que

les convertiran, en casar-se, en una imitació d'elles mateixes. Paral·lelament, el

comportament que han de mostrar ha de regir-se pel principi de l'estalvi que,

argumentalment, troba expressió en diverses característiques com la senzillesa

en el vestir, la modèstia, la voluntat de passar desapercebuda, etc., que l'allunyen

de tot tipus d'ostentació.

La concreció de les característiques comunes esmentades varia segons el

sector social al qual pertanyin cada un dels protagonistes. Podem distingir,

primerament, el sector dels propietaris que ve representat per dos tipus socials: la

noblesa terratinent i la burgesia.

Les narracions consagren una organització patriarcal i paternalista entre

els propietaris i els treballadors -parcers, arrendataris, jornalers, etc.- que s'estén

sobre la vida familiar i els individus, i constitueix un quadre idíl·lic i utòpic de la

vida rural, molt relacionat amb la visió externa que propicia la condició urbana tant

de l'autor com dels lectors. La propietat de la terra crea, però, uns lligams entre

aquesta i els individus ja que la rendibilitat que s'obté està en relació amb la

dedicació, amb el treball.932 Per aquesta raó s'exigeix dels hereus la continuïtat en

la gestió del patrimoni que ideològicament es revesteix d'un sentiment de fidelitat i

d'agraïment respecte de la terra. El perill més gran que s'ha d'evitar és la deserció

dels protagonistes del medi rural que en el particular codi de valors d'aquesta

literatura s'interpreta com una manca de fidelitat a la terra i, el que és més

important encara, com un trencament de la tradició familiar. Resulta simptomàtic

que, des del punt de vista de les narracions, s'equiparin en el contingut negatiu

tant l'abandó que resulta de l'actitud disbauxada dels hereus escampa com la

deserció produïda per l'exercici d'una altra activitat professional. De fet, el que

reflecteixen les narracions en la formulació dels prejudicis esmentats són el temor

i les prevencions de la generació predecessora sobre la projecció futura.

932 «La terra trista, semblava plorar cada matí el desamor dels fills, enyorada de llurs braços
feiners que altre temps la rejovenien, la fecondaven per al no interromput infant de totes les
primaveres. I quan el sol festós de març vingué a trucar a la terra, els seus raigs tebis i brillants
la van trobar dura i revellida, portant seca i eixuta dins les entranyes la llevor prometedora». El
lluminós horitzó, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 49-50.
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L'amenaça és sentida pels progenitors que veuen perillar l'estratègia continuïsta

per les noves generacions que no assumeixen les normes de conducta fixades

per la tradició.

Paradoxalment, tots els hereus rurals protagonistes se senten atrets per

les activitats artístiques que, globalment, no són pas considerades negativament,

ans al contrari, ja que es deriven d'una actitud socialment positiva com és l'amor a

la terra i la voluntat de servei al país mitjançant l'assumpció i la pràctica d'un ideari

catalanista pairalista i tradicional. Ara bé, cal que les activitats triades no en

substitueixin les derivades de la qualitat d'hereus i futurs propietaris, sinó que han

d'esdevenir un complement, una virtut més. En el model proposat, Josep Maria

Folch aprofita la concepció preburgesa de l'artista i de l'intel·lectual per justificar

l'estratègia de futur dels sectors dominants perquè, en darrer terme «(...) la vida

és molt dura pels que no poden refiar-se més del que guanyen amb el cap dels

dits».933

La característica fonamental de l'entrada de l'art i de la literatura en els

mecanismes de mercat es plasma argumentalment en una caracterització

mesquina dels ambients intel·lectuals que xoca, naturalment, amb la imatge

idíl·lica i utòpica que en tenen els hereus rurals. La frustració esdevé inevitable i el

retorn simbòlic a la terra, a la casa pairal, o el que és el mateix a la satisfacció de

les expectatives dels progenitors, que ara seran superades per l'empenta dels

futurs hereus, que no només accepten de grat la continuïtat, sinó que cerquen

una millora del patrimoni; una millora que suposa la realització dels somnis

d'anteriors generacions i que és sempre idèntica: portar l'aigua a certes zones per

augmentar-ne la productivitat. En el fet, no hem de veure tan sols la concreció

argumenta! de la definitiva integració social dels protagonistes ja que implica, a

més, en tots els casos, la clau per guanyar-se el respecte dels treballadors de la

terra, perdut arran de l'abandonament, i assegurar el manteniment de les

condicions d'explotació.934 El complement final l'aporta el matrimoni amb una

933 Per què fuges de mi?, Barcelona: Bagunà, 1924, p. 20.
934 «El desig de la seva mare de veure'l ocupar-se de les hisendes com se n'havia ocupat el
seu pare esveuria satisfet. Aquell gran pensament del que l'Eusebi havia sentit parlar moltes
vegades, de tornar en camps de conreu aquells ermots del rieral, que el seu pare no pogué
realitzar per raó de la seva mort prematura, ell el realitzaria. (...) L'expectació que hi hauria al
poble en veure com s'augmentava la seva riquesa; la reconeixença i Taféete que li tindrien quan
en virtut del pla d'explotació que anava prenent forma en el seu enteniment, les famílies més
pobres de Pontal podrien tenir el seu troç de terra capaç de subvenir llurs necessitats (...)».La
més petita de les tres, Barcelona: Bagunà, 1925, p. 31.

522



protagonista que accepti el rol social que li períoca i que, en el context, va més

enllà de l'estricte àmbit familiar. Les protagonistes femenines que accedeixen a la

condició d'esposes d'hereus rurals han d'acomplir, ultra els requisits inherents a la

condició d'esposes en l'esquema ideal de les narracions, la funció social que dins

el model patriarcal de la societat rural els resta assignada.935 Sovint, a més, les

protagonistes no pertanyen al sector de propietaris rurals i ni tan sols guarden

relació amb el camp. De fet, en totes hi ha un component ciutadà bé per naixença

bé com a producte de l'educació en pensionáis, en els quals mantenen contacte

amb noies d'extracció urbana. La ciutat és, en un context com el descrit, sinònim

de cultura, de refinament espiritual que s'aplica a millorar les condicions de vida

del nucli familiar. El resultat és un intercanvi camp-ciutat en què el binomi resulta

beneficiós per al primer i, alhora, ofereix una sortida digna als sectors ciutadans

que han perdut la posició econòmica.936 El quadre idíl·lic perfilat té la

contrapartida en l'èxode rural, tant dels propietaris com dels treballadors, que

acaba sempre de manera tràgica amb l'empobriment i l'embrutiment personal.937

La ciutat actua, en aquests casos, com un element negatiu, que s'apropia fins a

l'autodestrucció dels recursos rurals per créixer.

En els sectors de la burgesia urbana sobta d'entrada l'absència de

representants dels sectors financers barcelonins, i quan apareixen ho fan sempre

en un context connotat negativament.938 Les obres només ens mostren els

935 «Les dones, les més humils, s'acostaven a ella sense por, però amb un gran respecte, ple
de tendresa, i li demanaven consells per a criar els fills o per "portar" els marits. La senyora
Eulàlia no els negava mai els consells. Els donava discrets i plens de bon sentit; i si les dones
eren molt pobres, no era sols bons consells que la senyora Eulàlia els prodigava. Les senyores
de Riumedina eren també totes bones amigues seves. Per murmuradores que fossin, mai no
havien malparlat de la senyora Eulàlia, mai no haurien consentit que algú en digués mal».
Retorn, Barcelona: Bagunà, 1928, p. 23-24.
936 «Estava, sobretot, orgullós del prestigi de la seva esposa i de Taféete respectuós que tothom
sentia per ella. I ella estimava el seu espòs amb una tendresa retreta, amb un respecte que no
la humiliava a ella, sinó que dignificava a ell». Ibid., p. 24.
937 El lluminós horitzó es basteix sobre aquest tema i, aïlladament, trobem referències a moltes
narracions com El secret, Barcelona: Bagunà, 1926, en què el protagonista marxa a Amèrica,
Història d'una pobra noia, Barcelona: Bagunà, 1927, en la qual la protagonista esdevé minyona
a ciutat i, en un altre ordre de coses Les hores que tornen, Barcelona: Bagunà, 1926 o
Jamineta, Barcelona: Bagunà, 1926, en què trobem hereus rurals que hipotequen i venen el
patrimoni familiar per poder accedir a la vida frívola de la ciutat.

Un dels exemples més paradigmàtics el trobem a la novel·la Retorn, Barcelona: Bagunà,
1928, amb el personatge del senyor Penyacarol, que s'ha enriquit ràpidament per procediments
especulatius a la Borsa; se'n destaca sobretot la procedència més que dubtosa i se'ns presenta
com a antic partidari lerrouxista i, per tant, violent i agitador, que ara ha aconseguit finalment
accedir a una bona posició social: «L'home no volia perdre l'ocasió que se li presentava de fer
saber a aquell periodista que ell considerava com un representant dels seus antics adversaris
polítics [els catalanistes] el gran canviament que s'havia operat en la seva posició i en les seves
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sectors industrials, els "fabricants", la qual cosa ens indica ja la tria específica d'un

model de creixement determinat i d'unes característiques essencials en el

paradigma proposat per al comportament dels hereus, que, juntament amb

l'obligatorietat de satisfer les expectatives de continuïtat, han de saber evitar

qualsevol risc innecessari, producte de l'especulació, que pugui posar en perill la

solidesa del negoci i, per tant, la pròpia condició social. El conservadorisme

proposat es concreta en l'acceptació de l'ètica del treball i de l'estalvi com a

norma de conducta per a tots els protagonistes i, argumentalment, es resol en

una caracterització contrària a tota mena d'ostentació, especialment la derivada

de la vida moderna, sempre frívola i artificial. D'acord amb això, es presenten com

a homes de ferms ideals, relacionats amb la formulació del catalanisme burgès

que, alhora, justifica i anima una actitud conservadora en l'àmbit economicosocial

-no deixa de ser simptomàtica la pràctica de l'excursionisme com a alternativa a

les noves formes de diversió i d'esbarjo.

D'una manera similar, el model femení es caracteritza també per la

pràctica d'una actitud renyida amb l'ostentació, sense cap concessió a la moda o

al luxe en l'agençament personal i, alhora, en els hàbits socials. Defugen sempre

no ja l'excepcionalitat sinó qualsevol actitud que les diferenciï de la conducta

fixada per l'educació que els ha estat proporcionada -sempre en pensionáis

religiosos- que les marca indeleblement i les converteix en les representants més

eficaces de les tendències immobilistes de la societat. Les marques de classe

només es manifesten en l'educació rebuda i es concreten en el recatament, la

modèstia i la senzillesa que observen en tot moment i davant de qualsevol

circumstància, la qual cosa els permet de mantenir la identitat com a membres

d'una classe social determinada fins i tot quan els esdeveniments els lleven la

fortuna i la posició social.

A diferència de les homònimes dels sectors rurals, les protagonistes

d'aquest col·lectiu no tenen cap projecció social fora de l'àmbit estricte de la

família, a la qual dediquen tots els esforços i sobre la qual projecten totes les

aspiracions.

¡dees, i que sabessin que l'antic "company" Penyacarol era el mateix senyor Leonci Penyacarol
amb casa pròpia i dos automòbils». Ibid., p. 50.
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• Els models dels sectors assalariats

Dins de les obres folquitorrianes és el grup més abundant i, alhora, el que

presenta un grau més alt de variació i d'elaboració. El mateix plantejament de

l'autor crea una confusió que dificulta la tasca de destriar amb precisió els

diversos sectors representats. En acabar la lectura si bé és evident la condició

d'assalariats dels protagonistes resulta molt més problemàtic definir-ne

l'adscripció a un determinat sector social.

La diferència entre els sectors rurals i els urbans, que vèiem operativa en

els models de la classe dominant, continua mantenint-se i, especialment, perquè

hi ha una comparació entre ambdós que destaca la duresa i l'escassa rendibilitat

del treball rural enfront les millors condicions que proporciona qualsevol tipus

d'activitat retribuïda relacionada més que amb els sectors industrials amb els dels

serveis, que s'identifica sempre amb el marc urbà.

Les particulars condicions que l'explotació del treball rural té, i que fa

patent la divisió classista en relació a la propietat dels mitjans de producció,

accentua les contradiccions socials i possibilita l'aparició, sense excessius filtres,

d'una societat clarament diferenciada entre la classe dominant i qualsevol sector

de la classe treballadora rural.939 La característica de sectors absolutament

desprotegits en permet la utilització per il·lustrar les qualitats positives dels

membres de la classe dominant que resolen les responsabilitats de classe amb

diversos pal·liatius que, d'altra banda, accentuen encara més l'explotació.940 Les

relacions de responsabilitat paternalista dels propietaris rurals s'estenen no

només als treballadors que en depenen directament sinó a altres sectors obrers

ubicats en el camp941 però que porten a terme activitats industrials, generalment

939 «L'amo es ven tot el bestiar, dóna la paga i espavjla't. Els diners, per pocs que en gastis, ve
que s'acaben, i llavors, la misèria, el cançament, l'etern caminar d'un poble a Paître, d'una
masia a la de més enllà...». Jamineta, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 29.
940 «(...) les persones de fora casa, les més humils especialment per l'atenció amb que les
escoltava, per l'interès amb que s'ocupava de les coses que li demanaven i per la discreció
amb que els feia les mercès si podia. De faisó, que no alabant-se mai de res del que donava ni
de les coses que amb els seus bons oficis aconseguia per als altres, tot avantatge que els
pervingués, -l'amo de la casa que no els amoïnava amb la renda, el forner que els feia compte
nou a pagar el vell quan es podés,- l'atribuïen a la Maria». Ànima endins, Barcelona: Bagunà,
1924, p. 24-25.
941 Amb l'excepció d'els grups que recullen els elements marginats socialment que ni demanen
ni se'ls ofereix cap tipus de protecció: «(...) la mena de la gent que treballava a la ferrera -per-
duts de tots els indrets, escòria de tots els pobles que es refugiava allí per tenir un peu a
França i passar la frontera si convenia (...)». El secret, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 34.
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en el sector miner -ciment, carbó, etc.- les condicions de vida dels quals voregen -

quan no exemplifiquen- la més pura misèria.942 En ambdós casos, però, el

comportament que s'hi espera és la submissió absoluta i es penalitzen tots els

intents de defugir-ne la situació -casament, emigració, etc.- que se sap, d'altra

banda, miserable.

En els sectors urbans res d'això no passa, i malgrat les dificultats inherents

a les condicions de precarietat econòmica, mai no arriben a la situació de misèria

dels sectors rurals i, el que és més important, mantenen sempre una esperança

de «prosperar», és a dir, d'assolir una posició més ben remunerada que els

permeti millorar-ne les condicions de vida.943

Aquest grup, però, és d'una gran heterogeneïtat i només es destria amb

precisió un determinat sector, els obrers industrials -tèxtils les dones i

metal·lúrgics els homes- ubicats en les barriades de Sant Martí, el Clot i Sant

Andreu. L'aïllament geogràfic en l'esmentat triangle de la ciutat impedeix l'aparició

de personatges d'altres condicions socials, i formen un món a part, tancat i

endogàmic, d'una manera similar a la utilitzada en el tractament dels sectors

industrials burgesos urbans.944 Els representants del col·lectiu d'obrers gaudeixen

d'uns salaris ben retribuïts i, per tant, no pateixen cap mena de precarietat

econòmica, ans al contrari: fins i tot poden permetre's certs "extraordinaris" com la

compra de llibres o les entrades del cinema el diumenge a la tarda. ^

Són molt pocs els exemples amb què comptem dins del model literari

folquitorrià que il·lustrin les relacions sentimentals entre membres del proletariat.

De fet, fora de la novel·la Els tres germans d'Isabel a la Biblioteca Gentil, la classe

obrera desapareix com a protagonista de la narrativa sentimental de l'autor. Amb

942 «No recordes que en una de les meves cartes et parlava del barri de la pedrera del ciment
on anem amb la tia algunes vegades a portar robeta i pa a les criatures dels obrers? Doncs,
veuràs que un matí -farà d'això uns quinze dies,- vaig anar-hi jo sola a portar dues ampolles de
llet a la pobra dona d'un peó que estava malalta. La pobre gent viu en una caseta, entre moltes
d'altres, tan succintes i rudimentàries com aquesta, en una mena de barri que la gent de V... les
ha donades per anomenar "les barraques"». El foraster, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 47.
943 L'ambició, «el natural afany de millorar» revesteix formes diferents; en alguns casos suposa
només l'assoliment de millors condicions sense cap tipus de variació; en altres, suposa la
voluntat de «canviar d'estament», és a dir, pujar en l'escala social. Aquest darrer aspecte resta
però fortament limitat i, aconseguir-ho resulta gairebé anecdòtic. El mitjà per assolir-ho és,
sempre, producte d'un esforç personal en el camp de l'educació professional, bé mitjançant una
carrera universitària tècnica, bé amb qualsevol altre tipus d'especialització dirigida sempre a
entrar en el sector dels serveis.
944 «El pare, l'avi, tots havien estat de la classe treballadora. Bona gent, honrats, amics de les
fontades a la riba del Besòs o a la mina de Montcada, i prou luxes. Per part de la mare i l'àvia,
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tot, la novel·la esmentada resulta molt interessant no només pel que té d'exemple

únic dins del model sentimental sinó sobretot en relació amb el conjunt de la

producció novel·lística de Josep Maria Folch, inclosa l'anterior a 1910.

En les generacions successives que presenta la novel·la, s'hi mostra una

evolució en el comportament del sector obrer industrial. El germà gran, en

Salvador, és el representant de l'obrer de començament de segle, anarquista i

revolucionari que, amb el pas del temps, s'ha transformat.945 Som ben lluny de

l'Agustí d'Aigua avall i, aquí, la consciència de classe queda com una romanalla

dels temps passats, com una característica de la immaduresa juvenil. En

Salvador és el representant genuí de l'obrer català, tal com l'entén i el desitja la

classe dominant.946 Les aspiracions que manifesta se centren en el somni

republicà petitburgès per excel·lència de la caseta i l'hortet,947 on exercir les

funcions de cap de família, «amb llur aspiració subconscient al patriarcat, un

patriarcat, naturalment, molt segle vint», que implica necessàriament que la dona

abandoni la feina de la fàbrica, esdevingui mestressa de casa i assoleixi la

veritable funció social que li és reservada.948

El model proposat és complementat per l'altre germà, en Miquel,

representant de l'obrer que materialitza un dels mites de la societat burgesa:

l'ascensió social mitjançant l'esforç individual. A diferència de l'anterior, el

personatge substitueix la consciència de classe per l'ambició, que satisfà unes

aspiracions no ja de millorament econòmic sinó d'assolir l'equiparació en els trets

externs d'una posició social superior.949 En Miquel representa la integració social

el mateix. Bones dones, bones mares, havien treballat a la fàbrica, i amb obrers de fàbrica
s'havien casat». Els tres germans d'Isabel, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 9.
945 «En Salvador, però, era un home seriós que no s'apassionava més que per la política social.
De jovenent, havia estat un partidari flamejant de certes organitzacions d'ideari violent. Ara, bon
xic més calmat, havia esdevingut un teoritzador; i a la fúria egoista dels primers temps de la
postguerra hi oposava un gran esperit de justícia i un honrat anhel d'equitat».Ibid., p. 13.

«Les seves idees enceses d'altre temps no havien pogut assecar en ell la flor d'aqueixes
virtuts de l'obrer català: que treballa, no veu ni dilapida, i sap estalviar».Ibid., p. 87.
947 El somni del personatge és molt concret: «Acensar-ne un [terreny] i fer-nos hi una caseta,
allò, saps, de bloc i una mica de maó; i una bona eixida per criar quatre caps d'aviram». Ibid., p.
77. Sobre les relacions entre la literatura folquitorriana i el model interclassista proposat pel
republicanisme, tant pel que fa als treballadors camperols com al proletariat urbà, veg. R.
VINYES, La Catalunya internacional. El frotpopulisme en l'exemple català, Barcelona: Curial
1983, p. 210 i ídem., La presència ignorada. La cultura comunista a Catalunya. (1840-1931),
Barcelona: Ed.62,1989, p. 191.
948 «És encara entre la gent treballadora una altra santa missió la del bon amor que Déu
beneeix, i és la de reintegrar a la casa, a la llar, a la família, la dona que les necessitats han
obligat a treballar fora de casa». Ibid., p. 77.
949 «En Miquel no podia veure els dependents de l'escriptori de la fàbrica que no es sentís
posseït d'una ambició -no podia dir si noble o vulgar- d'ésser un d'aquells dependents, de vestir
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efectiva dels sectors obrers dins del sistema burgès i, per tant, la domesticació

definitiva de la classe obrera en la mesura que la nova actitud acaba configurant-

se com una progressió positiva per als integrants d'aquest col·lectiu950 i, alhora,

un possible model a imitar.951

En conjunt, per a la classe obrera industrial, el model proposat és doble

però sempre regit pels principis que asseguren l'ordre establert i assegura la

integració social. D'una banda, l'acceptació de les estructures econòmiques i

socials, amb la dignificació ideològica de les condicions imposades pel sistema de

producció mateix -el treball dignifica, tot ho venç el treball tenaç i l'estalvi- en el

context descrit es fa dependre exclusivament de condicions ètiques personals

dels personatges i no pas com el compliment o l'acatament dels principis d'una

moral cristiana característica dels altres sectors, tant dels assalariats com els de

la classe dominant. De l'altra, mitjançant el foment de comportaments insolidaris

individuals que cerquen en el mimetisme respecte de les classes dominants un

millorament, que, precisament pel seu caràcter extern i gairebé simbòlic, no arriba

mai a constituir un perill per a l'ordre establert, les bases del qual mai no són

qüestionades; en darrer terme, pujar un grau representa fer vàlida socialment

l'escala.

La claredat de conceptes i de models proposats per a la classe

treballadora es va fent més ambigua quan ens introduïm en la representació que

formulen les narracions dels sectors petitburgesos, l'anomenada classe mitjana.

La ubicació geogràfica se situa a la ciutat, on curiosament habiten tots en quarts

pisos, i es distribueix de manera majoritària entre Ciutat Vella i els voltants de les

Rondes, inclòs el Paral·lel, el barri de Sants i, molt escadusserament, Gràcia.

com ells d'entrar i sortir de can Klein a una altra hora que no la dels treballadors. (...) No va
voler saber si el dependent d'escriptori guanya més o té més assegurat el pervenir que l'obrer
de les màquines. Pujar el grau era el que el seduïa. (...) Per a en Miquel, millorar volia dir saltar
d'un estament a l'altre. A ell la gorra li picava el front i l'espardenya li castigava el peu. Era,
doncs, natural, que les volgués substituir pel barret i la sabata». Ibid., p. 9.
950 «Quan deixà la jaqueta blava per l'americana, el gran li va fer, al començament, un xic de
mofa. En Salvador era encara dels temps que la vista d'un barret de senyor excitava les
insolències de la gent de fàbrica. Aviat, però, el deixà tranquil. Més o menys inconfessable
sentia una interior satisfacció de tenir un germà "senyoret"». Ibid., p. 10.
951 «La Margarida escolta entre tant les explicacions correctes d'en Miquel que li explica la seva
història exemplar: com d'aprenent als tallers passà a dependent comptable a l'escriptori.
Margarida troba que és un cas per a una pel·lícula i amb això vol dir tota l'admiració que li
mereix. Admiració i emulació, perquè és amb una espontaneïtat indubtable que li surten dels
llavis aquestes paraules: -Tu creus que em costaria molt a mi d'aprendre a escriure a
màquina?. M'agradaria tant de poder deixar els telers!...» Ibid., p. 77-78.
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Pel que fa als protagonistes masculins, hi ha dues grans categories en

relació amb el tipus d'ocupació que desenvolupen: en primer lloc, els personatges

que tenen una feina relacionada amb el sectors del serveis i, en segon lloc, els

que es dediquen a activitats relacionades amb el món de l'art. En el primer grup,

les ocupacions preferents s'orienten cap al comerç, com a dependents de

botigues o magatzems, o bé cap al més genèric àmbit administratiu, com a

oficinistes, comptables, etc. d'establiments bancaris, companyies d'assegurances

o empreses importants. En el segon grup destaquen amb preferència els pintors i

els escultors, sense descartar els músics i els periodistes o literats. Ambdós grups

tenen unes condicions de treball i de vida molt més precàries que la dels obrers

industrials, tot i que dins les narracions gaudeixen d'una consideració social més

elevada. La situació posa de manifest una de les característiques fonamentals del

sistema de producció capitalista en què l'explotació augmenta en relació

directament proporcional a l'escalafó social ocupat. D'altra banda, la particular

condició d'aquests assalariats accentua encara més la situació injusta que

pateixen, econòmicament i social, perquè mantenen un tracte personal amb els

amos i directors i tendeixen a establir-ne relacions afectives de dependència que

se sumen a les purament econòmiques. El fet que hi ha xarxes de relacions

personals queda ben patent en fets concrets com els casaments, els naixements

dels fills, etc. Aleshores, tots els "amos", "principals" o "gerents", que neguen

sistemàticament els augments de sou i, per tant, impossibiliten de fet la

independència econòmica necessària per casar-se, mostren la generositat

mitjançant un regal, que és pres com una atenció i que, per tant, motiva

l'agraïment i la reconeixença.952 La utilització del recurs personal en el tracte entre

propietaris i treballadors crea unes expectatives de millora que només en casos

excepcionals arriben a complir-se953 i, quan s'assoleixen sempre són

952 «Els principals es van lluïr però d'una altra manera. Quan l'oncle i la Magda van anar a
retirar les quantitats que aquells dies els eren necessàries, d'uns comptes corrents, es van
trobar que havien augmentat els "saldos" respectius amb cinc centes pessetes més per a
cadascú. Era un regla de boda ben bé de banquer. Els senyors Benet i Dolcet en van rebre en
forma d'interès la reconeixença dels nuvis i el benveure de tots els dependents de la casa». El
nostre goig de cada dia, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 80.
953 «Sortia satisfet, com sempre que el director li parlava. El director era un bon senyor cordial i
coneixedor de tots els ressorts que cal tocar per a estimular la dependència a treballar, sabia,
naturalment, que les bones paraules, i els augments de sou, són els millors estimulants, i no
regatejava les bones paraules ni escatimava les promeses d'augment de sou. Si es limitava a
prometre, no era per mesquinesa, sinó perquè els augments havien de venir aprovats per la
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considerades com una mostra de generositat. Els personatges tenen davant la

vida una actitud resignada i conformista que els ha estat transmesa per tradició.

En aquest aspecte, juguen un paper de justificació molt important certs preceptes

de la religió cristiana que informen les actituds vitals i socials que mantenen. Tots

assumeixen que «No tenir-ho ben bé tot en aquesta vida és també una mica de la

gràcia de Déu»,954 i estan convençuts que «els diners no donen la felicitat» sinó

que depèn de l'actitud que s'assumeix davant de la vida.955 El resultat és un

model de comportament que es caracteritza per l'acceptació resignada de la

situació d'explotació que pateixen; una situació que es considera impossible de

superar perquè mai no es planteja com una característica intrínseca del sistema

productiu sinó com un problema particular que s'ha de resoldre en l'àmbit

individual amb l'esforç personal i el treball. Unes qualitats que acaben amb el

reconeixement dels mèrits personals i amb una recompensa econòmica sempre

inferior a l'esperada però que manté viva l'esperança d'assolir l'ideal de vida

somiat.956 En les aspiracions que tenen hi juga un paper fonamental la creació

d'una família i, per tant, el model es complementa per un paradigma de

comportament femení específic que comparteix la mateixa filosofia de vida.

Les protagonistes femenines, que tenen les mateixes ocupacions que els

pretendents i futurs marits, les consideren com de trànsit cap a la integració social

definitiva, a diferència dels protagonistes masculins, que només l'assoleixen quan

ocupen un lloc dins el sistema productiu. La conversió en mestresses de casa i

mares de família suposa l'acompliment de totes les seves aspiracions que, a més,

no són -ni poden ser- compatibles amb el desenvolupament de cap altre tipus

d'activitat remunerada, que resten atribuïdes en exclusiva al personatge masculí.

L'aportació que realitzen al nucli familiar es concreta en l'exercici d'una actitud de

previsió i d'estalvi, mitjançant la qual les necessitats econòmiques que la nova

situació comporta no puguin ésser mai el motiu d'una actitud desestabilitzadora

de la integració social del protagonista masculí, tot fent néixer no ja ambicions

direcció general i acordats pel Consell, i no venien mai ni aprovats ni acordats». El temps
mudable, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 44-45
954 El nostre goig de cada dia, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 80.
955 «De tot hem de prendre peu en aquesta vall de llàgrimes, per fer-nos el goig de cada dia».
Ibid., p. 38.
956 «Aquella il·lusió recòndita d'en Lluís no era, en realitat, res que no pugui ésser dit als quatre
vents: Guanyar el necessari per poder viure amb l'Esperanceta, quan ja fossin casats, en un
piset per a ells dos sols». El temps mudable, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 54.
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d'una vida millor sinó reivindicacions d'estricta necessitat i, per tant, socialment

conflictives.

La situació canvia quan els protagonistes pertanyen al segon grup, és a

dir, quan practiquen ocupacions relacionades amb el món de l'art i de la literatura.

A diferència dels personatges provinents de la classe dominant, que també s'hi

dediquen, per als dels sectors assalariats la dedicació a l'art no és exclusiva sinó

que ha d'ésser compartida amb altres feines remunerades, perquè, al capdavall,

les necessitats econòmiques acaben imposant-se. Tant si depenen

exclusivament del treball que realitzen per viure com si depenen del nucli familiar,

tots són conscients de la seva extracció i de l'obligatorietat d'aconseguir una feina

retribuïda.957 De fet, els implicats conceben l'art segons la ideologia burgesa i, per

tant, subjecte a les lleis del mercat.958 En tots l'activitat artística, que curiosament

sempre és pictòrica o escultòrica i que revela una situació ja consolidada en els

àmbits artístics implicats, va indestriablement lligada a l'assoliment no ja d'un

prestigi sinó d'un mercat que, amb la comercialització, els asseguri una situació

econòmica sòlida i una posició social. Els protagonistes aconsegueixen l'ascensió

social, sancionada argumentalment amb el casament amb personatges de les

classes dominants, perquè l'activitat triada comporta, necessàriament, un

reconeixement social superior al que per extracció social i condició familiar els

pertoca. Per als col·lectius esmentats, l'activitat artística és una possible professió

a diferència dels personatges dels sectors dominants, per als quals la dedicació

exclusiva a l'art, que la concepció burgesa consagra, representa una deserció

respecte de l'estratègia de futur de la classe que representen.

Un tractament similar reben els protagonistes d'extracció burgesa que

sofreixen, per circumstàncies tràgiques, una davallada en l'escala social que els

equipara, en situació social i econòmica, amb els sectors petitburgesos ciutadans,

957 «Però les exigències de la vida real el varen desvetllar del seu somni d'artista. El lloguer, la
dispesa... en arribar el primer de mes semblava com si tots s'ho haguessin dit per desvetllar-lo.
(...) L'Eladi no era un bohemi: tenia enteneniment, i per molt que li plagués de somiar quan es
despertava sabia on era. (...) No menyspreava, no, la feina de cada dia; no en deia feina de
bastaix com entre certs artistes és comú d'anomenar el treball que fa viure. També se
l'estimava l'Eladi la feineta de cada dia: també hi posava tot el que sabia i tot el que sentia,
perquè això que molts anomenen la prosa de la vida és prosa només per a aquells que no han
sabut tornar-la poesia». Aquella paraula, Barcelona: Bagunà, 1924, p. 26.
958 «D'ençà que sóc a Roma he pintat constantment per als marxants de quadros. Tu saps la
meva angúnia de sempre de no poder ajudar els meus pares i aconsellat pels meus companys
de l'Escola de Belles Arts, he treballat tant com he pogut amb mires al guany, sense prostituir,
però, l'art que tant estimo».La inconeguda, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 92.
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generalment representats per fills de funcionaris municipals. Els implicats deriven

cap a ocupacions com les artístiques o les liberals que els acaben per elevar en la

categoria social, la qual és refrendada amb el casament amb protagonistes de la

classe dominant a la qual ells no hi accedeixen directament però s'hi relacionen

mitjançant el prestigi social que els confereix l'exercici de la professió. El model

que se'ls presenta difereix substancialment del dels altres sectors, ja que integren

en el comportament que menen una ambició mai no present en els col·lectius que

s'insereixen en el sistema productiu, bé els obrers industrials, bé els treballadors

del sector serveis. Les ambicions que tenen són purament de caràcter econòmic i

es justifiquen argumentalment amb obligacions filials o les derivades del

sentiment amorós. I també a diferència dels altres sectors, arriben a assolir-les.

La introducció de tercers en la formulació de les aspiracions de caràcter

econòmic en distorsionará el veritable abast i, amb l'ajuda de l'actitud modesta i

submisa, s'acaba fent creure que en la consecució no intervé l'afany de

desclassament sinó que s'assoleixen com a premi a les aptituds que mostren; un

premi que és atorgat per les classes dominants en donar el consentiment a les

relacions sentimentals. D'aquesta manera, s'evita que l'exemple cundeixi entre els

sectors assalariats alhora que retorna el control social a la classe que domina

també el sistema productiu.

• Els personatges secundaris

El context en què es mantenen els protagonistes posa en joc un seguit de

personatges secundaris, la presència i la caracterització dels quals està d'acord

tant amb la història narrada com amb el missatge ideològic que es transmet.

D'altra banda, les necessitats intrínseques descrites anteriorment queden

emmarcades en els formats que el gènere sentimental consagra i que potencien

uns tipus concrets que esdevenen imprescindibles dins del conjunt dels

personatges que posa en joc cada narració. Així, trobem amb una transcendència

argumenta! les figures dels tercers, amb una importància significativa en la trama,

i la de la mare, a vegades substituïda pel pare o per parents propers com oncles

o ties.
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• Els tercers

La primera divisió que s'ha d'introduir en el grup de personatges dels

tercers depèn de l'actitud que mantenen respecte del conflicte generat per les

relacions amoroses dels protagonistes. Podem distingir-hi els personatges que

ajuden a resoldre els conflictes i els que els creen.

En els que tenen un caràcter positiu, hem de distingir-hi dos tipus: en

primer lloc, els personatges que tenen una relació directa amb els protagonistes -

com a germans, cosins o amics de col·legi-, i intervenen en el conflicte moguts

per Taféete que els professen. La seva introducció en la trama argumenta! és un

recurs narratiu utilitzat per donar una solució ràpida al conflicte que ha arribat a un

atzucac. Mitjançant una intervenció directa o indirecta, estableixen la comunicació

entre la parella, trencada pels malentesos creats.

Al costat, hi ha un altre tipus de personatges tercers que, paral·lelament a

la intervenció directa en el conflicte, amb la seva història serveixen d'exemple i de

corroboració a la solució donada. La inclusió dins del relat li proporciona una

complexitat estructural que, amb el desdoblament de la trama narrativa, supleix la

simplicitat de la història narrada i aporta una visió similar i reiterativa del model

proposat.

Molt més interessants resulten els personatges que creen els conflictes

perquè, en la caracterització que adopten, es creen els contramodels de

comportament dels protagonistes i ajuden a fer més evidents els aspectes

connotáis positivament del model que s'ofereix com a paradigma. La narrativa

folquitorriana recull en la tipologia dels tercers un tipus de personatge d'una gran

tradició, el "calavera", que pertany sempre als sectors de les classes dominants.

L'autor l'utilitza per representar no ja una conducta moral censurable sinó el

comportament social negatiu d'uns hereus que deceben les expectatives que com

a membres d'una determinada classe i d'un específic sector, necessàriament han

de complir. Inclosos en els triangles argumentais hi trobem exemplificats els

comportaments socialment insolidaris o econòmicament suïcides des del punt de

vista de l'estratègia continuïsta formulada per la generació anterior.

La literatura folquitorriana construeix tota una galeria de "calaveres" per a

cada un dels sectors socials; així, trobem la representació dels hereus escampa

que, un cop han malvenut i dilapidat el patrimoni familiar, busquen en el casament

amb pubilles riques no un mitjà de recuperar el prestigi social sinó una font per
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alimentar una conducta disbauxada.959 Significativament, l'activitat que

desenvolupen està relacionada amb les inversions a Borsa, que mai no són

preses com una variant del sistema econòmic sinó com una forma de vida

contrària a l'establerta i a la sancionada com a vàlida pel model social que es

proposa; perquè el benefici, la riquesa que produeix, té un component atzarós i

arbitrari, completament oposat al principi del treball sobre el qual es basen les

expectatives de continuïtat.960

En els sectors socials industrials, els personatges són caracteritzats per

una actitud vital egoista i socialment apàtica, per als quals l'acceptació de les

imposicions familiars, motivades pels interessos de classe, es realitza d'una

manera passiva, sense cap mena de compromís personal. En darrer terme, són

personatges mancats de personalitat i de sentiments.961 La dependència

econòmica del nucli familiar que genera el comportament descrit fa impossible

que hi hagi alguna mena de rebel·lió davant les imposicions que sofreixen i que,

alhora, són socialment necessàries. De fet, aquest és l'únic cas en què les

imposicions familiars són positives.

Aquests mateixos personatges són els que s'interposen entre les parelles

de sectors socials assalariats, i fan concebre esperances en les protagonistes

que aspiren a assolir una posició social superior. Les intencions deshonestes que

els mouen, però, acaben per fer-se paleses i fracassen en l'intent de seducció

alhora que propicien la reintegració dels individus dins del seu sector social.

959 «El seu pare, ara difunt, li havia donat estudis amb l'intenció, sempre, de tornar-lo a la terra.
Ell, però, hi va tornar de mala gana, i, tan bon punt va quedar sense pare, va vendre les terres i
es posà a fatxendejar, anant a ciutat cada dos per tres, fent veure que negociava, quan no feia
més que xalàr-se-la, mandrejar i embrutir-se per les sales d'espectacles dubtosos que a ciutat
no hi manquen. Oncle Ventura no sabia maliciar. (...) Un altre potser hauria volgut saber quina
mena de negocis feia el minyó; o bé hauria remarcat que abans que el fill de can Cortina
comencés a fer l'aleta i a deixar-se veure per la masia, la seva mare havia cercat a saber amb
una gran habilitat, sí, no havent-hi fills, farien pubilla la neboda». Jamineta, Barcelona: Bagunà,
1926, p. 48-49.
QRn

«Oh, no cal alarmar-se -respongué ell, rient fals.- Els que no enteneu de negocis de seguida
us penseu qui sap què a la millor, quan més apurât estàs, et vénen bones i t'aixeques en un
tancar i obrir d'ulls; no?. (...) Bé, no t'esgarrifis tant. Molta gent de la que figura a Barcelona viu
així a tomballons, són maneres de viure». Les hores que tomen, Barcelona: Bagunà, 1926, p.
47-48.
961 «Els horitzons del seu esperit limitats fins aleshores a quatre dalers, els esports, els plaers
més o menys inconfessables, la vana pressumpció, la bona taula (...) -I tu no tens promesa?. -
Qui, jo? No pas per ara. Prou temps hi ha. El papà -perquè en Ramon només tenia pare- ja
me'n té triada una. La filla d'un altre vinater que ens fa la competència. Així, tot el mercat serà
nostre. Però ja t'ho dic; tenim temps encara. Per res del món no em casaria jove, és com
estancar-te». El temps mudable, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 34.

534



Âmb una funció idèntica, Josep Maria Folch crea un tipus femení, la rival,

que també s'interposa entre les parelles. Generalment, es tracta d'un personatge

que, per les característiques físiques que té i pel comportament que mena -infrin-

geix les normes socials establertes perquè adopta les formes de vida modernes-,

pertorba el seny dels protagonistes i els desperta l'instint més que no pas els

sentiments.962 A vegades, però, la confrontació entre la protagonista i la rival té

com a motiu fonamental l'actitud vital que mostren respecte del protagonista

masculí. Aquesta mena de dones no acaben d'adaptar-se al rol social que els

està reservat com a companyes i, per tant, en un lloc secundari dins de la parella.

Una actitud dominant és en els personatges femenins tant o més problemàtica

que la disbauxa o l'ostentació.963 Els conflictes, doncs, serveixen per justificar i

per fer vàlid un model de comportament únic i definit, tot mostrant els perills a què

està sotmès.

D'una manera similar també trobem els contramodels, masculins i

femenins, en el sectors dels obrers industrials. El personatge masculí, de manera

semblant als representants dels sectors benestants, adopta una conducta que té

com a únic objectiu la satisfacció de desigs materials, la qual cosa provoca

l'embrutiment personal i moral. El camí, que s'inicia amb la beguda i les males

companyies, va degenerant lentament fins a arribar a l'autodestrucció del

personatge, que mancat de voluntat és incapaç d'imposar-se a l'instint i retornar al

camí correcte.964 Paral·lelament, els sectors obrers generen un tipus de

personatge femení que, pel context, resta sense excessives especificacions però

962 «(...) no podia deixar de pensar en la formosor cridanera, rutilant de la Isabel, en les seves
maneres resoltes, en la seva animació constant; i era com un vertigen que s'apoderava d'en
Joaquim Ma i l'obligava a tancar els ulls, en pensar-hi». La dolça melodia, Barcelona: Bagunà,
1924, p. 76.
963 «La Maria Anna no en sabria mai d'acollir-lo així. Semblava massa una reina i ho deixava
endevinar massa que era dominadora i que estava segura del seu domini. Bernadeta, al
contrari d'això, es feia petita quan ell era allí, i no vivia més, en aquell moment, que per a ell. Es
veia, s'endevinava, que no tenia prou ulls per mirar-se'l ni prou oïda per escoltar-lo i que no
aspirava pas a fer-se sentir ni a fer-se admirar, sinó que el seu millor goig era ésser ella
l'admiradora. En Francesc es donava compte d'això i s'hi trobava tan bé que per res del món no
hi hauria renunciat». Una flor vora el camí, Barcelona: Bagunà, 1924, p. 49-50.
964 «Els companys, saps. Ells en tenen la culpa més que no pas jo.(...} Es clar que si jo hagués
sabut no fer-ne cas... Però això sempre es pensa quan ja no s'hi és a temps. És igual: ja l'he
pagada cara la meva falta, per això. Perquè de seguida me'n vaig adonar que havia fet una
bestiesa de les grosses. I tot per fer l'home, per escoltar els altres. Anàvem amb uns quants
companys, els vespres, a l'"Alegria".Tu no saps on és, ja ho sé. És un cafè d'aquests que s'hi
canta i s'hi balla. Els companys em van començar a fer broma d'una cupletista; que s'hi em
mirava, que si s'havia agradat de mi...». Els tres germans d'Isabel, Barcelona: Bagunà, 1927, p.
47.
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que correspon, sense cap mena de dubte, a la prostituta. Es caracteritza per un

físic enlluernador, cridaner i extremat en el vestir, mancat d'elegància i de bon

gust 965 i el que és més important, per una conducta egoista i socialment

reprovable,966 que causa l'allunyament del protagonista del model de

comportament que se li demana, bé perquè l'aparta de la promesa,967 bé perquè

l'impulsa a oblidar les obligacions respecte del nucli familiar que en depèn.968 No

cal dir que s'associa sempre a un tipus de personatge masculí de personalitat

feble, dominat per les passions i que acaba sempre per autodestruir-se.

• La mare

La presència del model familiar té una transcendència argumenta!

important en les diferents narracions. Els protagonistes estan integrats dins d'un

nucli familiar i, per tant, mantenen unes relacions amb els progenitors que els

imposen un seguit d'obligacions i deures que han de complir necessàriament. Les

obligacions que se'ls demana, però, no són sempre justificables i, en alguns

casos, cal que el protagonista s'hi enfronti per salvaguardar els principis

essencials de l'organització social, que són deformats i/o contrariats per les

ambicions, els prejudicis o el simple egoisme d'un o de més membres de la

965 «La seva futura madastra li havia causat un pèssim efecte. El seu posat, la seva veu, la
seva manera extremada de vestir li havia produït una sensació desagradable. (...) Així
d'impressió li havia semblat una dona lleugera, d'una boniquesa composta i remarcable. En
resum: una persona molt mudada que no vol pas dir molt senyora». Una trista història,
Barcelona: Bagunà, 1928, p. 52.
966 «Es va veure ja des de bon començament, que Carlota no es preocupava gaire de fer-se
agradable, ni a Maria Antònia ni a ningú. En veure-la moure's i en sentir-la parlar, un hom es
donava compte que l'esperit, volem dir el tarannà, d'aquella dona era d'una independència
barroera i demanadora, incapaç d'un sacrifici, d'una delicadesa, d'una atenció tan sols. Se la
veia acostumada a ésser objecte de l'admiració dels que la voltaven. Tot en ella era estudiat
per encalcar aquesta mena d'admiracions de baixa mena que van més a la matèria que a
l'esperit. Els seus moviments, les seves actituds, la seva manera de dir les coses contundent i
autoritària com un infant mimat, tot revelava en ella la dona d'història nascuda i criada en un
medi inferior». Ibid., p. 55.
967 «Per això li deia jo al noi: Deixa't de dones de "capritxo" i de fantasia, home, que només et
fan gastar i no tenen un bri de cor quan es necessita. A veure si aquesta rossa que et fa anar
com ella vol, seria capaç de cuidar la teva mare, com una filla. Per aquestes coses s'ha de ser
una dona de bé. L'Isabel era la que et convenia. Ella sí que portava la bondat a la cara...». Els
tres germans d'Isabel, Barcelona: Bagunà, 1927, p. 82.
968 «Un any després Daniel estava arruïnat. El seu agent li ho va participar amb un radiograma
urgent en resposta a la seva petició de "fondos". Maria Antònia i el seu avi no en sabien res. La
primera notícia que els va arribar de la catàstrofe, va ésser una carta de Buenos Aires signada
pel pare en la que deia a Maria Antònia que no passés angúnia per ell, que procurés arreglar-
se com pogués, perquè ell es trobava que no podia tornar mai més». Una trista història,
Barcelona: Bagunà, 1928, p. 64.
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família, que utilitzen Taféete i l'ascendència per coaccionar les tendències vitals -i

socialment rendibles- dels protagonistes.

Els casos més típics es presenten mitjançant els conflictes argumentais

generats per l'oposició familiar. Provenen de la instrumentalització que operen els

progenitors sobre el matrimoni dels fills, generalment filles, a les quals intenten

utilitzar en benefici propi. L'actitud de rendibilitzar la inversió econòmica que

representen els fills és acceptada quan els beneficis que s'obtenen reverteixen

també en la col·lectivitat, però sempre es penalitza quan es fa amb una intenció

egoista, bé quan es proposa l'apropiació indeguda d'uns recursos econòmics o

d'una posició social no guanyades pel propi esforç, bé quan s'anteposen els

interessos personals o de grup per sobre de l'interès social de la classe a la qual

es pertany.

En aquest context pren relleu un personatge especial, la mare, que amb

una tradició positiva dins la literatura -que crea com a contrast la figura de la

madrastra per als valors negatius de la maternitat- quan hi intervé amb la

categoria de personatge tipus sempre ho fa per representar actituds connotades

negativament. Sempre té un discurs en què prenen forma les convencions socials

i mostra una actitud que posa entrebancs, no justificats, a les relacions amoroses

dels protagonistes. El comportament que exhibeix va lligat a una actitud egoista,

de possessió,969 que la porta a anteposar les conveniències a la felicitat dels fills, i

arriba a utilitzar la coacció i el xantatge970 o a explotar sentimentalment la condició

de mare enfront de la parella triada.971 L'enfrontament pot arribar, fins i tot, al

desenllaç tràgic i fa perillar la unitat familiar, que no arriba a trencar-se perquè els

969 «És sempre aquest fals punt de partida el que fa la infelicitat entre mares i fills, el que crea
malentesos, el que posa en pugna els millors sentiments. Les mares mai no poden acabar de
convencé's que arriba un moment que llurs fills ja no són infants». Una trista història,
Barcelona: Bagunà, 1928, p. 82.
970 «-Sigues coratjosa i escolta'm serenament -em demanà. -Ja fa temps que un mal terrible em
rosega... Tot això que em diuen que pateixo de l'estómac; que tinc dispepsia... no t'ho creguis.
El meu mal ja sé jo quin és. Un cranc terrible està minant constantment la meva existència i,
ara, ja no n'hi ha per gaire temps. (...) És per tot això, Claudina, que et demano que ofeguis
aquests sentiments en el teu cor i que quan aquest jove et parli tinguis el coratge de desfer-te'n.
Si així no ho fessis, Claudina, pensa que la poca vida que em queda me la llevaries amb la teva
desobediència i, el que és pitjor, em donaries la mort més trista i amarga que pugui tenir una
mare». Una llàgrima, Barcelona: Bagunà, 192), p. 38-39.
971 «No era així com podia guanyar en el cor del seu fill la batalla entre l'amor de la dona tot just
coneguda, sense arrels profundes encara, i l'amor de mare prestigiós i fortament arrelat en el
cor del fill mimat de tota la vida. (...) Si amb rigor no havia pogut brincar el seu caràcter, amb la
tendresa conquistaria el seu cor. Correria al despatx i cauria de genolls plorant llàgrimes roents
de desconsol damunt de les seves mans i li demanaria perdó, i es faria ben humil fins que el
commouria». Una trista història, Barcelona: Bagunà, 1928, p. 84-88.
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implicats, amb comprensió i tolerància, compensen una actitud que ni el

penediment arriba a suavitzar.972

7.1.4 El compromís amb la realitat

Una de les preocupacions que marquen l'activitat literària de Josep Maria

Folch, des de les primeres obres, és les relacions que ha de mantenir l'objecte

literari amb la realitat i, alhora, els límits que la segona ha d'imposar sobre el

primer o, el que és el mateix, la transcendència social de la literatura que escriu.

La preocupació es barreja amb altres factors, alguns de presents en la literatura

infantil, altres de generats pel mateix model sentimental, que influeixen

decisivament en dos aspectes concrets: l'ambientació donada a la trama

argumentai i les tècniques narratives emprades.

L'ESPAI

La ubicació geogràfica té majoritàriament per escenari la ciutat de

Barcelona, complementat per un altre grup menys nombrós de narracions que es

desenvolupen en un ambient comarcal -bé en viles i petites ciutats rurals, bé en

hisendes i cases pairals més o menys retirades. Entre els dos grups hi ha una

diferència de tractament remarcable que n'afecta l'essència. Així, el segon es

caracteritza per la inconcreció geogràfica, per l'absència de detalls i de

coordenades que puguin identificar-los com a llocs reals, tot i que mantenen la

versemblança. No passa el mateix amb la ciutat de Barcelona que rep un

tractament detallat i pormenoritzat, la qual cosa permet, mitjançant la

sectorialització del marc, una concreció més real que versemblant de l'espai on es

desenvolupa l'argument. L'autor destria unes determinades zones de la ciutat, la

972 «En Frederic es mirà la seva mare amb un esguard rancuniós. En aquella hora de dolor
intensíssim els sentiments, sense el fre de la reflexió, es van revoltar en el seu cor destroçat; i
quan el desesper anava, tal volta, a fulminar una terrible acusació, els seus ulls van trobar el
rostre resplendent de la morta i va veure que li somreia encara amb aquella mateixa dolçor de
quan li havia dit: "per la pau de tots"... Frederic feu alçar la seva mare l'abraçà i la besà, mentre
les paraules de perdó sortien dels seus llavis i se'n pujaven com una fumerola d'encens seguint
l'estela de llum que havia deixat darrere seu l'ànima de Maria Anna». Perdó, Barcelona:
Bagunà, 1926, p. 93-94.

538



pertinença a cadascuna de les quals serveix com a marca de caracterització

social dels personatges, per mitjà del coneixement que els lectors i l'autor

comparteixen del marc descrit. La tria es dirigeix a unes zones emblemàtiques i

reflecteix la nova distribució que ha sofert la ciutat, amb el trasllat de les classes

dominants de la Ciutat Vella als barris de l'Eixample, que juntament amb

Pedralbes i la Bonanova, constitueixen el marc on es mouen els personatges de

la classe dominant.

La Ciutat Vella i els barris perifèrics són l'escenari dels sectors assalariats,

amb una diferència entre ells: Sant Martí, el Clot, el Poble Nou i Sant Andreu

queden reservats als sectors industrials, enfront Ciutat Vella, Sants o Gràcia on

habiten els obrers de "coll-i-corbata" i els representants de la petita burgesia, la

situació econòmica dels quals determina l'alçada dels pisos on viuen. Els "pobres"

habiten sempre un quart pis, en contraposició als personatges "rics" que, si no

tenen casa pròpia, habiten els principals, amb jardí interior.

El que importa, però, no és l'escenari concret del conflicte argumenta! sinó

la transcendència que un determinat espai crea en la caracterització o en el

comportament dels personatges que se senten influïts no per l'escenari sinó per

l'ambient, resultat del tractament gairebé simbòlic concedit a l'espai i que

contextualitza les narracions. Podem afirmar que reflecteixen un ambient ciutadà

tant quan l'escenari és Barcelona, com quan es desplaça als escenaris rurals.

Moltes narracions posen en joc ambdós espais, en una combinació d'ambients

que fan variar-ne, d'acord amb les circumstàncies argumentais, la valoració i

creen així uns conceptes de camp i de ciutat ambivalents. Quan els personatges

són d'extracció rural, sovint la ciutat esdevé la representació dels perills que

n'amenacen la integració social. En aquest context, la ciutat se'ns presenta

exclusivament com l'acumulació de trets i actituds negatives tant en l'àmbit social

com en el personal.

Pel que fa al camp, i en relació amb els personatges d'extracció ciutadana,

hem de distingir dos tipus d'escenaris: en primer lloc, els representats pels llocs

d'estiueig o de repòs i, al costat, l'alta muntanya. El primer grup, actua sobre els

personatges ciutadans com a desvetllador dels sentiments en la mesura que és

l'espai de l'autenticitat que s'oposa a la massificació, l'anonimat i l'artificiositat de
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la ciutat.973 L'urbs, amb la idea implícita de col·lectivitat que conté, representa

sovint el "seny", el bon sentit, o dit en altres paraules, l'oposició social a unes

relacions amoroses de desiguals condicions.974 La ciutat és, doncs, l'escenari del

conflicte amorós i el camp el lloc on es resol -tant si l'amor havia nascut al camp

com si, nascut a la ciutat, necessita de l'espai rural per a ser acceptat. Amb tot i

això, hi ha també una concepció tràgica i salvatge de l'espai rural, identificat amb

l'alta muntanya, i que es contraposa a la ciutat en el sentit de civilització.

L'escenari descrit, esquerp, solitari i miserable, ja no representa l'autenticitat sinó

l'instint animal i, des d'aquesta perspectiva, és l'escenari d'un intent de violació.975

EL TEMPS

Totes les narracions cerquen una ambientació temporal contemporània i

situen la història narrada en el present que comparteixen autor i lectors. La

concreció de la contemporaneïtat del relat s'efectua mitjançant diversos recursos.

Un dels més significatius és la introducció i l'acumulació en el discurs de

referències d'actualitat, tant en el context que embolcalla la trama argumenta!

com en la mateixa caracterització dels personatges. En altres apartats hem vist ja

alguns d'aquests elements, especialment els relacionats amb la modernitat i els

973 «Les muntanyes a ell li havien obert els ulls de l'ànima. En les muntanyes s'havia descobert,
allí havia sabut el gran tresor de sentiments que ens exhornen l'ànima. Després de tants anys
de ficció i superficialitat, havia trobat la veritat i lo profund». Una flor vora el camí, Barcelona:
Bagunà, 1924, p. 50.
974 «Les coses, aquí, són molt diferents de la realitat, Joaquim. Vostè m'ha conegut dins d'un
marc on tot ressalta; m'ha vist a través dels seus ulls de convalescent, damunt d'un fons tot
bellesa, dessota aquest cel tan blau, dins d'aquest paisatge tan ple de llum i de color. Jo
mateixa que no puc oblidar qui sóc, em semblo una altra posada aquí, vivint aquesta vida de
somni. (...) però tot això passarà, vostè tornarà a Barcelona (...) l'encís caurà. El decorat
desapareixerà, i d'aquest entusiasmes d'ara, d'aquests sentiments que són una mica fills de
l'ambient que ens volta, no en quedarà res, el record d'un somni agradable que no es pot tornar
a reproduir». La carta, Barcelona: Bagunà, 1931, p. 48.
975 «Ara l'espectacle produïa una profunda desolació. Enormes masses de roues
s'encastellaven a la dreta del camí, retallant damunt del blau puríssim del cel les més
estrafolàries siluetes. A la banda esquerra era l'abisme, amb pendents ben pròximes a assolir
la vertical, llises, nues, sembrades ací i allà de pedres despreses dels tossals que s'havien
encallat a mig davallar. (...) Maria Anna cercà avidiosa un agrupament de cases qualsevol que
pogués ésser el poble vers el qual anaven. Però amb tanta terra com dominava l'esguard, no
podia veure's ni un poblat a l'abast de la mirada. (...) En alguns marxapeus de les entrades
negres seien criatures mig despullades jugant a pastar amb el fang immund del carrer que el
gros bestiar mantenia sempre humid amb les deixes que hi feia al passar. (...) Una flaire
nauseabunda tapava els esperits, i instintivament els ulls se n'anaven cap a la llenca de cel que
retallaven els dos rengles de teulades per fugir de la sensació d'ofec que us dominava». Perdó,
Barcelona: Bagunà, 1926, p. 45-48.
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canvis operats dins els usos i costums socials, com també els derivats de la

transformació de Barcelona.

Juntament amb aquests, l'autor hi introdueix també un seguit d'aspectes

que li permeten, ultra la contextualització temporal, expressar les seves

particulars opinions sobre la societat catalana de l'època, que abracen tots els

aspectes de la realitat social, política i intel·lectual. En aquest sentit, caldria

destacar la inclusió de l'extensió de la ideologia nacionalista en amples capes de

la societat en una formulació clarament conservadora i burgesa, apolítica i

interclassista, que informa l'activitat i les actituds dels joves, transformada en

norma de conducta que s'enfronta no a ideologies contràries sinó a formes de

vida. Paral·lelament, s'hi recull la situació de persecució del catalanisme que va

dur a terme la Dictadura i se'ns mostra la importància que la Universitat i els

cercles intel·lectuals tenen no només en la formulació i l'extensió del moviment

catalanista -diaris, revistes, etc.- sinó el pes específic que hi tenen aquests

sectors.976

L'altre aspecte que propicia la incorporació de les opinions personals de

Josep Maria Folch és la representació dels ambients intel·lectuals barcelonins de

l'època. Segons la seva particular visió, estan presidits per l'artificiositat, la

mesquinesa i el que és més important encara, per les enveges entre faccions i

"capelletes" que en fraccionen la unitat.977 La causa última és una determinada

976 La importància destaca en dos aspectes fonamentals dins la imatge que donen les
narracions del moviment catalanista. De fet, és sempre un moviment vinculat a les noves
generacions, especialment dels sectors burgesos, que en forma d'ideals de vida en condiciona
la projecció social pública. Amb tot i això, no deixa de ser un moviment no consolidat
socialment i, per tant, en una fase de desenvolupament teòric. El catalanisme dels
protagonistes es manifesta en activitats individuals o de grup com la pràctica de l'excursionisme
que substitueix altres formes d'esbarjo. Aquesta pràctica, d'altra banda, es fa com un
homenatge a la terra, com una manera de fomentar el sentiment pairal i/o nacional tot
objectivant-lo. Paral·lelament, són àvids consumidors de lletra impresa, en la qual la literatura
ocupa un lloc secundari enfront de l'assaig de tema històric, amb la presència de títols i d'autors
concrets com Nicolau d'Olwer. Però, sobretot, consumeixen premsa escrita, que esdevé el mitjà
de difusió més característic del catalanisme. Les referències a diaris i revistes d'àmbit ciutadà,
rural i nacional abunden en gairebé totes les obres en què els protagonistes pertanyen a
aquests sectors burgesos. Des d'aquesta perspectiva, els protagonistes de la configuració de la
ideologia nacionalista són els cercles intel·lectuals. Juntament amb això, també són aquests
sectors els que poden actuar com a protagonistes en la defensa pública del catalanisme,
amenaçat per la situació política de dictadura, mitjançant els aldarulls i l'enfrontament amb les
forces repressives de l'Estat -especialment els sectors universitaris, més conscienciats
ideològicament.
977 «Tot el que lluny estant li havia semblat or macis en la ciutat, havia ressonat buit als primers
contactes. Els que havia pres per grans homes, vistos de prop havien disminuït
considerablement als seus ulls. Les seves pròpies esperances també havien fracassat de la
manera més rotunda. (...) Rialletes iròniques acolliren sovint les seves sinceres admiracions
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actitud contra la qual reacciona l'autor.978 Dins de les concepcions que defensa, el

treball intel·lectual ha de dirigir-se a la perpetuació d'uns trets diferencials catalans

que s'identifiquen amb les essències pairals i tradicionalistes i que configuren el

tipus de catalanisme conservador que defensa.979 En un altre ordre de coses,

també ataca les tendències literàries del moment i, especialment les que

considera atemptatòries contra la sinceritat que ha de presidir tota obra literària, i

que la supediten a les modes literàries del moment.980 No sembla massa arriscat

entendre les manifestacions que formula com una defensa de la pròpia obra

enfront els atacs que l'acusaven de sentimental, deformadora de la realitat i

perniciosa per al jovent al qual anava dirigida, tot qüestionant, alhora, des de

pressupòsits morals i ètics, un dels corrents novel·lístics de la literatura del

moment.

La voluntat de caracteritzar les obres com a contemporànies s'expressa

també en la utilització d'un tipus de narració determinada que elimina la separació

envers els poetes que no eren de la colla. El que havia cregut intangible era esqueixat a bocins
sense recurs». Les hores que tomen, Barcelona: Bagunà, 1926, p. 17.
978 «Innocent! Quan es ve de fora i es vol ésser periodista d'aquells que fan camí, el primer que
cal és gastar-se uns quants cèntims al quiosc francès, comprar uns quants diaris estrangers i
parlar del moviment literari de "avant-garde" a França. "La rel profunda" era un clam romàntic,
d'un patriotisme passat de moda, que no podia interessar a ningú, fora de la família. Els
patriotes d'ara no estan per sentimentalismes. L'amor a les nostres coses cal demostrar-lo
rebentant-les». Retorn, Barcelona: Bagunà, 1928, p. 40.
979 Josep Maria Folch no estalvia en cap moment la ironia a l'hora de retratar el que per a ell és
el tipus d'intel·lectual del moment: «en Joan experimentava cada desil·lusió que el baldava.
Però, era possible que aquest magristó, baixet, primet, groguet, amb una veuta petita, primeta i
atiplada, fos en Pere Gibertós? Podia ésser que aquest petit home fos aquell dels articles
terribles, valents i "descordats", el voletrià, l'iconoclasta impetuós que en Joan havia llegit des
de Riumedina amb una por reverent i un respecte admiratiu, ben cregut que es tractava d'un
home físicament capaç d'esfondrar amb un cop de puny, amb la mateixa facilitat que ho feia
amb la ploma, la ciutat de Barcelona amb tots els seus monuments dolents; amb tots els
barcelonins sense educació ni civisme, ni gust, ni cultura, ridícols senyors Esteves, ignorants i
panxacontents; amb el seu clima tan injustament vantât, amb els seus teatres incòmodes i
desmanteláis, tot això, naturalment, segons el valent publicista?». Ibid., p. 44. En contraposició
potencia i s'identifica amb una tradició cultural molt concreta que troba una plasmació en les
diferents narracions bé mitjançant la inclusió de determinats fragments literaris dins de
l'argument, bé mitjançant les dedicatòries de les obres. Així, els noms de Carner, Alcover,
Ruyra, Manuel de Montoliu, Lluís Millet, etc. -en una barreja significativa- conformen la tradició
que considera válida.
9 ° «Hi hagué moments que s'avergonyí de la seva bona fe, i que, en escriure, refusà la sana
inspiració que feia vibrar el seu cor a dins el pit i tremolar la seva ploma dins de la mà, per por
de les ironies dels companys, per temor de perdre prestigi si fos massa sincer, si es mostrava
massa sensible, si el descobrissin de massa bona fe. Preferí mutilar-se l'ànima. Potser, si ell
hagués pogut endevinar que molts dels joves intel·lectuals que fatxendejaven al seu voltant
posant d'homes forts, d'homes complets, anaven també pel món amb l'ànima mutilada, potser,
hauria donat el crit de protesta contra la dictadura dels impotents, que hauria estat el crit de
redempció de tants joves de lletres que s'han posat a escriure gruixut amb la mateixa trista
il·lusió que certs infants precoços fan la veu gruixuda perquè els prenguin per homes». Ibid., p.
65.

542



cronològica entre els fets narrats i l'acte mateix de la narració per la qual cosa la

recepció de la història pot ésser efectuada dins d'una mateixa temporalitat

compartida pels personatges i els lectors.

LES FORMES NARRATIVES

Aquest aspecte resulta el menys elaborat i, per tant, un dels més

esquemàtics, la qual cosa crea un desfasament entre el missatge ideològic

transmès, força elaborat, i la simplicitat tècnica del mitjà emprat per a la difusió.

Sembla que hi ha un principi fonamental pel qual les relacions entre la

història i la narració tendeixen a la simplificació en tots els aspectes. De manera

majoritària impera un tipus de narració lineal, sense alteracions cronològiques

remarcables, i quan es produeixen van sempre precedides d'acotacions del

narrador que les situen dins la linealitat de la història. Les úniques alteracions

cronològiques recollides són les analepsis, situades sempre en els capítols

inicials del relat, amb la finalitat clara de presentar-nos els personatges i els

antecedents familiars, personals, etc. que facin intel·ligible el desenvolupament

argumenta!.

Josep Maria Folch utilitza, preferentment, la narració en passat, la

¡mmediatesa de la qual ve assegurada per la inclusió d'un tipus de discurs que

recull la veu dels personatges i, per tant, el seu present. Paral·lelament,

predomina la narració singulativa que treu complexitat a la narració, la qual és

suplida per l'acumulació de trames paral·leles, de les mateixes característiques

formals, que aporten una certa consistència a la narració i augmenten el caràcter

redundant del missatge difós.

La presència abassegadora del narrador i de la focalització externa en la

perspectiva adoptada pel discurs, obliga l'autor a cercar la mimesi al marge dels

recursos que ofereix la focalització interna i intradiagètica -fixa, variable o múltiple.

En aquest sentit, recorre als mecanismes més primiciers, com la introducció en el

discurs de diaris personals, cartes, etc., que possibiliten l'accés a la interioritat

dels personatges. Tanmateix, prefereix exercir les prerrogatives com a narrador
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omniscient i, així, predomina el discurs narrativitzat amb focalització externa però

intradiagètica.981

L'aspecte que en resulta més condicionat per l'actitud descrita és la creació

i la caracterització dels personatges, que se'ns presenten sempre mitjançant la

perspectiva i el discurs del narrador, i quan hi podem accedir, amb els actes i les

paraules, és sempre com una il·lustració de les acotacions precedents formulades

pel narrador. En darrer terme, les característiques tècniques que posava en joc

tendien a accentuar la consideració de les narracions com una literatura de

consum i, encara, d'un consum majoritari.

7.1.5 Una visió de conjunt de la literatura sentimental de gènere
folquitorriana

Segons l'anàlisi precedent, la literatura sentimental folquitorriana se'ns

presenta com l'exponent literari d'una ideologia de classe a partir de la qual

s'estructura. Aquesta ideologia es caracteritza per la defensa d'uns principis que

podríem esquematitzar en la primacia de la situació econòmica dels individus i de

la inserció que assoleixen en el sistema productiu, com a criteri discriminador a

l'hora d'establir i conformar un sistema social que els divideix en relació als

mitjans de producció, la possessió dels quals determina una situació de privilegi.

Aquests principis es concreten en un seguit de necessitats socials que

giren a l'entom de l'acceptació individual de les obligacions i de les limitacions que

la distribució social imposa per assegurar-ne la continuïtat i, alhora, a l'adequació

de la pròpia conducta als models de vida i a les normes de comportament que

genera i que n'asseguren l'estabilitat i la perpetuació. La finalitat última és la

integració dels individus en el model social proposat.

La integració es realitza mitjançant un procés d'interiorització, en què les

necessitats socials acaben esdevenint part integrant de l'essència dels individus i

s'objectiven en forma de tendències vitals. Són, doncs, universalitzades i

elevades a la categoria no només d'ideal de vida sinó de norma de conducta.

El procés es defineix per la incorporació d'un determinat model familiar que

es caracteritza per una divisió sexista dels rols socials, segons la qual cada un

981 L'única excepció la trobem a Les memòries de Maria Vallmarí, Barcelona: Bagunà, 1937,
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dels membres del nucli familiar té una funció específica, i per l'establiment d'una

jerarquització dins de la unitat familiar a conseqüència de la qual es crea una

particular situació de dependència i una xarxa d'obligacions que en condiciona

l'actuació. Amb l'establiment del model social descrit, la ideologia defensada troba

la formulació última i més elaborada.en la mesura que aconsegueix tancar el

cercle i confinar a la marginació les conductes discrepants.

La literatura sentimental folquitorriana de gènere formalitza una de les

versions possibles d'aquesta ideologia i introdueix certs matisos en els aspectes

concrets -que no en el plantejament general-, la qual cosa li dóna un caràcter

especial i la diferencia d'altres productes similars.

Podem caracteritzar aquests matisos en tres aspectes. En primer lloc, la

sanció del valor del treball i de l'esforç individual, a partir dels quals s'efectua la

integració de l'individu en el sistema productiu. En segon lloc, l'elevació del

principi de l'estalvi a configurador de l'actitud social. I, finalment, la identificació de

la continuïtat dels sistema social amb una estratègia de previsió, caracteritzada

per l'educació i l'aprenentatge de la generació successora de tots els aspectes del

sistema productiu, la qual cosa genera la subjecció dels hereus a una pretesa

tradició familiar. Aquesta literatura reacciona contra totes les alternatives

generades per l'adopció de noves formes de creixement econòmic o noves

actituds socials encara que representin un avenç i una consolidació del model

capitalista que defensa.

Segons això podem caracteritzar-la com l'expressió de la variant

petitburgesa que reacciona contra els canvis que genera la nova situació social i

econòmica iniciada a començament de segle, que acaba imposant-se en els anys

vint, i que varia substancialment les formes de vida mitjançant l'essencialització

del concepte de modernitat. Tot i que respon als interessos d'aquest determinat

sector social, satisfà les expectatives no ja del conjunt de la classe burgesa sinó

de la generació adulta que perpetua, en la formulació d'una específica estratègia

de futur, els esquemes en què ha estat educada i per a la qual els canvis

generats per la nova fase de desenvolupament capitalista són interpretats com un

perill per a la continuïtat com a classe hegemònica.

que prenen la forma de diari personal.

545



La literatura sentimental folquitorriana en aquest aspecte resulta

paradigmàtica, ja que, per la particular configuració que adopta, mostra tot el

procés d'elaboració de la formulació esmentada, la qual cosa la diferencia dels

productes que parteixen ja d'aquesta situació i ens en donen el resultat final.

Josep Maria Folch definia les obres que creava com a literatura de costums i les

oposava a la literatura rosa, és a dir, a la literatura de gènere. En una demostració

de lucidesa analítica, reconeixia en els productes que elaborava el pes que hi

tenien els factors de configuració social, ideològica i econòmica en la creació dels

personatges i/o en el desenvolupament argumentai. En darrer terme, sabia que

en les diferents narracions el component sentimental no tenia un protagonismo

fonamental en ell mateix i que servia de pretext i d'anècdota per al missatge

d'integració social que resplendia clar i diàfan en cada un dels finals. Per això,

oferia uns productes que no donaven cap tipus de concessió als protagonistes i,

doncs, als lectors, que retrobaven en cada narració la quotidianitat més absoluta,

tant en la representació de les situacions socials com en els models de conducta

oferts. Per a tots els seus protagonistes, l'amor no representava sinó l'anunci de

l'aparició de les responsabilitats socials que com a individus adults la societat els

reservava, sense escenaris meravellosos ni situacions d'opulència. A la literatura

sentimental folquitorriana de gènere el camí del quart pis al principal, de Ciutat

Vella a la Bonanova, de la pobresa a la riquesa, no perdura, ni tan sols com a

esperança.

7.2 La literatura sentimental folquitorriana durant la Guerra Civil
(1936-1938)

Els canvis socials experimentats per la societat catalana arran de la

proclamació de la Segona República i les conseqüències que va tenir en el

sistema de valors morals no van tenir una repercussió explícita en la literatura

sentimental de Josep Maria Folch fins a l'esclat de la Guerra Civil, i encara de

manera escadussera i tangencial. Si bé és cert que en l'època, el model literari

sentimental substitueix progressivament l'espai de la literatura moralitzant en les

Pàgines viscudes, l'escriptor es resisteix a donar forma literària als nous costums i
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als nous tipus de relacions sentimentals socialment acceptades i legalment

reconegudes.

Així, només una de les narracions tracta explícitament una situació de

separació matrimonial que es resol, finalment, per la intervenció del fill.982 Sí que

tenim més exemples de l'acceptació d'altres relacions sentimentals anteriors per

la parella, sense que això suposi, com en les narracions anteriors, un entrebanc

per a la felicitat. «El dispeser», per exemple, planteja un nou compromís del

protagonista que tanca així el dol per la pèrdua de la primera promesa;983 o

«Benjamí», en què el protagonista s'ha casat i ha tingut un fill oblidant l'antiga

enamorada que sí que l'ha esperat tot el temps. El retrobament entre la parella

revifa l'amor anterior i acaben casant-se.984

El que sí té una traducció clara en la literatura sentimental del període és la

influència que provoca la guerra i les seves conseqüències sobre les relacions

personals. El fet es resol en dos motius bàsics: la mort al front o a la reraguarda

d'un dels membres de la parella985 i les lesions, a voltes irreversibles, que canvien

radicalment la vida d'un dels membres.986

Tot i que les narracions són una petita part del conjunt de la literatura

sentimental folquitorriana el que resta molt clar és que l'impacte de la Guerra Civil

arribà fins a tots els àmbits de la vida de la societat catalana de l'època.

7.3 La literatura sentimental d'ambientació rural

El conjunt de narracions que configuren l'apartat presenten unes

característiques marcadament híbrides respecte de la literatura sentimental de

gènere. L'especificitat que mostren prové, fonamentalment, de l'origen que, sense

cap mena de dubte, hem d'anar a cercar en els inicis de la pràctica literària de

Josep Maria Folch. De fet, les narracions poden ser considerades com una

982 «La raó del fill», EP, núm.1719 (26-3-1937), p. 305-310.
983 EP, núm.1735 (23-7-1937), p. 693-698.
984 EP, núm.1723 (22-4-1937), p. 401-406.
985 Potser el cas més emblemàtic el representa la narració «Sense resposta», EP, núm.1768
(11-3-1938), p. 230-236. L'autor ens presenta l'angoixa del protagonista que espera la resposta
a la carta que ha enviat; una resposta que no arribarà mai perquè l'estimada ha mort per una
bomba llançada sobre la ciutat.
986 «Els ulls del cor», EP, núm.1714 (19-2-1937), p. 187-190; núm.1715(26-2-1937), p. 211-214.
Aquí, el protagonista és un sanitari que, ferit per les bombes, perd la vista. A l'hospital
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continuació de la prosa sentimental d'ambientació costumista que va conrear des

de començament de segle, amb les necessàries adaptacions al públic a qui ara

s'adrecen. Tot i la temàtica i les transferències de certs motius argumentais, la

majoria de les narracions no poden ser qualificades sota l'etiqueta de literatura de

genere sentimental sinó que han de ser considerades, més apropiadament, com

idil·lis camperols. I això és així perquè, com hem vist anteriorment, la literatura de

gènere sentimental és una literatura burgesa i, per tant, bàsicament ciutadana,

tant pel que fa a l'ambientació com als personatges, la tipologia i la problemàtica.

D'altra banda, la dependència de les narracions respecte de l'estètica costumista

incideix decisivament en el tipus de conflictes argumentais, en la tipologia dels

personatges implicats i, secundàriament, en la llengua que les caracteritza.

7.3.1 Els arguments

El repertori de conflictes argumentais que ens ofereix aquest grup de

narracions és força limitat pel que fa als elements bàsics i l'aparent diversitat és el

producte de petites variacions superficials que afecten fonamentalment aspectes

contextuáis. Cal tenir en compte, en termes argumentais, que les narracions es

divideixen en dos grans grups. D'una banda, un conjunt d'històries que, amb els

canvis imprescindibles per l'ambientació rural, no fan sinó adaptacions de

conflictes argumentais propis de la literatura de gènere sentimental. De l'altra, les

narracions que fan oscil·lar el contingut sentimental en un espai ambigu entre

l'amor, l'amistat i la companyonia, sense una correspondència clara amb els

conflictes argumentais típics d'aquesta literatura de gènere. Aquest darrer grup de

narracions, el més majoritari, és el que atorga la fesomia característica de la

literatura sentimental folquitorriana d'ambientació rural.

Respecte de les narracions que adapten els esquemes argumentais de

gènere a l'àmbit rural, podem distingir una tipologia de conflictes similar al que

vèiem en tractar del gènere sentimental: els que tenen l'origen en factors externs

als protagonistes i els que són motivats per determinats trets de la personalitat

dels personatges.

s'enamora de la infermera i aquí comença l'angoixa de la noia que tem que si recupera la vista
l'amor se'n ressenti. La història, no cal dir-ho, acaba feliçment.
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Els conflictes externs giren al voltant de la preservació i la continuïtat del

patrimoni. En l'àmbit rural, el motiu revesteix un contingut d'arrelament a la terra

que acaba imposant-se per sobre dels interessos derivats d'una

instrumentalització de les relacions sentimentals com a mitjà d'engrandiment del

patrimoni. La voluntat o els interessos familiars sobre hereus i pubilles, fruit d'una

tradició secular, cedeixen fàcilment davant l'actitud de respecte cap a la tradició i

d'amor a la terra. Tot i les concomitàncies, les narracions presenten una

diversificació atenent el sexe dels implicats.

Pel que fa a les pubilles, el model ofert és representat per narracions com

«En Baldiró».987 La història reprodueix el triangle típic entre una pubilla i els dos

pretendents que té, un hereu i un simple pagès. L'anècdota sentimental uneix la

pubilla amb el pagès, però, s'hi superposa l'estructura patrimonial i patriarcal, la

que és determinada per la voluntat paterna i pel costum.988 El pare de la

protagonista, «un bon home a carta cabal», considera que «era un xic fort donar

la noia, amb tot el seu dot, a un pobric com en Baldiró» mentre que l'hereu és,

sense cap mena de dubte, «un bon partit»; i més tenint en compte que li ha

promès «conservar i aumentar» ambdós patrimonis. El conflicte, però, es resol

mitjançant una senzilla prova que mostra, realment, quin dels dos pretendents

assegurarà no només la felicitat de la protagonista, sinó la preservació del

patrimoni. Davant del camp ressec per manca d'aigua, l'hereu dóna «una ullada

indiferent», mentre que el pagès, «fent-li mal el cor d'aquell assedegament», no

dubta en substituir l'animal malalt i fer voltar la sínia per treure l'aigua. Per al pare

la conclusió resulta òbvia: «Qui fa això que tu has fet, no deixarà pas caure el

patrimoni que se li encomani».

Al costat d'aquest motiu majoritari, la relació entre pubilles i treballadors

rurals sense patrimoni es permet també com a resultat d'una acció heroica i

abnegada que posa de manifest la riquesa de sentiments i de qualitats dels

implicats. El capital humà supleix amb escreix les possessions materials, a les

quals la família hi renuncia sense recança. Cal assenyalar que tots els

987 EP, núm.606 (21-8-1915), p. 631-635.
988 «Jo ja dic que faré la vostra voluntat, i com és cosa sabuda que una puvilla no pot pensar
més que en hereus...». Ibid., p. 633.
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protagonistes se senten obligats i reconeguts en la mesura que són conscients de

la transgressió que suposa el casament amb algú d'un estatus superior.989

Pel que fa als hereus, i d'acord amb els rols socials atorgats a les dones en

la societat rural, la pobresa de les protagonistes és un obstacle menor. El que es

demana a la parella d'un hereu té a veure amb actituds de previsió que no només

preservin el patrimoni sinó que ajudin a engrandir-lo i, naturalment, n'assegurin la

continuïtat. De fet, el matrimoni és per als hereus el pas que en determina l'ingrés

en el món adult.990 En aquest sentit, el respecte als valors tradicionals, que la

narrativa concreta bàsicament en termes religiosos, esdevé juntament amb totes

les qualitats i les aptituds que configuren una «bona mestressa», el principal

motiu per acceptar relacions desiguals. Entre els diversos exemples que hi ha

podem esmentar «Roba neta»,991 «L'hemnosura d'ànima»992 o «La guardadora

d'oques».993

989 Entre els diversos exemples podem esmentar «¡Salvada!», EP, núm.650 (24-6-1916), p.
512-514, en què el protagonista aconsegueix el consentiment patern després de salvar la vida
de la noia. El pare agraït accepta el pretendent rebutjat després de reconèixer que la filla tenia
raó: «La Catarina tenia raó: Tot el que et manca de cabals et sobra de cor... Vina als meus
braços, Friquet!».
990 «Mira, noi; tu no més penses que en fer xirinola i ara ja tens edat de preocupar-te de les
hisendes. A casa, d'ençà de la mort del teu pare, que al cel sia, hi manca un amo. Tu has
d'ésser l'amo i per a que assentis el cap el millor és que et casis...». «L'hermosura d'ànima»,
EP, núm.598 (26-6-1915), p. 470.
991 EP, núm.613 (9-10-1915), p. 771-774. La història té com a protagonista en Bieló, l'hereu «de
la masia gran», i la Teresa, «una orfeneta que viu del seu treball». En Bieló té, a parer de la
mare, un gran problema: sempre va brut i espellifat, la qual cosa la porta a suposar que «cap
noia que s'ho valgui el voldrà». Per a la Teresa, en canvi, «la noia que li hagi d'ésser esposa,
més val que s'agradi de la seva ànima que no pas del seu vestit»; més si tenim en compte la
bondat del personatge masculí. Amb tot, la Teresa decideix ajudar-la valent-se d'una
estratagema senzilla, amb un resultat espectacular. Davant del canvi operat en el protagonista,
la mare exclama: «No serà pubilla, però almenys me'l veuré sempre net i planxat i no
m'assofocarà més». Ibid., p. 774.
992 EP, núm.598 (26-6-1915), p. 470-474. El protagonista, aconsellat per la mare i el rector, es
decideix per la Mariagneta, una noia amb poc dot però «bona i recatada» que li assegura el bon
regiment de la casa. Tanmateix, en Guillemí, tot i considerar-la «molt bona noia», la troba ensopida
i massa vergonyosa, ja que no li agrada ballar o fer tabola. Reptat per la Merceneta, l'opòsit de la
Mariagneta, en Guillemí decideix anar al ball sense dir-li res i després la vergonya de l'acte que ha
comès en consuma la distància i l'abandó. Molt afectada pel comportament del protagonista, la
Mariagneta emmalalteix, i el destí vol que pateixi la verola. Amb greus senyals a la cara, la
protagonista creu que ha perdut ja per sempre en Guillemí però el personatge, que l'estima de
debò, no li dóna importància, ans al contrari, per a ell els senyals de la malaltia li permeten veure
«tota ['hermosura de la seva ànima».
993 EP, núm.962 (9-9-1922), p. 713-718. En la narració, el protagonista, un hereu ric s'enamora
d'una noia pobra que guarda oques a canvi del menjar. Quan el pare se n'assabenta li
prohibeix que la torni a veure però la vella serventa, que coneix la Cristineta, li insinua al pare
que posi a prova les virtuts de la noia. Disfressat de pobre captaire rep la caritat desinteressada
de la noia que, tot i que necessita els diners, considera que ella és jove i, per tant, pot treballar
per aconseguir-ne més. Impressionat pel comportament de la Cristineta, el pare d'en Felipó
l'accepta com a nora i acaba per estimar-la com a filla.
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L'altre motiu argumentai que concreta els conflictes externs és

l'enfrontament entre famílies, que impedeix o dificulta les relacions sentimentals

dels protagonistes. Els orígens dels enfrontaments són sempre anteriors al

naixement dels personatges i han estat motivats per disputes lligades als drets de

la propietat. La coneixença i la relació dels protagonistes, però, acaba per trencar

les prevencions i els prejudicis i possibiliten la solució dels antics conflictes.994

És, però, en els conflictes interns en què aquesta narrativa mostra la

fesomia més característica. Entre tots podem destriar, en primer lloc, els que

neixen de la gelosia. Entre els protagonistes s'interposa, de manera real o

imaginada, un tercer personatge que, amb les atencions que dedica a un dels

membres de la parella, generalment la protagonista, desperta la gelosia i la

desconfiança respecte dels seus veritables sentiments. Després d'una prova en

què es posa de manifest que el conflicte és fals, els protagonistes reprenen altre

cop les relacions.995

Una altra font de conflictes entre els personatges neix de la immaduresa

d'un dels implicats que, atret per la novetat que representen tercers personatges,

deixen de banda les antigues relacions. Majoritàriament, la fascinació té l'origen

en personatges ciutadans que amb l'aparença i amb els costums que practiquen

fan néixer fal·leres i ambicions desproporcionades en els personatges. Totes les

narracions acaben, però, amb el retorn a l'antiga situació, després d'un incident

que demostra la manca de pertinença del comportament que han menat. Seria el

cas de narracions com «La font del raig»996 o «¡Pobre Toni menut!».997 Relacionat

994 «Les oquetes», EP, núm. 636 (18-3-1916), p. 233-235; «Renyits, eh?», EP, núm.855 (21-8-
1920), p. 474-478.
995 «Per Corpus», EP, núm.594 (29-5-1915), p. 392-395 ens il·lustra la gelosia nascuda de la
presència d'un noi foraster, de ciutat, en l'àmbit rural; «L'enuig d'en Felipó», EP, núm.685 (17-2-
1917), p. 150-155, en canvi, ens presenta un triangle amorós entre pretendents de la mateixa
condició; per la seva banda, «La quimera d'en Minet», EP, núm.749 (18-5-1918), p. 315-318 i
750 (25-5-1918), p. 330-333, ens mostra un fals triangle amorós en què un dels pretendents, un
noi de ciutat, arriba al poble malalt. La protagonista, conscient de la greu malaltia que pateix, el
tracta amb tot Taféete que en Minet confon amb amor. La mort del foraster posa punt i final al
conflicte.
996 EP, núm.656 (5-8-1916), p. 633-635. En la narració, el protagonista, en Ponet, deixa d'anar
a buscar aigua a la font amb la Cinteta perquè se sent atret per la Rosalia, una nena de ciutat
que estiueja al poble. Un dia, però, la Cinteta i la Rosalia coincideixen a la font i la protagonista
li demana que desenganyi en Ponet per a què torni amb ella. La Rosalia hi accedeix perquè per
a ella també és un destorb la insistència d'en Ponet. El personatge però ho sent d'amagat i tot
torna a la normalitat.
997 EP, núm.711 (18-8-1917), p. 670-674. A diferència de l'anterior, la narració adquireix un to
més tràgic. En Toni menut, convençut que «les follies que s'expliquen en certs contes poden
arribar a ésser realitats», se sent captivat per una noia forastera, plena «d'aquella gràcia
artificiosa de ciutat». A partir d'aquell moment, el protagonista no para de fer-se l'home davant
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amb aquest tipus de conflicte, l'autor ens presenta també el motiu argumenta! de

l'atracció dels protagonistes per les noves modes, contràries a la tradició, que els

enlluernen fins al punt de posar en perill la futura felicitat. «La resposta»998 en

seria l'exemple més paradigmàtic.

La confusió entre l'amor veritable i un altre tipus d'atracció ens proporciona

un altre nucli de conflictes argumentais. Els protagonistes, que mantenen des de

petits relacions d'amistat, cerquen en tercers personatges la felicitat sense

adonar-se'n que ja la tenen. El model ens el proporcionen narracions com «En

Japet i la Merceneta»999, «El sacrifici d'en Lliset»1000 o «Núvol d'istiu».1001

Pel que fa al segon gran grup de narracions que integren la literatura

sentimental d'ambientació rural, els arguments tendeixen a simplificar-se i

esdevenen, més que conflictes, petites anècdotes. La funció que tenen és

mostrar un repertori ampli de relacions afectives basades en l'amistat, la

fraternitat, la companyonia que poden derivar en una relació amorosa, encara que

el fet, a diferència de l'altre grup, resulta en la majoria dels casos accessori.

L'anècdota argumenta! esdevé el pretext per subratllar el caràcter innocent de les

d'ella. La forastera se'n riu d'ell però el protagonista ho interpreta com un senyal
d'enamorament. Res no li val a la protagonista, la Graciela, tot el que fa per evitar el ridícul de
l'amic que s'entesta a seguir en aquesta actitud, ben cregut que les fantasies que té es faran
realitat. Un dia en Toni veu el cotxe de cavalls corrent pel camí, i pensant que van desbocáis,
es posa al davant per deturar-lo amb tan mala fortuna que és aixafat. El cotxer l'increpa perquè
només es Iraclava de fer-los córrer i en Toni se sent confús i acaba per adonar-se de
l'equivocació que ha comès. L'accident el deixa coix i sort en té de la Graciela, que se l'eslima
de debò, i que conlinua lrobant-li «totes les gràcies».
998 EP, núm.623 (18-12-1915), p. 991-994. En la narració, se'ns presenta el conlrasl entre la
protagonisla, la Laietà i la resta de noies del poble, que «havien ja adoplal les modes
extravagants de la vila». Totes «apareixien el diumenge a missa, amb uns vestils singláis i
encongits, faldilles esquifides i gens airoses, i, sobre tol, res de capulxa al cap, sinó uns vels
que amb prou feines si els lapaven decorosamenl els penlinats estrafalaris que la moda
imposava». Contràriament, la Laietà, «no volia abandonar la formosa caputxa blanca, recatada
i graciosa, ni havia deixal la faldilla ampla i folgada, que des de la cinlura queia airosamenl en
plecs, fins al tormell del peuet elegant, calçat de gracilísima espardanyeta brodada».
Òbviamenl, el canvi en el vestit va acompanyat també d'un canvi en els costums, la principal
conseqüència del qual és la pèrdua de la modèstia i de la discreció. Els nois, per la seva
banda, atrets també per la moda, canvien la barretina per la «matussera gorra de satí negre» i
lot i que se senten atrels per aquesl lipus de noies, tal i com ens informa el narrador «de segur
que no els decidiria pas a prendre-les per muller». El posat recalai de la Laiela, que allunya el
protagonista, en Llúcia, d'ella, és el que atreu un tercer personatge, l'hereu Llorens, i que el
decideix per demanar-la com a promesa. Davant d'això, en Llúcia s'adona de l'error i reprèn els
vells costums i la companyia de la Laietà.
999 EP, núm.618 (13-11-1915), p. 871-874.
1000 EP, núm.681 (20-1-1917), p. 72-76.
loot £^3 núm.713 (1-9-1917), p. 700-704. La narració presenta una variació respecte de
l'anterior ja que, gràcies a l'inlerès del protagonista per la Victorina, aconsegueix que es pugui
reconciliar amb el promès i, alhora, facilila que lorni amb la Marianna, menys lluïda però més
apropiada pera ell.
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relacions que s'estableixen entre els personatges. De fet, l'autor construeix les

narracions sobre la senzillesa de l'argument i la ingenuïtat dels implicats.

Els exemples es poden multiplicar ja que, en termes argumentáis, cada

una es construeix sobre motius diferents. Amb tot, i tenint en compte que el que

les defineix no és pas l'anècdota sinó el comportament dels personatges, podríem

destacar-ne «En Rataplam»,1002 «El canti trencat»,1003 «La prada dels fonolls»1004

«Les calces d'en Melcior»1005 i «La mestresseta».1006

«En Rataplam» té com a argument els esforços de la Riteta per aconseguir

que en Sidret venci «el vici del mal-parlar». Els arguments emprats per la

protagonista són prou eloqüents: «mentre tinguis aquest parlar, no et vui veure ni

tenir conversa amb tu. La Verge no m'ho perdonaria». Davant de l'actitud de la

noia, en Sidret deixa de parlar i s'entén només amb signes. Però, mentre fan

ofrena a la Verge d'uns rams de flors, el personatge no es pot contenir i exclama

«Ra...taplam!». La «inofensiva exclamació» l'ajudarà a superar el mal vici i

n'esdevindrà el sobrenom. El fet que en Sidret i la Riteta acabin casats resulta

clarament accessori en la història i en la narració, ja que el narrador només fa

servir el fet com a colofó.1007 Per la seva banda, «El canti trencat» gira a l'entorn

d'en Blaiet i la mala sort que té i que accepta com a prova «per guanyar-se el cel»

amb «resignació i paciència». La vida que mena canvia quan la Laietà el

considera «el més bon noi de tots». Des d'aquell moment, en Blaiet es dedicarà a

mostrar-li agraïment de totes les maneres possibles, però la malastrugança li juga

una mala passada. Un dia, mentre la Laietà porta els càntirs d'aigua a casa, vol

ajudar-la però ensopega i se li'n trenca un. La mare de la protagonista, en lloc de

renyar-lo, increpa la noia, «tractant-la de tots els mals noms que a la boca li

vingueren». Per primera vegada el personatge «en un cas semblant» plora, i

l'amic creu que està boig perquè en Blaiet es dol de no haver estat renyat. Com

1002 EP, núm.645 (20-5-1916), p. 410-414.
1003 EP, núm.646 (27-5-1916), p. 432-435.
1004 EP, núm.657 (12-8-1916), p. 652-655.
1005 EP, núm.658 (19-8-1916), p. 672-675.
1006 EP, núm.723 (10-11-1917), p. 860-864
1007 «I tant ho arribà a dir, que al cap dels anys, quan ja eren casats amb la Riteta, encara en el
poble no el coneixien per altre nom que el de "Rataplam"». Ibid., p. 414.
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en la narració anterior, en Blaiet i la Laietà acaben casats i l'incident del càntir

esdevé una anècdota divertida.1008

«La prada dels fonolls» es construeix al voltant del protagonista, en

Lluquet, i les argúcies que porta a terme per aconseguir veure la Maria Pepa, una

«pastoreta gentil». Quan el pare, cansat d'ell i de les «seves dolenteries», intenta

allunyar-lo d'allí i el lloga de rabadà a una masia, En Lluquet, decidit a tomar al

preu que sigui, es fa passar per «gandul i talp», amb l'esperança que el nou amo

el tregui de casa. El pagès, però, endevina les raons del noi i acaba per

aconseguir que es quedi i que treballi en permetre-li que cada tarda porti el ramat

a pasturar a la prada del fonolls amb la Maria Pepa. La narració acaba amb el

reconeixement explícit de la intel·ligència i de la voluntat d'en Lluquet.1009 A «Les

calces d'en Melcior», el protagonista sempre vesteix unes calces aprofitades de

retalls o robes antigues que la mare li cus. Un dia d'estiu, en Melcior i la resta de

nois del poble, es dediquen a collir pinyes per a les noies. La Riteta, l'amiga d'en

Melcior, veu una pinya molt grossa i el personatge puja a l'arbre per abastar-la.

Però just quan està dalt, les calces es trenquen i deixen al descobert «tota aquella

cara que cal amagar». Tothom riu davant del desconsol i el plor del noi,

avergonyit però sobretot temorós de la reacció de la mare. Només la Riteta es fa

càrrec de la situació i, després de fer callar tothom, corre a casa per fer-li unes

noves calces amb les cortines. L'alegria d'en Melcior és doble: torna a tenir calces

i ha desaparegut la cortina que li impedia veure la protagonista per la finestra.

Finalment, «La mestresseta» ens permet veure la manipulació que opera

Josep Maria Folch sobre el model sentimental per a la construcció d'aquest tipus

de narracions. La història ens presenta les relacions entre la Ció, una pubilla, i en

Vialet, un noi orfe que la compassió de la protagonista ha convertit en vailet de la

masia. En reconeixement de l'acte, el personatge li adreça un munt d'atencions i

la mare comença a desconfiar i creu que el que vol el vailet és casar-s'hi, per la

qual cosa intenta treure'l de la masia. La protagonista, però, descobreix les

intencions de la mare i amb en Vialet preparen un estratagema: el noi haurà de

fer veure que la Ció li fa fàstic. El pare, però, intueix el que passa i també que

Taféete del protagonista cap a «la mestresseta» és purament fraternal i totes les

1008 «Si déu anys després de les coses que havem contat, haguéssiu anat al poble, l'haurieu
vist feliç i content, al costat de la Laietà, sa muller, comentant amb sa mare, entre riallades, el
fet del canti trencat». Ibid., p. 435.
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atencions que li dedica només són el producte de la bona intenció. No cal dir que

la ingenuïtat i la bondat del vailet triomfa per sobre de la desconfiança. La

narració, doncs, ens acaba per confirmar que, gairebé sempre, els contes, les

rondalles o la literatura sentimental només es fan realitat en la ficció.

7.3.2 Els personatges

Tot i que pot ser considerat a primer cop d'ull un tret secundari, el que

immediatament crida l'atenció sobre els personatges de les narracions que

comentem és el nom que tenen i la diferència substancial respecte dels noms

triats per l'escriptor per protagonitzar les narracions de gènere sentimental. Les

Alexandrines, Maria-Grades, Fifines, Eulàlies, etc., deixen el lloc a les Cintetes,

Ciós, Neletes, Cristetes, Teresones i altres similars; de la mateixa manera, els

Pere-Antonis, Eduard-Maries o Norberts són substituïts pels Gotimets, Miquelets,

Japets, Minets, Pepons i un llarg etcètera. El canvi en l'univers lèxic dels noms,

amb l'aparició dels hipocorístics i dels diminutius que no responen a una variació

de l'edat dels personatges, ens situa clarament no en l'àmbit rural sinó en la

representació tipificada per una llarga tradició de literatura costumista rural d'arrel

idíl·lica i de ressons romàntics.

En aquest context, els personatges són construïts com a tipus i, en

conseqüència, plans i sense evolució ni profunditat psicològica. A la dependència

de la tipologia costumista, però, cal afegir-los una altra servitud que deriva de

l'orientació argumenta! i la temàtica com també de les implicacions modèliques i

exemplars de les narracions. Els personatges han de respondre dins del model

descrit a una categorització de tipus moral limitada i sense ambigüitats dins dels

paràmetres delimitats per la religió i la tradició, de manera similar al que succeïa

en la literatura de caire moralitzant.

7.3.3 La llengua

De manera similar als personatges, als arguments i a la perspectiva

narrativa adoptats per Josep Maria Folch en les narracions, el tractament

1009 «-Ja tenia raó, son pare, de dir-me que de ruc no en tenia res». Ibid., p. 655.
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lingüístic recupera molts dels trets definitoris de la literatura costumista, d'arrel

romàntica, de començament de segle. Així, torna a usar un tipus de llenguatge

que aspira a recrear la realitat lingüística que hom atribueix o relaciona amb una

societat rural; una realitat equidistant de la dels lectors però també de la que

s'intenta reproduir literàriament; al capdavall, els personatges folquitorrians,

també en termes lingüístics, són el resultat de la representació d'una societat rural

catalana atemporal .

Josep Maria Folch tendeix a fer prevaler per sobre dels dialectalismes l'ús

sistemàtic d'un determinat tipus d'adjectivació i de derivació que, juntament amb

la utilització reiterada dels diminutius i altres formes afectives, concedeixen a la

llengua dels personatges un to arcaic. La cerca de distància entre la llengua usual

i les solucions lingüístiques adoptades referma la voluntat i la intenció de l'autor

de mostrar l'immobilisme i el caràcter tradicional de la societat rural que recrea

literàriament.

Un esment especial mereixen els renecs i altres exclamacions amb els

quals l'autor enriqueix el repertori lingüístic. Pel que fa als renecs, d'una varietat i

riquesa excepcional, la presència individualitza i singularitza el model narratiu. Al

costat dels més tradicionals, sempre en l'àmbit dels eufemismes, Josep Maria

Folch crea un bon nombre d'expressions usuals que, en el context, adquireixen

un valor diferent. Aquest bagatge lingüístic s'enriqueix amb la presència de frases

fetes i dites populars que complementen el caràcter anacrònic que presenta la

llengua en aquest model narratiu.
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