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L'«ESCOLA MALLORQUINA» I LA PROSA LITERARIA.

ALGUNES CONSIDERACIONS'

1. L'«Escola Mallorquina» i la confusio entre narrativa i prosa

L'actitud de sobrevalorac16 de la poesia sobre els altres generes ja es

pot observar en un narrador com Joan Rossello de Son Forteza, parcial-

ment classificable dins el Modernisme.2 Igualment, una de les causes per

les quals Salvador Galmes va abandonar la narrativa potser fou el context

advers a un determinat tipus de relat (el que seguia el model naturalista-

modernista) entre la intel•lectualitat mallorquina del moment. D'aixo,

per6, no n'hem de deduir una proscripcio clara i directa dels generes

narrativs per part de l'Escola Mallorquina. La questio, sens dubte, esta

relacionada amb la situacio per que passa la narrativa al Principat durant

aquests anys. ` No es el meu proposit ara esbrinar si hi va haver o no una

I. Aquest article es el resultat de la reelaboraci6 d'alguns capitols del treball La

narrativa a Mallorca de 1900 a 1936, que va rebre un ajut de la Institucio de les Lletres

Catalanes a la investigacid sobre amoviments, obres i autors de la literature catalana

contemporania» en la convocatoria de 1989. S'hi han tengut molt en compte les publica-

tions en revistes, i no solament els llibres, tot i que encara esta per fer el buidat de quasi

tots els diaris de les Balears, treball que ens aportaria segurament dades noves. Agraesc

aqui algunes informations que m'ha proporcionat Antoni Nadal.

2. Especialment les idees exposades a Ruralisme (1908). Sobre el tema vegeu: Pere

ROSSELLO BoVER, Proleg, dins Tardanies, de Joan ROSSELLO de SON FORTEZA (Mallor-

ca, Editorial Moll, 1988), ps. VII-xxvl.

3. Vegeu: Alan YATES, Una generacio sense novella? La novella catalana entre 1900 i

1925 (Barcelona, Edicions 62, 1975); i Jaume AUFERIL, El Noucentisme i la crisi de la

novella, aL'Espillo, num. 21 (juny de 1985), ps. 47-63.
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autentica relegacio de la novella pels noucentistes i Si, en el cas que la

resposta fos positiva, aquesta es va donar tambe a Mallorca. Nomes vol-

dria apuntar dues idees, que em semblen importants: a) els escriptors de

les Balears varen patir les consequ6ncies de la situacio de crisi, ja que les

editorials barcelonines eren en bona part els seus punts de publicacio: i b)

la diferencia essencial entre els noucentistes del Principat i els de les Ba-

lears, generalment designate sota la polisemica denominacio d'Escola Ma-

llorquina, consisteix sobretot en la diferent situacio politica i social dels uns

i els altres. Segurament a nivell public la crisi i el debar sobre la novella de

1'any 1925 no varen tenir gairebe cap repercussio a Mallorca. Tanmateix

aixo es un let logic i normal per diversos motius. En primer Iloc, perque

1'estat d'anomalia dels generes narratius afectava aqui ben pots. (I amb

aixo no sols em referesc als escriptors, sing tambe als lectors.) La nomina

dels narradors mallorquins es forca redulda, de tal manera que en el

present treball (on tambe incloem altres prosistes) ens haurem de referir a

alguns escriptors forca secundaris. A mes, els narradors eren minoria, com-

parats amb els poetes, i sovint la seva obra es publicava -tot seguint un

mitja semblant al costumista- als periodics i a les revistes. La desproporcio

entre poetes i narradors, arrossegada des de la Renaixenca, s'acusava espe-

cialment en el panorama de les publications: les reedicions, per exemple,

son frequents, cosa que ens fa pensar en una manta de producc16. Per tant,

si no hi havia una creacio minimament normal, tant pel que fa a la

quantitat com a la qualitat, logicament no es podia produir cap posiciona-

ment global contra la novella com a genere. El debar sobre la novella, si es

que a Mallorca n'arribaven noticies, devia semblar musica celestial a l'oida

dels escriptors mallorquins.

En canvi, si que es plantejaven altres questions entorn del genere, com

es ara el rebuilt de la novella naturalista -debar que en el fops es essencial-

ment de caracter moral. Tambe un tema encara candent devia esser si la

novella i la prosy s'havien d'escriure en castella, questio tries tost propia del

segle anterior, pero que permet entendre el bilinguisme d'alguns dels

4. Per exemple A[nronil PONS, Un mot sobre sa novella mallorquina, <<La Aurora» ,

n6m. 496 (25-111-1916), ps. 1-2.
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escriptors d'abans de la guerra civil.' Igualment, la polemica entre la

novella rural i la novella ciutadana' tambe to un cert resso a Mallorca, com

es logic en una literatura en la qual el xoc entre el camp i la ciutat ha

aparegut constantment fins a esdevenir mes tost un topic. Tot aixo ens

permet deduir que a Mallorca, encara que no es produeix cap tipus de

debar entorn de la conveniencia o no de la novella, hi ha una preocupac16

per aquest genere que sobretot revela que encara no s'ha arribat a assolir.

Els noucentistes balears, en consequencia, havien d'esser favorables a la

incorporacio de la narrativa a la literatura mallorquina, tot i que no com-

bregassin amb determinats tipus de novella i en defensassin uns altres de

basats precisament en la idealitzacio de la realitat.

Abatis ens hem referit a la identitat entre els noucentistes del Principat i

la denominada Escola Mallorquina. El tema, que ha estat tractat amb pro-

funditat per Gregori Mir, es un altre dels aspectes fonamentals. Sera conve-

nient recordar algunes lades prou significatives. Costa i Llobera, sobretot

arran de la publicacio d'Horacianes (1906), es considerat un precursor del

Noucentisme. Miquel Ferra, que va treballar com a bibliotecari bastants

d'anys a Barcelona, es un poeta clarament noucentista, com ho demostra la

sere de poemes titulada Sportswomen. Entre Josep Carver i els autors de

l'Escola Mallorquina existi una autentica relacio literaria i d'amistat. Els

escriptors mallorquins participaren en les empreses editorials del Principat,

aixi com els principatins collaboraven en les publications noucentistes de

Mallorca. Etcetera. Les diferencies entre els uns i els altres son degudes quasi

exclusivament a la situacio politica i social diferent entre ambdos pafsos. A

Catalunya hi ha unes institutions autonomiques (la Mancomunitat, despres

la Generalitat) al capdavant de les quals trobam un poder politic de

5. Sobre aquesta questiu, Miquel FERRA, en un article titular Envant o enrere (1912)

critica durament Tous i Maroto, per publicar encara en castella , segurament Pent referencia

a De la Isla Dorada (Postales y bocetos) (1912). Ferra l'acusa de servir as la burgesia,

refrires amb oli foraster, les seves fresques impressions de naturalesa>>. Vegeu Miquel

FERRA, Articles i Assaigs (Mallorca, Editorial Moll, 1991), p. 107. El bilinguisme de

molts dels autors de la posrguerra (Joaquim Verdaguer, Lloren4 Villalonga, etc.) ja tenia

precedents abans de 1936.

6. A I'uAlmanac de les Lletres» (1932) es publica Particle d'A. RosICH CATALAN,

Entorn de la nostra novella ciutadana, ps. 127-131.
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signe nacionalista , que impulsa un determinat tipus d'activitat cultural pla-
nificada. En canvi , a les Balears hi ha aleshores un sistema administratiu (i
una mentalitat dominant , de la qual no s'exclou ni tan sols una bona part
dels intellectuals que escriuen en catala ) centralista , on fins i tot perviu el
caciquisme . Es tracta d'una societat sense consciencia nacional, mancada de
qualsevol tipus de planificacio cultural, amb un nacionalisme cultural molt
marginal . A mes , la Mallorca de 1 epoca segueix essent una societat basica-
ment agraria , on encara es impensable una proposta civilista ( urbana ) corn la
formulada pels noucentistes del Principat.

Es evident , pero , que a l ' epoca a que ens referim ara s'empra el terme
Escola Mallorquina corn a sinonim de noucentisme ntallorqui . I el concepte
es especialment usat en aquest sentit a l'hora de referir - se als poetes. Pere,
per que aquesta restriccio exclusiva als escriptors d'un sol genere? Es cert
que els escriptors de 1'Escola Mallorquina son exclusivament poetes.' No es
donava cabuda a altres tipus de treball literati o erudit? Gregori Mir ha
estudiat el concepte d'Escola Mallorquina des de la seva aparicio en la
Renaixenca . Reproduire quatre de les conclusions finals a que arriba,
referents al perfode que aquf estudiam, perque em semblen especialment
importants:

o3. D'utilitzacio normal i plenament acceptat , el concepte d'Escola Mallor-
quina sofreix on canvi semantic -degut , principalment , als joves mallor-
quins noucentistes - per referir - se exclusivament a una manifestacio poetica
determinada feta pels poetes mallorquins.
4. Els escriptors i poetes que feren << La Nostra Terra )) i 1'oAlmanac de les

Lletreso , perfilen el concepre d'Escola Mallorquina , situant en el seu cim
l'obra de J. Alcover i Miquel Costa . Dins una inequivoca idea de cultura
catalana , defensen una personalitat mallorquina suficient que els condui a
elaborar 1 ' Estatut d ' Autonomia de 1'any 1931 {...)
o6. Fins a 1'any 1936, el concepte d'Escola Mallorquina fou utilitzat en els
seus dos sentits : com a aportacio global de Mallorca dins la cultura catalana
i com una tendencia poetica mallorquina de caracteristiques especials dins
la literatura catalana.

>>7. Dins la postguerra , nomes s ' ha utilitzat en aquest ultim sentit, i ha
desaparegut aquell que volia definir l ' aportacio cultural -global de Mallorca
dins el proces de consolidacio de la cultura catalana.))'

7. Gregori MIR , Sobre el concepte d'Escola Mallorquina . Notes sobre ideologia i cultura
<< Randa )), num. I (Barcelona , Curial , 1975), ps. 151-152.
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Les paraules de Gregori Mir deixen ben clara 1'absoluta imbricacio

dels factors socials i politics sobre I'Escola Mallorquina, aixi com la diversi-

tat de sentits en que s'ha fet servir el terme. En realitat, no es que els

escriptors mallorquins tancassin files entorn d'un sol genere. L'Escola Ma-

llorquina s'identifica amb la poesia perque els nostres literats sobretot

havien excel-lit en el conreu de la lirica, que a la vegada era el terreny que es

considerava mes essencialment literati. Tot aixo s'accentua per 1'exemple

de Costa i Llobera i de Joan Alcover, aixi com tambe per la preeminencia

de la poesia dins l'estetica noucentista i per la feblesa de la narrativa

mallorquina (i, en general, de tots els altres generes). Em sembla, pero,

que entre els nostres escriptors no hi havia cap tall que separas els uns i els

altres en virtut de preteses diferencies generiques, ni fins i tot estetiques,

perque les uniques divergencies que en definitiva pesaven eren les ideologi-

ques.° Aquest fet es veu molt clar en el cas dels dissidents. El rebuig de

Gabriel Alomar per la societat mallorquina era degut sobretot a la seva

ideologic d'esquerres i al suposat anticlericalisme. L'actitud de Llorenc

8. En aquest sentit es manifesrava Joan Pons i Marques davant els atacs que I'Es-

cola rebia dels escriptors joves de la postguerra. Pons i Marques es referia a l'ambiguitat del

terme Esrola mallorquina, que, segons ell, havia estar usat mes al Principal que a Mallorca

precisament a partir de la participacio dels poetes mallorquins als Jocs Florals de Barcelo-

na. Per a Joan Pons, el rerme Escola mallorquina tendria un sentit forca ampli, que

permetria tambe 1'assimilacio de les innovations: «Altrament, tots sabem aqui, sense

necessitars de majors precisions, que volem dir i significar quan al-ludim a una "escola

mallorquina". El que passa es que, fins ara, aquests dos mots perillosos, havien esrar usats

gairebe exclusivament en sentit topografic i encomiastic a la vegada, i al mateix temps

generalment sempre des de fora. De poc enca, pero, les allusions a 1"'escola" semblen

haver adquirir on cerr dcix pejoratiu i esclusivisra, enunciades al mateix temps de mes a la

vora, com si es prerengues de marcar en la publica heretat literaria unes fires que no

consten en cap "registre d'hipoteca" i donar-nos a entendre que certes innovations o formes

do poesia no hi tenen cabuda i han de presentar-se, per rant, com anti-escola. No. Ni es

licit decidir que tal o qual forma de poesia ja no cap en l"'escola" ni tampoc ningun

excioure's previament i voluntariament de rota llei de tradicio i precedencia. ,Qui ha dit

clue no pot esser nostre, per exemple, el malaguanyar B. Rossello Porcel, just perque la

seva poesia cs, com it nova, distinta d'altres!» Vegeu Joan PONS i MARQUES, Cent anys de

poesia a Mallorca i 1'Escola mallorquina. Conferencia pronunciada en la clausura de

I'Exposicio del Diccionari, en el saki d'actes de l'Excma. Diputacio Provincial de Balears el

8 de mar4 de 1952 (Palma 1952), p. 10.
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Villalonga a Mort de dama (1931), aixf com la reacci6 que va provocar, es
tambe sobretot ideologica ( i, en cert sentit, moral ). En canvi , I'Escola
Mallorquina podia tolerar perfectament les vel•leitats avantguardistes, en
castella, de Jacob Sureda o de Miquel Angel Colomar, encara que no les
integras en la seva estetica . Conflictiva i lamentable , per contra , els havia
de semblar 1'actitud de mossen Antoni M. Alcover quan s'enfrontava a
l'Institut d ' Estudis Catalans . Evidentment , els prosistes, els narradors, els
autors teatrals , els periodistes , els assagistes , els historiadors... que combre-
gaven amb el mateix esperit que els poetes de I'Escola Mallorquina no
n'eren exclosos . Tots feien la seva aportaci6 i la situaci6 no era tan brillant
com per rebutjar l'ajut de ningu . Es a dir , tots els intellectuals mallorquins,
regionalistes o nacionalistes , feien part tambe de I ' Escola , ja que collabora-
ven en un mateix objectiu : el redre4ament de la llengua , la literatura i la
cultura catalanes iniciat en la Renaixen4a.

Es sobretot aquest esperit de continuitat de la Renaixenca el que
caracteritza I'Escola Mallorquina, que en certa manera ignora la contribu-
ci6 que el Modernisme havia fet . I aquf ens trobam amb una altra de les
diferencies respecte del Noucentisme catala : la incorporaci6 de l'element
de la modernitat o novetat , que s ' adverteix adhuc en la paraula noucentis-
me, no es dana en canvi en I'Escola Mallorquina. Diffcilment es podia
aspirar a fer un art modern , europeu , propi dels temps que corrien, en una
societat com la de la Mallorca d ' abans de 1936 . La voluntat de modernitat
havia de correspondre's a unes formes de vida i la Mallorca de la primera
part del segle xx era encara una terra ancorada al passat . D'aquf que el
noucentisme illenc canvii aquestes pretensions d'actualitat per 1'accentua-
ci6 de la tendencia a la atemporalitat . Es a dir , el classicisme se'ns presenta
com el substitut idoni a les pretensions d'un art modern, que aleshores no
podia tenir lloc. Altres , com Villalonga , ho intentaven submergint -se en el
m6n foraster dels primers estrangers que visitaven l'illa i prenent com a
model altres literatures.

I aquest es el punt que ens permet explicar un dels fenbmens mes
caracterfstics de la literatura , tant de la poesia com de la prosa, feta per
l'Escola Mallorquina : la idealitzaci6 , que ja advertfem en alguns dels es-
criptors modernistes , es d6na sobretot a partir de la intel •lectualitzaci6 i de
la fuita de la realitat . Els nostres noucentistes tambe s ' evadeixen d'una
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realitat for4a discrepant del model ideal. Volen expressar literariament,

com ha explicat Damia Pons i Pons, una Mallorca mitica, ideal i eterna,

clue s'oblida de la realitat social i humana immediata.' El classicisme,

evidentment, sera la valvula de sortida mes dissimulada i efectiva, que a

rues podia justificar-se reivindicant les arrels greco-llatines de la nostra

terra. Josep M. Llompart ha interpretat aquesta reivindicacio de les arrels

classiques com una ofugida per la tangent de l'idillli, el refugi en el mon

ideal i conventional d'honrats terrassans, de sanes traditions, de vides

humils i somrients».'° El mite de la ovida d'or>> se soste sobretot en la

consideracid del paisatge mallorqui com a mare en que s'han transmes i

perviuen entre nosaltres les formes de vida classiques. « De fet -explica

Josep M. Llompart-, l'aparicio del mite es produeix quan aquest paisatge

tan real en l'aspecte fisic es va poblant de Figures, quan l'escriptor tracta de

penetrar en les vides humanes que hi habiten i basteix, a partir d'elles, un

pla fictici a tall d'al•legoria. Aleshores compareix, esplendorosa, la bellissi-

ma mentida de la vida d'or. A un real paisatge perfecte, una ideal humani-

tat perfecta.»" Un exemple concret d'aquesta, diguem-ne, perdua del

sentit de la realitat es l'opinio de Maria Antonia Salva respecte de les

rondalles mallorquines, segons la qual ores no hi ha dins la nostra literatu-

ra que reflexi amb tanta fidelitat la fesomia interna de la pagesia de

Mallorca» " com les rondalles de mossen Alcover. Es evident que pensar

clue la vida del camp es com el que ens conten les rondalles es no saber en

absolut com viuen els pagesos. Aquesta opinio potser seria acceptable en

un escriptor urba, pero resulta ben significativa en una dona clue precisa-

9. Damia PONS, Nacionalinue, accio cultural i produccio literdria ente el 1917 i la

Segona Republica, oRandan, num. 9 (1979), ps. 171-183.

10. Josep M. LLOMPART, La vida d'or, oLluco, ndm. 661 (juliol-agost de 1976), p.

20. Reproduit dins Retorica i poetica, i (Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1982), ps.

99-109.

11. Ibid., p. 21.

12. Maria-Antonia SALVA, Entre el record i l'enyoranca (Mallorca 1955), p. 80. De

fee, el capitol en que es refereix a les rondalles de Mossen Alcover ja havia aparegut abans:

Sobre lei rondaies de Mn. Ali-over, Miscehinea Balear dedicada a D. Antonio Ma. Alcover

con motivo de la publicacidn de «Diccionari Catala-Valencia-Balear> (Palma, Circulo de

Estudios, 1933), ps. 1-2.
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ment ha viscut sempre al camp. I es que el ruralisme, un cop ha estat
depurat de tot el que conte de salvatge i d'irracional -es a dir, de tot el que
els naturalistes i els modernistes havien subratllat-, es converteix en el
tema literati per excel•lencia dels escriptors mallorquins.

La importancia del paisatge en la plasmacio d'aquest proces de fuita
de la realitat ens permet trobar una explicacio a la desnarrativitzacio dels
generes en prosa. Aquest fet ja tenia les seves arrels en el Modernisme, dins
el qual, potser ajudat per la importancia del poema en prosa, s'inicia una
tendencia que conduira a la confusio generica. Ho trobam en autors mo-
dernistes com Miquel dels Sants Oliver, Joan Rossello, Coloma Rossello'
o Salvador Galmes. Hi haurfem d'afegir el nom de Felix Escalas i Cha-
meni (1880 - 1972), l'activitat del qual sobretot el dura al mon de la
politica i de les finances, pero que a principis de segle collabora amb textos
literaris en prosa -alguns dels quals cant son classificables com a articles,
relats o proses poetiques- a <La Roqueta», ullustracio Catalana», « Cata-
lunyau i d'altres.'' La poetitzacio de la prosa, tant del relat com del quadre
de cosrums, durant el Modernisme havia estat la primera passa cap a la
idealitzacio i la confusio generica (narrativa, prosa, memories i assaig) que

13. Agguns dels textos recollits dins Valldemosines (191 1) son practicament hidrids
d'elements narratius i d'elements propis de la prosa poetica ode la prosa periodistica. Aixi,
Foc colgat (De Palma a Miramar) es una barreja d'article de descriptions historico-
paisatgistiques amb una histOria sentimental com a Eons; Una escapatoria es una prosa
breu, essencialment descriptiva, amb molt pot argument ; i 01i i olives no es mes que una
descripcid del proces de fabricacio de lob i dels elements culturals i humans que l'envol-
ten. Coloma Rossello i Miralles (Palma 1875 - 1955) fou corresponsal de aFeminala,

suplement dedicat a les dunes de la revista «Ilustracio Catalana», on publica Le papillon et
le bourdon (num. 29, 29-viii-1909, ps. 12-14), Hosanna (ndm. 36, 27-111-1910, ps.
17-19), i 01i y olives (num. 37, 24-Iv-1910, ps. 12-13). Els dos darters foren recollits en
el volum Valldemosines ( Barcelona , L'Avenc, 1911).

14. De Felix Escalas hem localitzat les seguents proses creatives, emmarcables entre el
relat i ( ' article : Nadal, allustracio Catalana» , num. 30 (25-xu-1903), p. 388; Rondalla,
Ibid., num. 101 (7-Iv-1905), p. 302; Nit d'estiu, aLa Roqueta. Ilustracid Mallorquinaa,

num. 8 (30-iv-1902), p. [5]; Nevade, aAlmanaque de "El Felanigense"a (1901), ps.

59-60; Santueri , Ibid. (1902), ps. 113-114; Gerinello, Ibid. (1904), ps. 105-106; Elsen

Joan, Ibid. (1906), ps. 95-96, reproduIt a aLlevanta, 90 (30-iv-1920), p. 12]; Els
formiguers, Ibid. (1907), ps. 81-83; Bon retort , Ibid. (1908), ps. 101-102; Impressio de
Venetia, Ibid. (1909), ps. 89-90; i Retorts, Ibid. (1913), ps. 81-82.
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es d6na despres en mans dels noucentistes. Els efectes de l'Escola Mallor-

quina consisteixen sobretot, com hem dit abans, en la desnarrativitzacio

dels generes en prosa: aixo es, l'augment de la prosa paisatgistica (de

qualitats de caire poetic i de la qual )a teniem precedents en el Modernis-

me), l'aparicio d'obres a mig cami entre prosa/assaig i narrativa, el ref is

de temes tradicionalment novellescs (potser tambe com a rebuig dels

topics estesos per la novella fulletonesca), la desaparicio o atenuaci6 de

('argument i adhuc la transformaci6 de generes com els Ilibres de memories

(que tambe perden el caracter realista). Les consegU ncies en un panorama

caracteritzat -com hem vist- per la feblesa de la narrativa no podien esser

mes que la pervivencia d'una situacio de anormalitat, que nomes s'intenta-

ra corregir timidament cap als anys trenta.

2. La continuitat del XIX

A grans trets es pot considerar la convivencia de tres torrents diferents

dins la prosa posterior al Modernisme produida a les Balears : en primer

Iloc, un torrent que continua la prosa del XIX, essencialment costumima,

pero que en part encara resultava integrable dins l'Escola Mallorquina pel

clue tenia de contribucio a la Renaixenca ; en segon Iloc, la prosa d'un

marcat caracter poetic o esteticista , que es la part mes integrable dins

I'Escola, ja que sovint introdueix els mateixos temes i topics que els usats

en la poesia ; i, en tercer lloc, I'obra d ' un grup d ' autors mes joves , alguns

dels quals continuaran durant la postguerra , que Bolen recuperar trets de la

narrativa realista i tambe de la novella de genere ( novella rosa , novella

moralitzadora , etc.). La forta petjada del costumisme sobre la prosa es

deixa veure encara en la decada dels anys vint . El costumisme vehicula un

tipus de narrativa que defensa , des d ' un punt de vista reaccionari , formes

de vida arcaiques , oposades a qualsevol signe de progres . Sovint es tracta

d'obres de poca qualitat , interessants exclusivament perque ens revelen

topics encara en circulac16 ja ben entrat el segle xx.

En primer Iloc, cal fer un esment a l'obra catalana del menorqui Angel

Ruiz i Pablo (1865 - 1927), autor que mes tost pertany a un periode

anterior al clue aqui estudiam . La seva producci6 es caracteritza per l'inte-
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res per l'anecdota, per 1'humor i pel folklore. Ruiz i Pablo va publicar
diverses novelles en espanyol.' 5 En Del cor de la terra (1910) havia aconse-
guit escriure una especie de drama rural que, principalment pel conflicte
passional dels protagonistes i pel desenllac tragic, s'aproximava al Moder-
nisme. Pero, en canvi, al Viatge tragic de l'amo en Xec de s'Uastra'c' (1928)
retorna a l'humorisme costumista que ridiculitza el pages quan es troba en
una gran ciutat (Barcelona), tot i que enceta un tema que ofereix unes
grans possibilitats d'analisi psicologica i de denuncia social. La intencio del
Viatge tragic... es fer riure i la tecnica encara es molt propera a la del
quadre de costums. La intencio costumista es troba en altres relats seus
tambe d'aquests anys." Tambe es interessant esmentar com ben tard
encara apareix algun relat costumista de Bernat Balle Amengual (1860 -
1945), molt de temps despres que aquest hagi deixat de publicar.10

Mossen Jeroni Pons (1889 - 1954)" fou un assidu collaborador del
setmanari «Soller». La seva unica novella, La llar dels avis, aparegue al
Folleri del Soller» entre 1920 i 1921. Poc despres, en 1921 mateix, sorb

15. Oro y escorias (1893), Episodios ribererIos (1906), Clara sombra (1915), Crisis de
un alma (Las metamorfosis de an erudito) (1918), El final de una leyenda (s.d.), La
nevatilla, etc. Tambe es autor d'altres textos narratius: Doce dias en Mallorca. Impresiones
de viajes (1892), Impresiones de an peregrino en Roma (1901), etc.

16. Publicat abans amb el titol de Viatge estrategich del amo En Xech de S'Uestra,
<<Catalanao, vol. vi (1922) (en diversos numeros).

17. Recordances. Jochs d'Allots, oCatalanao, vol. 1 (1917), ps. 407-412. Quan se pert
s'eyma. Sa confessio d'En Bep de S'Estay. Conies menorquins, «Catalanaa, vol. vil (1923),
ps. 4-6 i 276.

18. Estampesy minyons, dins Miscelanea Balear, op. cit., ps. 175-192. Bernat Balle
escrivi sobre temes populars mallorquins en una linia caracteritzada per on costumisme
moralitzador. Entre les seves obres, molt abundants en les revistes locals, destaquen: Sopes
escaldades y Pancuyt (1899), Agranadures, espigolayes y axarnuns (1899), Pepito Cara-
bassa, Moraduix, herbassana y vinagrella, etc. Mopes de les seves obres apareixen a
aMallorca Dominicala, <<Almanaque de "El Felanigense"o, etc.

19. Edesiastic, dedica part dels seus esfor4os a la revista religiosa eGrano de mosta-
zao, de la qual fou fundador i director. Tambe es dedica als treballs hist6rics, com
Biografia del Exclm. e Illm. Pare Mateu Colom Canals Bisbe titular de Andrapa (1922),
Documents inedis.-I. La fabrica de l'actual esglesia de Fornalutx.- II. La font de la Mare de
Deu (1933), Estudio biografico del Dr. Jose Pastor Castaner (1942), una Biografia del
Obispo Colon i Notas Para la historia de Deia (1976).
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en volum. La liar dels avis porta un subtitol prou representatiu del tipus

de novella que preten esser: Novella de costums mallorquines. Segons expli-

ca al proleg, el tema del Ilibre es basa en tres fonts: a) el Genesi on es troba

la sentencia omenjaras el pa amb la suor del teu front>>; b) el tema del

beatus ille d'Horaci; i c) dos adagis populars mallorquins: odel treball surt

el profit>> i ola feina es santa i assantao. Aquests tres elements son per si

prou orientatius del contingut conservador del Ilibre. El Ilibre es amarat

d'un pregon proposit moralitzador, tan insistent i expressat tan repetida-

ment que el converteix en una autentica novella de tesi, en la qual absolu-

tament tot serveix per a demostrar que uel treball no solament du prospe-

ritat, progres i aven4 a un poble, sino que es font de moralidat, ordena

I'esperit i 1'ennobleix».'"AI proleg tambe rrobam una referenda a la «nos-

tra llengua, tan florida ara en obres poetiques com mancada d'obres litera-

ries en prosa».'' De fet, es tracta d'una novella que vol omplir un buit, el

de la mancan4a de novellistica a les Balears, precisament en un moment

critic.

Un dels temes centrals del Ilibre es el conflicte entre el mon urba i el

mon rural. El costum d'abandonar el camp i d'establir-se a Palma que

Joan Rossello blasmava, for4a estes aleshores entre les classes altes, es molt

criricar per l'autor. La vida de la ciutat es considerada una font de costurns

desnaturalitzadors. El plantejament es, de fet, un topic emmarcable en

l'ideari de Torras 1 Bages, ja que la vida ciutadana de la Palma d'aquell

temps no podia mereixer les censures que Pons li fa. Empero, sembla que

al fops del pensament de 1'autor hi ha una base de caire regionalista que,

per exemple, blasma el desarrelament de les classes altes en questions com

la llengua o les traditions del nostre poble. Fins i tot la malaltia d'un dels

personatges es atribuIda als ocoals plaers>> que el Jove ha trobat en la ciutat.

La liar dell avis comparteix molts dels topics ruralistes que en poesia

desenrotllara 1'Escola Mallorquina. Per exemple, al capitol tercer, que to

un caracter purament descriptiu, el narrador ens mostra el camp com un

hoc idil•lic, totalment idealitzat, d'acord amb 1'estetica dels noucentistes i el

mite de l'edat d'or. La novella tambe preten esser un fris dels costurns

20. Jeroni PONS, La liar dell avis (Soper 1921), p. 8.

21. Ibid..
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tradicionals mallorquins. Per aixo hi trobam alguns episodis descriptius

d'un marcat caracter costumista. Pons reivindica les formes de vida del
nostre passat, la qual cosa el porta a rebutjar d'una manera indiscriminada

tot el que es progres. L'unic avan4 real es el destinat a millorar la produccio
agrfcola i ramadera. El conflicte entre tradicio i progres, tan propi dels
autors modernistes, apareix tambe aquf: Joan, el Jove protagonista, ha de
Iluitar amb la familia per tal de poder fer realitat el seu amor amb Marga-
lida, pero la tradicio que ha de vencer es unicament la dels prejudicis
socials d'una classe que ha renunciat a les seves arrels. Al llarg de la novella

s'observen algunes referencies a la perdua de certs costums, la qual coca
posa en relleu la identitat dels seus proposits amb els dels costumistes del

XIX. Per exemple, tot referint-se a la festa, diu:

aSembla qu'antany les roses no anaren be. Els fadrins, esburbats i amics de
la disbauxa, volgueren fer de la festa camperola i tipica una Testa ciutada-
na. Mal aconsellats, llogaren una xaranga mal trempada, i el so de la
xeramia melangios, pero que tant d'encant dona a les festes pageses, fou
enfengat amb ignonimia. Per aixo les joves esquivaren el hall, acostumades
con estaven an el ball de boleros i mateixes.

)>Se coneix qu'enguany els fadrins ban presa la llico i, segons diven els
sobreposats, no hi haura res foraster, tot sera del agre de la terra. o 2

Unicament hi ha on costum perdut, el fet de penjar un gall, que
1'autor no deplora, operque allo era incult i de mal gusto.A Jeroni Pons,

a excepcio de demostrar la seva tesi, poca cosa mes li interessa. Narrativa-

ment, La liar dels avis to poques qualitats. L'estructura del relat es quel-

com encarcarada. El relat es molt senzill, farcit amb episodis descriptius i

amb capitols allargassats amb uns procediments quasi teatrals (sobrecot
mitjan4ant el dialeg). L'exces de tesi i els plantejaments massa topics resten

valor a la novella, que en certa manera responia al tipus de narrativa que

defensava un sector ben concret de la societat mallorquina d'aquell
moment.

Miquel Puigserver Llabres (1881 - 1947) exemplifica la gran proxi-

22. Ibid., p. 42.

23. Ibid., p. 48.
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mitat existent entre el costumisme mes vulgar i xaro i el regionalisme, que

sobretot es desenrodla en el terreny teatral. Records de nostra terra24 (1928)

es el seu unit llibre de narrativa. L'autor conreara tries tard el teatre

regional amb un notable exit. En 1933 publica tambe un quadre de

costurns, La pentinadora. -Qui l'ha vista i la veu!'s Tanmateix en els seus

relats es troba el germen de part de 1'obra teatral i, sobretot, hi ha un

costumisme ruralista amarat d'un humorisme facil. Records de nostra terra

consta de quatre relats, for4a distints entre si, de poca qualitat literaria: En

Tonteu de la Dracana, El metge nou, Un viatge a Inca i El sent Jeroni el

curandero. Els dos primers It serviren per a 1'elaboraci6 de les versions

teatrals que porten el mateix titol: El metge nou 1 En Tomeu de la Draca-

na.2" De fet, El metge nou es un relat essencialment dialogat. Al proleg ens

indica quin sera el tema principal de I'obra: la Iluita contra la supersticio 1

el curanderisme. Aquest centra dues de les narrations, El metge nou i El sent

Jeroni el curandero. L'obsessio de Puigserver per eradicar les superstitions

sembla del tot exagerada. De fet, no es tracta mes que d'una questio que li

ddna motius per a presentar situations ridicules i absurdes, d'una comicitat

facil. Puigserver es queda en la vulgaritat mes elemental, que confon amb

1'autentic sentit de I'humor. La seva obra no to valor literati, pero tampoc

no sembla que en pretengui: es conforma de fer riure el lector. Aixo el duu

a usar un llenguatge colloquial, incorrecte i descurat. Tampoc no es propo-

sa gaire mes:

... en llenguatge popular i amb el pot enginy que pupa donar de si un

cervell mal alimentat, retrec coses de Mallorca, acostums, modos i maneres

24. Miquel PUIGSERVER, Records de nostra terra (Palma de Mallorca, Amengual i

Muntaner, 1928). A mes, Lambe escrivi altres peces dramatiques: L'amo En Sion (1932),

Una i oli (1934) i Elpobre milionari (1935).

25. La pentinadora. ;Qui l'ha vista i la veil, dins Miscelanea Balear , op. cit., ps.

97-99.

26. La versici tearral d'El nretge nou apareix al « Shclero l'any 1928 mateix i es reedita

el 1951. En Tonieu de Sa Drassana apareix al «S611ero en 1929 i es publica en versid

teatral l'any 1931.
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d'esser de la gent nostra i tambe defectes corn els de bruixeries i els de
encisaments. 1...1 si conseguia que dels quatre mal contats lectors que puga
tenir, entre to i un nebot meu, que si tant sols un d'ells se convences de to
perillosa que es la supersticio que tan arrelada teniem i seguim tenguent
dins Mallorca, ja'm daria per satisfet.»"

En Tomeu de la Dra(-ana es el retrat d'un personatge popular, amb un
cert to picaresc a causa de la seva marginalitat i del caracter episodic de la
historia, que passa per diversos oficis i situations familiars com en la
novella picaresca. Puigserver en vol treure una llico moral, quan, de fet, es
tracta simplement d'una historieta desbaratada. El metge nou es un conjunt

de sequencies dialogades sobre el tema de la supersticio, motivades per
1'arribada al poble de Ramon, el nou metge, el qual aconsegueix fer-los
veure la falsedat del curanderisme. El tema es repeteix a El sent Jeroni el
curandero. En canvi, a Un viatge a Inca tan sols al principi hi ha una nota
referent a la supersticio. La resta del relat es un seguit de situations comi-
ques, grotesques, en que, des d'una optica ciutadana, Puigserver es burla
dels pagesos. En resum, l'obra de Miquel Puigserver representa un torrent
popular, derivat del costumisme del XIX, absolutament allunyar de tota
pretensio literaria, que rebaixa la narrativa al nivell de la comicitat mes poc
intelligent.

La dedicacio de Mossen Alcover i de l'arxiduc Lluis Salvador a recupe-

rar les rondalles mallorquines obte un gran resso i es reflecteix en l'abun-
dant edicio de rondalles a practicament totes les publications periodiques

(i adhuc revistes especialitzades) de l'epoca. Tanmateix l'estudi d'aquest
camp ultrapassa els interessos i les possibilitats d'aquest treball. Joan Ros-
sello de Son Forteza, que en algunes de les seves obres fa autentiques
reelaboracions modernistes del conte fantastic, Salvador Galmes i altres
havien incorporat la rondalla o conte popular en la seva obra de creacio.
Potser la petjada de mossen Alcover, molt intensa durant els primers
decennis del segle, pot observar-se sobretot en l'obra d'Andreu Ferrer i
Ginard (1887 - 1975),'" un cas singular d'una gran activitat recopiladora i

27. Ibid., p. 7.
28. Per a Ferrer Ginard vegeu: J.J.T., Andres Ferrer Ginard, <Bolleti de la Societat

Aqueologica Lul-liana», tom xXXIV (1975), ps. 598-599. Ferrer cursa estudis eclesiastics,

que abandona, musicals i magisteri. Exerci aquesta professio en Es Mitjorn Gran
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editora d'aquest tipus de narrativa. Va publicar els volums de rondalles:

Rondaies de Menorca (1914) i Rondaies populars de diferents autors i paisos
arretglades al mallorqui vulgar (1920). Sobretot aqui ens interessa pel que

contribueix a la pervivencia d'un torrent de narrativa popular encara que

sigui des d'una perspectiva mes toss propia d'un folklorista. De tota mane-

ra, en 1919 Ferrer va publicar el relat Amor pur,"' que es caracteritza pel

sentimentalisme facil i per una evident influencia de Flor de Card, de
Salvador Galmes.

Hi ha tambe durant tota la primera part del segle una bona quantitat

d'obres narratives de les quals desconeixem l'autor. Dins aquest grup

haurfem d'esmentar algunes novelles aparegudes al folleti del «Soller»,"'

que s'aproximen a la novella de consum sovint de to fulletonesc o propi de
la novella rosa.

(Menorca), Arta i Palma. Fou escriptor, editor i periodista, feines que va dur a terme en

cada on dels indrets on residf. A Menorca funda la revista <Llum Nova». En establir-se a

Arta obrf una llibreria i una impremta (La Politecnica), que mes tard trasllada a Palma. En

1917 funda a Arta el setmanari «Llevant» i despres la revista de folklore «Tresor dels

Avis». Fou director de aLa Veu de Mallorca>> i redactor en cap d'<<El Luchador>>. Publica

nombroses collaboracions en revistes i periodics. Recollf cantons populars, organitza tors

parroquials, fou organista. Col•labora amb l'Associacio per la Cultura de Mallorca i amb la

Societat Arqueologica Lulliana. En la postguerra fou secretari d'Accio Catolica i funda

I'associaci6 cultural El Tresor dels Avis de Balears (1970). Durant els anys vint i trenta

Andreu Ferrer publica diverses obres de caracter pedagogic, dedicades sobretot a lense-

nyament del catala i del castella: Notions de Ortografia Mallorquina (192 1), Curso comple-

to de corograffa e historia de las Baleares Para las escuelas de primera enserlanza dividido en

cuatro grados (1928), Cartilla mallorquina (1931), Vocabulario para la ensenanza del

castellano arreglado por an maestro national (1933), Conjugation de los verbos castellanos

segzin las normal de la Real Academia Espanola (1936), Empiezo a leer. Novisimo Caton
para la ensenanza de la lectura y escritura simultaneas de la lengua castellana (1939), etc.
Com a folklorista va treure Canconetes ntenorquines (1922), Etbologia de Menorca o lien
costums i preocupacions que se conserven en aquesta ilia (1927), Folklore Balear (1965), a
mes dels recoils de rondalles citats aqui.

29. Andreu FERRER, Amor,pur, «Llevant», 81 (22-XI-1919), ps. 1-2; ibid., 82
(10-xu-1919), ps. 1-2.

30. Per exemple, les signades amb el pseudonim de <<Marcel», que responen tambe a
un model de novella forca traditional. Quin dell dos es l'enganat? (1926), El Nebot
(1926-28) o La sang dels avis (1929) son alguns dels tftols. (EI tftol d'aquesta darrera ens
fa pensar en Jeroni Pons, Pero no em sembla gaire logic que recorres al pseudonim despres
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3. eProsisteso (i narradors) de 1'Escola Mallorquina

No ens aturarem en una analisi acurada de 1'obra dels prosistes mes

representatius, emmarcables dins l'Escola Mallorquina en uns casos per

motius purament qualitatius, en altres perque es tracta descriptors -com

Lloren4 Riber- que necessiten d'un treball mes especialitzat, no exclusiva-

ment panoramic com aquest.

Un autor menor, com a poeta i dramaturg i com a narrador, es Josep M.

Tous i Maroto (1870 - 1949)." Per raons cronologiques, Tous i Maroto

hauria de pertanyer al mateix grup generacional que Coloma Rossello i

Salvador Galmes. Aix6 no obstant, la seva obra no conte ressons modernis-

tes i si, en canvi, sembla mes tost continuadora de l'esperit de la Renaixen4a.

En teatre Tous i Maroto es dedica sobretot al costumisme, que tambe s'ha

denominat teatre regional, i com a poeta es considerat una figura menor de

1'Escola Mallorquina." En l'obra en prosa no hi ha cap rao que impedeixi

mantenir aquesta mateixa consideraci6. Precisament, trobam proses seves en

la revista «Mitjorn», com la serie titulada Trescant per la Serra" (1906) i

altres, que son un exemple clar del que deiem abans: perdua dels elements

argumentals del conte, interes paisatgistic, accentuaci6 dels elements poetics

de la prosa, idealitzac16 del mon rural, etc. Precisament aquests textos,

d'haver publicat abans La liar dell avis amb el seu nom.) Ja esmentava aquestes obres en

on treball anterior. Vegeu: Pere ROSSELLO i BOVER, Entorn de la narrativa rural a

Mallorca al comenfarent del segle xx, dins MisceilaniaJoan Gili (A cura d'Albert Manent

i Josep Massot i Muntaner) (Barcelona, Associacio International de Llengua i Literatura

Catalanes & Publications de 1'Abadia de Montserrat, 1988), ps. 499-523.

31. Sobre aquest autor, vegeu: Jorge ANDREU, ,Jose Ma. Tour y Maroto, literato y

poeta (Palma, Impremta de Mossen Alcover, 1965).

32. Es autor de reculls com Flors d'anetler (1903), Instantanies . Lluna Plena (1904)

o Canrinando... Poeslas (1930). En la postguerra va publicar Al despertar de Espafla

(1940), arnb on proleg de Jose M. Peman.

3 3. La serie Trescant per la Serra apareix als numeros de «Mitjorn» des de I' l (gener

de 1906) al 4 (abril de 1906) i al 6 (juny de 1906). Despres hi surten altres proses:

Desolucto, num. 9 (seternbre de 1906); Melangia, num. 11 (novembre de 1906); El

betlem de l'Erniita, num. 12 (desernbre de 1906); «Recorts», num. 13 (gener 1907); i

P'el Pla», num. 16 (abril de 1907). En 1923 les proses de Trescant per la Serra foren

publicades amb aquest mateix titol al folleti del setmanari aSoller».
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que en alguns moments encara conserven alguns trets que els aproximen al

relat, no varen esser objecte de publicacio en volum. Pero Tous i Maroto va

publicar alguns Ilibres en prosa en castella, potser Pent pales el que abans

deiem de 1'existencia d'un prejudice en alguns autors que creien que no hi

podia haver narrativa en catala. Algunes d'aquestes obres son contempora-

nies als textos en catala: Lluch (Paginas de mi cartera) (1901). De Ia Isla

Dorada (Postales y bocetos) (1912), De to que vi en la ruta (1913), Bosquejos

de antano (Relator) (1922) i Gula de Ia Isla de Oro (1933). Els usos lingiiis-

tics de 1'obra de Tous i Maroto son, per tant, forca curiosos: el catala

(dialectal i colloquial) per al teatre de caracter comic, el catala (mes literari)

per a 1'obra poetica juntament amb el castella, i el castella per als volums de

narrativa i prosa. Despres de 1936 s'adherf al Movimiento i aleshores es

produi Ia passa definitiva: Ia castellanitzacio de Ia seva poesia. Tanmateix, la

seva obra avui no to altre valor mes que el fet d'esser un exemple d'una

etapa ben concreta de Ia nostra literatura.

L'historiador mossen Antoni Pons Pastor (1888 - 1976) ;4 es autor

d'una novella historica titulada Besllums. La data de publicacio d'aquest

llibre ha fet escolar Terror de considerar-la una novella de postguerra,'S ja

que va apareixer en 1951 amb motiu d'un homenatge que Pons va rebre.

Se'n feu un tiratge just de tres-cents exemplars. Ara be, Besllums ja havia

aparegut en 1926 al setmanari e Soller», i sembla que tambe a <<La Almu-

daina», Rocs on potser fou Ilegida per un public mes considerable. Tanma-

teix Besllums no es 1'obra d' un novellista propiament dit i potser fins i tot

es fa dificil Ilegir-la com una novella. L'autor es basa en documents histo-

rics sobre les Iluites dels Canamunts i Canavalls del segle XVII. El proposit

d'Antoni Pons es oofrenar el seu modest tribut a Ia historia nostrada i a Ia

literatura, avui en plena florescencian.;` Segons I'autor, abe prou valia

34. Entre moltes altres obres d'investigacio historica, Antoni Pons es autor dels

seguents treballs: Antiguas historias. Palma a finales del siglo XVlll. Pequefla historia del

alumbrado publico (1950), Breve historia de Mallorca (1952), Els Reis de la Casa de
Mallorca (1957) i la Historia de Mallorca (1963-1972) en set volums. Tambe va escriure

1'assaig Don Pere d'Alcdntara Penya (1923).

35. Vegeu Guillem Jordi GRAELLS. La narrativa illenca de postguerra, «Randao, 13
[Literatura de postguerra a Mallorca] (1982); ps. 137-164.

36. Antoni PONS PASTOR, Besllums (Narracio historica de Ia XVII6 centuria) (Ciutat
de Mallorca 1951), p. xii.
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1'esforc una narrac16 plena de color d'epoca, masella de moviment i interes,

de noticies topografiques de la nostra antiga ciutat, dels costums, caracter i

manera d'esser de la nostra gent finida be plebea be cavallarivola>>." Pels

seus trets dificilment pot emmarcar-se dins cap torrent literati. Nomes

1'evasi6 de la realitat mitjan4ant la fuita cap al passat estableix un punt

d'enllac entre Besllums i l'Escola Mallorquina. Ambient aristocratic, Ilen-

guatge arcaitzant (cosa que en dificulta la lectura) i exces de descripcio,

que It fa deixar en un segon terme l'accio, son els trets mes destacables.

Tanmateix 1'exces d'interes de l'historiador i la poca habilitat del narrador

fan de la novella una obra insblita, que nomes pot llegir-se amb dificultat.

En 1933 va treure, al periodic <<La Almudaina>>, A la miranda delpassat,

relat en que sobretot predomina la recreacio dels Pets historics mes que els

trets novel•lescs propiament dits, amb un llenguatge Lambe forca feixuc.

Josep Sureda i Blanes (1890 - 1984) s'ha dedicat sobretot a 1'assaig

historic i cientific i bona part d'aquesta obra ha estat publicada a la

postguerra." Abatis de 1936 treu dos llibres en prosa ben diferents: el

conte La princesa que tenia el rellotge aturat (1929) i El paisatge d'Artn

(1932). Tambe va publicar algunes proses literaries en diverses revistes."

Quan en 1956 l'editorial Alberti publica el Recull de contes balears, Josep

Sureda hi treu un conte titular Conflicte bellic de caracter humoristic. Ens

centrarem nomes en els dos llibres abans esmentats. La princesa que tenia

el rellotge aturat vol esser una especie de conte infantil, si be potser to altres

valors pels referents culturals que conte. El proragonista, de ucabells ros-

sos» 1 amb el «cutis una mica femeni», es un osportman>> que estudia a

37. Ibid., ps. x-xi.
38. A la revista «Bellpuigo publica Els Hostel, serie de proses i d'assaigs sobre

diversos personatges i temes, entre el 5 d'abril de 1960 i el 8 de juny de 1966. (Informacio

de Jaume Guiscafre]. La serie d'Els Hostes Lambe es publicara en volums separats.

39. La mort d'En Peret, «La Veu de Mallorca>>, num. 8 (7-111-1931), ps. 4-5; La rosa

dins !a mar, «La Nostra Terra>>, num. 3 (mar4 de 1928), ps. 97-98; De cara a! neon,

l'oAlmanac de les Lletres>> (1928), ps. 128-130; En la mort del meu pare, Ibid. (1930),

ps. 97-100; La torre de la Boira, Ibid. (1931), ps. 116-122; Somni i despertar, Ibid.

(1932), ps. 68-74; Muntanya Utica, Ibid. (1933), ps. 16-20; Lexemple de Thamris, Ibid.

(1934), ps. 83-86; Solitud creadora, Ibid. (1935), ps. 58-60; i La darrera facecia, Ibid.

(1936), ps. 7-13.
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Yale, porta una Kodak i corre amb un uvuit cilindres».40 A mes, 11 agrada

el cinema alemany, la mtisica negra i el teatre rus. Es a dir, un personatge

ben propi dels anys vint. En una excursio per Mallorca aquest Jove es perd i

coneix una allota. Sureda Blanes refa el mite de Nausica, punt de contacte

del relat tambe amb el classicisme noucentista, per referir-se al tema d'una

Mallorca que desconeix el progres i el dinamisme del mon modern. El

paisatge d'Arta, en canvi, es molt mes descriptiu, tot i que en alguns

moments adquireix tons narratius. Es tracta d'un clar exemple de prosa

noucentista elaborada pels autors mallorquins: paisatgisme, recerca de

valors poetics en la prosa, minva dels aspectes narratius, visio atemporal de

Mallorca, idillisme, etc. L'estil de Josep Sureda Blanes es sempre elegant i

impecable. Tot i que es fa dificil catalogar-lo com a narrador, Them de

considerar un dels valors mes estimables de la nostra literatura.

Rafel Ginard i Bauca (1899 - 1976) tampoc no pot considerar-se un

narrador. Realment, Ginard es conegut sobretot per la seva aportacio com

a folklorista, especialment com a recopilador del Canconer popular de Ma-

llorca. En canvi, tot i que mai no va recollir en volurn l'obra poetica, sf que

podem emmarcar-lo com una figura de segona ll:nia dins la poesia de

1'Escola. La seva obra en prosa es redueix al llibre Croquis artanencs

(1929), conjunt de proses el tema de les quals gira entorn del paisatge, el

poble i les traditions d'Arta, a mes de nombrosos articles sobre cultura

popular i sobre religio. La mateixa actitud idealitzadora que s'adverteix en

1'obra de Josep Sureda Blanes pot veure's en el llibre de Ginard. Tanma-

teix, pero, posa molta mes atenci6 als aspectes populars, la qual cosa, si be

el mante en una actitud mes propera al costumisme, dona un vigor extra-

ordinari al seu llenguatge. Mes tard, tornara a publicar una segona serie

dels Croquis artanencs a la revista <<Bellpuig».41 Als anys quaranta va

treure a la revista «Documenta» unes Estampas sanjuanenses42 en castella,

del mateix estil que els Croquis artanencs, i alguna altra prosa litera-

ria.4 <

40. Josep SUREDA BLANES, La princesa que tenia el rellotge aturat (Arta 1930), p. 6.

41. Apareixen a <<Bellpuig» entre el gener de 1960 (num. 1) i el maig de 1967.

[Informacio procedent de Jaume Guiscafre).

42. Estampas sanjuanenses , «Documenta» (20-xI/10-XII-1943), ps. 275-282.

43. Salmo de los almendros enflor, Al Heraldo de Criston, 449 (mar4 de 1947), p. 56.
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Altres escriptors s'aproximen a un tipus de prosa que en uns casos ha
de considerar-se assagfstica i en altres poetica. Hi hem d'afegir el sacerdot i
arquebleg Joan Aguilo i Pinya (1860 - 1924), amic de mossen Alcover.°
Aguilo publica en 19 10 L'angel de Natzaret, un conjunt de proses religio-
ses molt properes a la lirica, on tambe s'introdueixen fragments en vets. El
llibre fou prologat per Costa i Llobera. Mes card publica Llibre de la vida
de N. S. Jesucrist (1914), biografia de Jesus de finalitat popularitzadora,
que havia obtingut un guardo en un concurs convocat pel bisbat de Ma-
llorca en 1902. Tambe escrivi una Biografia de Santa Catalina Tomas que
ha quedat inedita. Francesc Sureda Blanes ( 1888 - 1955), teoleg i sobretot
lul'lista, es autor d'un llibre que s'ha considerat una novel-la," pero que en
realitat sembla mes tost inclassificable en cap genere literati. Ens referim a
De cont Icarus perde les ales (1932), que de fet es una obra a mig cami entre
la biografia lulliana i l'assaig entes d'una manera for4a Iliure. Tambe
manifesta una concepcio bastant Iliure de la prosa assagfstica Andreu
Caimari i Noguera (1893 - 1978), autor dels llibres Perfils de la Ciutat
(1932), Edificant la ciutat. 1. Amor (1935) i Calma a 1'illa (Assaig sobre
loci) (1958). Sobretot interessa la voluntat edificant de l'autor, que escriu
sense interessar-se gaire pel tipus d'obra literaria que realitza.

Potser caldria estudiar aquest fenomen en relacio amb altres assagistes
rnallorquins del moment, com Joan Estelrich (1896- 1958), autor dels
volums Entre la vida i els llibres (1926) i Fenix o l'esperit de Renaixenca
(1934), o Joan Pons i Marques (1894 - 1971). Pere em sembla que
deixariem de costar el terreny de la prosa imaginativa (dins la qual tant cap
la narrativa coin altres expressions en prosa) per entrar dins el terreny de
l'assaig clarament definit.

44. Va participar al I Congres Internacional de la Llengua Caralana (1906) amb una
cornunicaciu titulada Fronteres de la llengua catalana y estadistica deli que parlen en
catala. Vegeu Printer Congres Internacional de la Llengua Catalan. [Edicio facsimil]
(Barcelona, II Congres Internacional de la Llengua Caralana & Editorial Vicens-Vives,
1985), ps. 638-642. Com a poera, va editar Poesies (1903).

45. Vegeu el Diccionari de la Literatura Catalana (Barcelona, Edicions 62, 1979),
on diu: oPublica la novella De cony Icarus perde les ales (1932)x, p. 690. Josep M.
LLOD1PART, La literatura woderna a les Balears (Palma, Ed. Moll, 1964): oel lullista
mossen Francesc Sureda i Blanes, autor d'un llibre dificilment classificable -De corn Icarus
perde les ales ...x, p. 157.
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Pero el principal representant de la prosa noucentista a Mallorca es

Llorenc Riber i Campins (1881 - 1958). Riber sempre ha estat considerat

un poeta, pero, en canvi, es recordat sobretot per La minyonia d'un infant

orat (1935). En canvi, com a poeta sempre ha esta considerat mes tost

encarcarat, excessivament retoric. Com afirma Damia Pons, <<Ia seva obra

propiament narrativa es redueix a uns pots titols, que, a mes, no acaben de

set obres d'imaginacio pura. Mes aviat son proses narratives que consis-

teixen en la literaturitzacio de materials biografics, en uns casos procedents

de les experiencies viscudes pel mateix autor i d'altres del llegendari hagio-

grafic» Entre les obres en prosa de Riber trobam les hagiografies d'Els

Sants de Catalunya (1919-1922), Vida i actes del Beat Ramon Llull

(1916), el conjunt d'articles i parlaments Per 1'altar i per la llar (1931),

etc. L'obra narrativa de Riber es efectivament breu, pero qualitativament

es forca important. En 1909 guanya un premi als Jocs Florals de Barcelona

amb les proses titulades Lliris del camp, basades en una llegenda que

coneixia a traves de Los Raros, de Ruben Dario, molt propera al pre-

rafaelitisme. Aquesta obra seria ampliada i, juntament amb una altra

llegenda, constituiria el llibre publicat amb el titol d'Els Cantins del Pa-

radfs Perdut (1920). Aquest recull dues llegendes que narren dos viatges

protagonitzats per monjos, en un ambient fantastic i medievalitzant, i amb

un rerefons religios. La primera, Les incansables peregrinations dels trey

monjos Teofil, Sergi i Higini, es basada en la vida de Sant Macari de la

Llegenda curia, encara que sembla que la interpreta amb for4a Ilibertat. La

segona, Les meravelloses navegacions de Sant Brandan i els seus monjos,

parteix d'una llegenda d'origen celtic que conegue a traves d'una versi6

escrita en dialecte venecia. Damia Pons diu: uLa narracio de Sant Brandan

pertany molt mes al genere del viatge fantastic que a 1'hagiografic. La

barreja de la historia amb la llegenda, dels elements cristians amb els

pagans, donen com a resultat una obra atraient pel seu component fantas-

tic, plena d'espais insulars que pareixen les representations plastiques de

les quimeres.»" A mes del caracter fantastic d'aquest dos relats, hem de

46. Damia PONS I PONS, Prdleg, dins Els Gamins del Paradis Perdut, de Llorenc

RIBER (Mallorca, Editorial Moll, 1987), p. 27.

47. Ibid., p. 33.
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subratllar la importancia de 1'estil, tendent a la poesia i a la recreacio de la
Ilengua medieval. Tanmateix l'obra en prosa en que Riber excel-leix es La
minyonia d'un infant orat (193 5).4" En una altra ocasio ja vaig escriure que
amb aquesta obra <<Riber dona una nova orientacio al ruralisme : el paisat-
ge idealitzat i classicitzant, 1'aplicacid del mite de "la vida d' or" a la
novella, una evident confus16 entre el genere novel•listic i el de les memo-
ries, un estil totalment culte fan pales el caracter noucentista de l'obra. Per
la seva qualitat, La minyonia d'un infant oral esdeve una fita de la nostra
narrativa>>. " No es aquest el lloc adequat per a fer un comentari detallat de
La minyonia... Pero si que cal insistir en el descredit de la realitat que s'hi
detecta ( aixi corn la funcio jugada en aquest sentit pel classicisme) i en la
manta d'informacio real que Riber ens dona de si mateix , mancan4a
especialment significativa si tenim en compte que el Ilibre es presenta
tambe com unes memories d'infantesa. A mes, Lloren4 Riber va publicar
algunes proses literaries o poetiques en diversos indrets.s"

Es necessari, pero, fer un esment de la dedicacio a les memories d'al-
guns escriptors de l'Escola Mallorquina sobretot ja en la postguerra, aspec-
te en que potser s'avan4a Llorenc Riber en La minyonia d'un infant orat.
Aixi, tenim Entre el record 1 1'enyoranca (1955), de Maria Antonia Salva,"
i Entre el caliu 1 la cendra (1972), de Guillem Colom. Es tracta de
mem6ries poc personals, en que predomina I'evocacio i la confessio es
gairebe absent.

48. Per al comentari de La minyonia ... vegeu: Gabriel JANER MANILA, Sense cap
altra riquesa que els mews ulls tranquils (Notes per a una interpretacio de *La minyonia d'un
infant oral'), <<Lluco, num. 699 (set.-oct. de 1981), ps. 24-25. Tambe, Pere ROSSELLO
BOVER, Viatge a la ciutat dels Ilibres: una lectura de 'La minyonia d'un infant orat', de
Lloren4 Riber, dins Miscellanea Joan Bastardas, 1, oEstudis de Llengua i Literatura Cata-
lanes», xviii (Publications de l'Abadia de Montserrat , 1989), ps. 295-315.

49. Pere ROSSELLO BOVER, Entorn de la narrativa rural a Mallorca al comencament
del segle XX, dins Miscellanea Joan Gilt (Publications de l'Abadia de Montserrat, 1988),
p. 523.

50. De Marina , nAlmanaque de "El Felanigense"o (1907) ps. 55-59; i Les primeres
pluges (enrpressio de tardor), <<La Nostra Terra)), num. 21 (setembre de 1929), ps. 327-
388.

51. A mes d 'aquestes memories , M.A. SALVA va publicar alguns textos en prosa molt
esparsos, com el titular Amorde mare [<<Dos Tresors dels Avis», III (15-II-1969), p. 310 la
traducci6 de l'obra de F. Mistral, Marta la beneita , apareguda al <<Sollera en 1923.
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4. Elr narradors dell anys trenta

En una evoluci6 molt semblant a la que to lloc al Principat , cap als

anys trenta apareixen altres narradors mallorquins , que semblen retornar a

1'argument, la intriga i la psicologia dels personatges . El relat breu es

sobretot el genere narratiu mes conreat per aquests narradors , alguns dels

quals no veuran publicat cap volum de la seva obra fins a la postguerra.

Altres, en canvi , podem dir que despres del conflicte bel-lic de 1936-1939

emmudeixen definitivament . D'alguns d ' aquests nomes ens queden les

seves colFlaboracions en publicacions periodiques . Generalment aprofiten

les plataformes de publicaci6 creades per l'Escola Mallorquina , com 1'«Al-

manac de les Lletres» o «La Nostra Terra» . D'aquesta manera no es pot

parlar d'una reaccio contra aquells. Mes Lost sembla millor referir -se a una

reconducci6 de la prosa cap a la narrativa per un sector descriptors format

dins el noucentisme.

Un d'aquests escriptors , Llorenc Villalonga i Pons (1897 - 1980), es

un dissident de 1'Escola . La seva obra de pre-guerra , Mort de dama (1931),

es precisament un dur atac als noucentistes illencs i a Yalta societat mallor-

quina , una critica feta per un home que aleshores no combregava ni tan

sols amb el regionalisme mes timid . Pero Mort de dama , per la seva

estructura i pel tema, es encara una novella costumista, tot i que suposa un

pas endavant per la introducci6 de la satira -objectivament ben injusra.

Aquest tampoc no es el floc adequat per a parlar ni de Mort de dama, que

ens interessa sobretot en relaci6 amb el context , ni de la resta de l'obra

villalonguiana , que ja entra de pie dins el periode de la postguerra . Pero si

que hem de fer referencia a i'impacte que la publicacio de la primera

novella de Llorenc Villalonga va causar en el si de l'Escola . Indignacio,

altrament justificada , va set la reacci6 que provoca. En la ressenya que va

publicar-ne « La Nostra Terra>> es retreu a Villalonga, entre altres coses, la

manca d ' arrelament en el mon insular: «Despres de tot , ni el 11ibre ni el seu

autor representen altra cosa que la quinta essencia d'un esnobisme arrivista

que no to mes abast que el d'un cercle reduit d'aduladors incondicionals,

molts d ' ells de fora Mallorca. »5' Tambe la critica es dirigeix contra:

52. A{ntonil. Slalva}. Rlipolll., Dhey. Mort de Dama, «La Nostra Terra>>, num. 41

(maig de 1931), ps. 183-184.
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u... la mania obsessionant que to a tot quant considers localisme temorec,

que ell creu que ha de bandejar-se en absolut si es vol fer literatura mirant a
Europa. S'ha de deixar de bandy les camperoles de la Serra i els ametllers
florits i fcr qualque Cosa de mes mengivola i mes moderna on els erotismes

unisexuals i els desequilibris psicologics puguin figurar-hi com a temes del
maxim interes; aquesta es la seva mania. I potser per curar-se en salut
d'aquest localisme vitando, ha caigut aquesta vegada en el mes deplorable

de tots: el de voler singularitzar-se a Mallorca, ficant-se a redemptor d'una

societat que no coneix mes que de part de fora i d'una intel•lectualitat que,

si ha vist honorar el nom d'algun representant seu mes enlla dels Pireneus

ha estat grades a les suggestions de la nostra llla.>>"

L'aparicid de Mort de dama en el panorama literari mallorquf ens deixa

un dubre: ^1'escandol causat per aquest llibre -intencionat per l'autor-

potser impedi en certa manera 1'envigoriment de la nostra narrativa? A

1'entorn de Villalonga, si la seva crftica no hagues estat tan destructiva i

desarrelada, s'hauria pogur formar un nucli de narradors mes oberts als

corrents europeus. Tanmateix la pregunta no pot tenir cap resposta, per-

que, entre altres coses, si aixo s'hagues arribat a produir, la guerra civil

hauria impedit la conrinuitat d'aquest corrent. Per altra part, tampoc no

hem d'oblidar que si Villalonga escriu Mort de dama en catala no ho fa

perque estigui conven4ut de les possibilitats d'aquesr idioma, sin< perque

la materia de que havia de parlar 1'obligava a emprar la llengua prbpia. De

fet, el Llorenc Villalonga d'aquesrs anys es molt mes proper a la lirerarura

espanyola que no pas a la nostra i fins el 1952, quan creu La novella de

Palmira, o, encara mes tard, fins que apareix Bearn (1962) en catala, no es

propiamenr un escriptor de la nostra literatura.

Tot i el canvi que advertim als anys trenta, hem de constatar la

continuitar que encara to la prosa noucentista de caracter poetic o estilistic.

Aixi, Mateu Cladera Palmer publics la seva obra en volum en castella: les

novelles El hombre que se descubrio a si mismo (1928) i La culpa de los otros

(1926), i les proses Mallorca paraiso de luz (1933), La Isla del Cielo Azul.

Paisajes y luz de Mallorca (s.d.), etc. A mes, Cladera va treure una gran

53. Ibid.
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quantitat d'assaigs en castella . 5i No se si arriba a sortir , encara que en una

de les seves obres figura que esta oen preparacio», el volum de proses

L'llla del Cel Blau , pero em sembla que aquest volum devia estar format

per les proses - forca properes a l'Escola Mallorquina - publicades a aLa

Nostra Terra» , 1'«Almanac de les Lletres » i altres Ilocs , 55 segurament les

mateixes del volum amb el tftol identic en castella . En tot cas cal dir que en

catala Cladera Palmer es va moure encara en els limits estrictes de la prosa

noucentista . Joan Muntaner , Manuel Andreu Fontirroig , Miquel Marques

Coll, Antoni Serra i Reus i altres son noms de prosistes , collaboradors de

les revistes de l'Escola Mallorquina , encara que en quasi tots la brevetat de

la seva obra ens fa practicament impossible parlar-ne. Manuel Andreu

Fontirroig (1898 - 1976)5" es dedica principalment al teatre i a la poesia,

amb obres en catala i en castella . Publica dues novel •les en castella (Jose

Luis,` ambientada a Palma i que pertany al genere de la novella rosa, amb

alguns tress costumistes ; i El secreto de Maribel) i al diari ««La Almudai-

na» va donar a coneixer la novella curta Mado Tiana (1934),5" amb trots

costumistes i to melodramatic. Miquel Marques i Coll" va publicar el

54. Corn, per exemple, Contemplaciones (1927), La libertad de esplritu (1925) o El

valor moral del hombre (1923).

55. A <La Nostra Terra » va publicar : Diumenge de Ram , num. 4 (abril de 1928), ps.

134-135 ; Flaires de tardor , num. 35 (novembre de 1930), ps. 420-421 ; El primer

rossinyol, ndm. 42 (juny de 1931), ps. 230-231; El verger del poeta, num. 54 (juny de

1932), ps. 233-234. A 1'oAmanac de Ies Lletreso treu : Les oliveres de Mallorca (1930),

ps. 120-12 1; La primera rosella (1931), ps. 57-59; El finestral de Mallorca (1932), ps.

63-65; Villa del eel blare (1933), ps. 5 1-54; Ametllers florits de Galilea (1934), ps.

21-25; Festa de pagesia (1935), ps. 53-55; Simfonia d'hivern (1936), ps. 98-99. Tambe

va publicar Mallorquines 15 proses poetiques de caracter paisatgisticl , dins Miscelanea

Balear, op. cit ., ps. 17-19.

56. Vegeu Gran Enciclopedia de Mallorca, vol. 1, ps. 178-179. Sobretot va publicar

teatre i poesia.

57. La novella va apareixer en la «Biblioteca Celeste >> de l'editorial barcelonina

Gafidea . Segurament cis dels anys quaranta o cinquanta.

58. Apareix entre l ' 1 1 de febrer i el 24 de mar; de 1934 a Aa Almudainao, on

col•laborava sovint . Un escorcoll sistemaric d'aquesta i d'altres fonts periodistiques podria

donar corn a resultat la troballa d ' alrres obres d'aquest tipus.

59. Fill de Miquel Marques Arbona , fou el director del setmanari oSollero. Vegeu:

Francesc de Borja Mo1.[. i altres , Homenatge de 1'Obra del Diccionari al seu gran amic i

propulsor insigne Miquel Marques Coll (Shcler 1952); Placid PEREZ I PASTOR, Un exemple
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conte titular Ellligam;'' Joan Muntaner, La font deli Polls; ' i Antoni Serra
i Reus, Anhels infinits i Dona Violante (en castella).°'' Cal afegir a aquests
noms el de la poetessa Maria Verger i Ventayol (Alcudia 1905), que va
publicar diversos textos al setmanari uSoller» entre els quals destaca una
novella breu titulada L'esflorament d'una illusio (apareguda en la seccio
e Folleti del Soller» entre el 26 de juliol i I ' l l d'octubre de 1930) i
subtitulada Bocet de novella. Es tracta d'una novella rosa, que narra el
desencis amoros d'una Jove, Maria Teresa, per un home, Efren, que resulta
esser munch i egoista. La historia to hoc en el paisatge idil.lic de Vallde-
mossa i en diversos indrets molt significatius de Palma, com son el Gran
Hotel o el Circulo Mallorquin.

Gabriel Cortes, Joaquim Verdaguer i Miquel-Manuel Serra-Pastor
son els narradors sorgits als anys trenta l'obra dels quals tendra continuacio
als anys cinquanta." Gabriel Cortes (1903 - 1967), que tambe es dedica
al teatre Cant abans com despres del conflicte bellic del 1936, era collabo-
rador de 1' <Almanac de les Lletres», on va publicar diverses proses" i en
1933 va treure el text Diumenge demati amb el subtitol de Capitol d'una
novella inedita. Tanmateix la seva vocacio de novellista no es desenrotllara
fins a la postguerra amb la publicacio de tres obres, en que fa us d'unes

de Iluita per la Lingua: Miquel Marques i el Setmanari Soller, dins Congres International de
la Llengua Catalana, 2, (Valencia 1986), Vol. III (Valencia 1989), ps. 677-686; i Placid
PEREZ I PASTOR, La pagina literaria "De 1'agre de Ia terra » com a font documental, dins
i%liscellania Joan Foster. Estudis de Llengua i Literatura. III (A cura d'Antoni Ferrando i
Albert G. Hauf) (Dept. de Filologia Catalana de Ia U. de Valencia & Associaci(i Interna-
cional de Llengua i Literatura Caralanes i Publications de I'Abadia de Montserrat , 1991),
ps. 311-316.

60. Miquel MARQUES COLL, Ellligam, I'oAlmanac de les Lletres» (1925), ps. 101-
104.

61. Joan MUNTANER, La font deli Polls, l'oAlmanac de les Lletres» (1935), ps. 46-
49.

62. Anhels infinity, <La Nostra Terrao, num. 18 (juny de 1929), ps. 217-218; i
Dona Violante, dins Miscelanea Balear, op. cit., ps. 289-292.

63. Sobre aquests aurors i periode, vegeu: Pere ROSSELLO BOVER, Notes sobre Ia
narrativa dell anys cinquanta a les Balears, dins MiscellaniaJoan Foster [en curs de publi-
caci6l.

64. A I'oAlmanac de les Lletres» publica: Proses ciutadanes (1929), ps. 110-112; i
Estampes de tardor (1936), ps. 81-83.
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tecniques mes Lost teatrals : Eljardin del ateo (1946), L'altre cami (1959) i

Pel cami del vent (1968). Tot i el punt de vista conservador , Gabriel

Cortes amb la segona novella s ' avancara al seu temps en introduir el tema

de la despersonalitzaci6 i l'embrutiment moral que ha suposat per als

mallorquins la industria del turisme.

Joaquim Verdaguer i Travessi (1895 - 1966 ) es un clar exemple del

que hauria pogut esser un bon escriptor catala si el seu caracter i les

circumstancies historiques no l'haguessin portat al bilinguisme i a infrava-

lorar la propia obra. Als anys trenta ja collaborava a Aa Almudaina>> amb

articles en castella . Verdaguer tambe havia participat a Aa Nostra Terra>>

i a 1'«Almanac de les Lletres» amb articles, proses , relats i traduccions.CS

Professor d'idiomes , va realitzar una tasca molt interessant de traduccions

al catala i al castella. A Aa Nostra Terra, per exemple, va apar6xer una

serie de versions de contes infantils de Rudyard Kipling.6` Els seus articles

destaquen per un agut i sorprenent sentit de !'humor , amarat de referen-

cies literaries i culturals. Per a Verdaguer la literatura era un joc, quelcom

exclusivament ludic, al qual va dedicar tota la vida. En 1933 havia gua-

nyat un premi de narrativa convocat per Aa Nostra Terra>> amb el relat Al

caire de la vida , que despres juntament amb Un conte ensofrat formara part

del volum titulat Dues histories ferestes (1950 ), on des d ' un punt de vista

humoristic refa dos mites literaris: la mort i la venda de !' anima al diable.`''

65. A l'oAlmanac de les Lletres» varen sortir els textos seguents: Els poetes i la higiene

(1930), ps. 71-72; Les idees subversives (1931), Ps. 170-171; i Les mosques (1933), ps.

155-156. A Aa Nostra Terra>> va publicar: L'admiracio dosificada, num. 6 (juny de

1928), ps. 219-220; Els exploradorspolars, num. 9 (setembre de 1928), ps. 351-352; Les

batteries de I'amor, num. 13 (gener de 1929), ps. 17-18; Les conferencies, num. 23

(novembre de 1929), ps. 427-428; Temes oblidats, num. 35 (novembre de 1930), ps.

422-423; i Al caire de la vida, num. 66 (juny de 1933), ps. 247-264.

66. Hi publica: El cranc que jugava amb la mar, num. 73 (gener de 1934), ps.

11-17; De com la balena to an enreixat a la gola, num. 32 (agost de 1930), ps. 286-288;

De com al rinocero no li cau be la Pell, nums. 43-44 (juliol-agost de 1931), ps. 184-286;

L'elefant6, num. 47 (novembre de 1931), ps. 357-402; El moix que feia la seva via, num.

50 (febrer de 1932), ps. 48-57; De com el carrell es geperut, num. 56 (agost de 1932), ps.

300-303; De com al !leopard li tacaren la pelf, nums. 68-69 (agost-setembre de 1933),

ps. 358-363.

67. L'exit del llibre el porta a 1'escriptura d'una altra obra semblant, perb en castella:

El eco del castillo. El avaro (Palma, Ed. Clumba, 1953), en que tracta els Imes classics

dels fantasmes i de l'avaricia.
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Les circumstancies socials de la postguerra el portaren a escriure majorita-
riament en castella.°6' Tambe en aquesta epoca va tornar a col-laborar a la
premsa (especialment a la revista «Cort»).

L'activitat literaria de Miquel-Manuel Serra-Pastor (1903-1980) es
tambe un altre exemple del trasbals que suposa la guerra civil."' Despres
d'haver provat fortuna com a emigrant a I'Argentina (1920-1923), Serra-
Pastor assaja el conreu de les Lletres. A diferencia de Joaquim Verdaguer,
Serra-Pastor no experimenra cap canvi linguistic i en la postguerra va patir
els rigors de la censura i la inadaptacid a les circumstancies del moment.
Tambe va publicar relats a «La Nostra Terra>> i a 1'« Almanac de les
Lletres»,_') narrations que foren recollides despres al volum titular Agredol(-
(1952), que va tenir molts de problemes per a poder-se publicar.' Les
proses i relats d'Agredolf ens revelen un narrador preocupat sobretot pels
problemes psicoldgics i existencials, amb un evident punt de vista moralit-
zador i una visid tragica de 1'existencia que sovint el porta a una actitud
dramatica.

Elvir Sans i Rossello (1895 - 1972) era fill de l'escriptora Coloma
Rosselld. Collabora amb relats, sovint de tema historic, a l'«Almanac de
les Lletres>> i a «La Nostra Terra»." La seva narrativa es caracteritza

68. Obres ja no propiament narratives tom El arte de fumar en pipa, El Castillo de
Bellver o Yo soy un solteron, tot i que tambe va publicar en catala la biografia del doctor
Josep Miguel Guardia, Un menorquf indomit.

69. Vegeu: Antoni SERRA, Esbos de biografia, dins De tot vent, de Miguel Serra

Pastor (Palma, Ed. Moll, 1984), ps. 7-24.

70. A 1'oAlmanac de les Lletres» varen apareixer: El triomf (1932), ps. 76-80; El
dubte (1934), ps. 60-63; i El desertor (1935), ps. 63-67. A «La Nostra Terra>> sortiren:

Rebel, ndm. 10 (octubre de 1928), ps. 385-388; Una estranya coneixenca. num. 34

(octubre de 1930), ps. 366-373; Maria-Rosa, ndm. 45 (setembre de 1931), ps. 333-
341; Sabre el fondal, ndm. 61 (gener de 1933), ps. 12-18.

7 1. L'activitat literaria de Serra-Pastor en la postguerra va tenir poc resso: publica on
conte, Catalinoi, it la colleccio eEls Autors de l'Ocell de Paper» , una biografia novellesca

do Jesus ritulada Crist (1958) i una traduccio al catala de La famllia de Pascual Duarte

(1956); pete la resta queda inedita (com la novella Els tingles, el volurn de proses i relats

De tot vent, publicat postumament, i altres escrits).

72. A 1'«Almanac de les Lletres» publica: Una ombra al cervell (1926), ps. 98-102;

El papallri de la vida (1927), ps. 87-9 3; L'eco (1928), ps. 100-105; La pluja d'or (1929),

ps. 64-68; Mort l'ha En Coch (1930), ps. 35-40; Elfantasma blanc (1931), ps. 100-104;
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sobretot per la recerca de temes fantastics en que 1'element argumental es

posa en primer terme. Alguns d'aquests relats, sobretot els publicats a <<La

Nostra Terra>>, foren recollits en el volum titulat Lluernes (1936), format

per un conjunt de vuit relats en que s'alternen el to idtl-lic i els tress

fantastics amb l'ambientacio historica. Alguns dels relats son gairebe

contes infantils, no exempts d'una certa moralitzacio. D'altres aprofiten

l'interes i els coneixements historics-' de 1'autor o se situen en un ambient

Ilegendari, que sembla proper al d'un corrent del Modernisme. Elvir Sans

gairebe no introdueix la realitat contemporania en els seus relats, potser

amb 1'excepc16 de La mort del musiquet, on el plantejament psicologic es

major. Lluernes parteix d'una concepci6 del relat com a entreteniment,

amb molt poques pretensions mes: «Com les Iluernes son els contes que

llegireu -ens adverteix al POrtic. La seva Ilum durara el temps de la

lectura, i, amb la seva claror, no podrem it-luminar sing 1'infima insignifi-

cancia del moment.>> Amb l'al4ament feixista, Sans s'hi adheri plenament i

en la postguerra ja no torna a publicar cap obra literaria.

En canvi, sembla que la guerra civil va suposar I'emmudiment de

l'obra en prosa d'altres autors. Un cas a part es el de 1'eivissenc Jordi Juan

Riquer, que el 1937 va publicar a Badalona la novella Metges... o trafi-

cants. Pero aquesta obra, que surt en un context que aleshores no to cap

relacio amb les Balears, ja s'escapa als limits, tant cronologics com literaris,

del nostre treball.

Amb el tall brutal que va suposar 1'aixecament militar de 1936, tant

Amb les mateixes armes (1933), ps. 140-142; De com un pages em dona una Ili4r de Dret

Politic (1934), ps. 14-16. A < La Nostra Terra»: Tragedia sentimental , num. 9 (setembre

de 1928), ps. 333-338; Videsanonimes , num . 38 (febrer de 1931), ps. 44-47; Dues roses,

num. 40 (abril de 1931), ps. 123-129; L'aventura d'en Piu, num. 45 ( setembre de

1931), ps. 313-324; Elpreu de laprincesa . nums . 57-58 ( setembre -octubre de 1932), ps.

349-373; El misteri del castell de Montblau , num. 84 (desembre de 1934), ps. 464-478;

L'or de l'esclau, num. 91 (setembre de 1935), ps. 280-288 ; La mort del musiquet, num.

98 (abril de 1936), ps. 143-148.

73. Sans va escriure alguns treballs d'investigaci6 historica , especialment sobre l'epo-

ca medieval : Els meson i la historia . Comentaris sobre la vida i actes de Jaume 1(1929), La

crew i la mitia lluna (1535), La rendicio i destruccio de Maho (1535) (1957), Grandeza y

decadencia de los Almoravides mallorquines (1964), etc.
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per als qui romangueren fidels a la llengua i a la cultura catalanes com per
als qui claudicaren en favor del feixisme i de l'espanyolisme, es clou un
llarg periode d'assaig de creacio d'una narrativa i d'una prosa catalana a
Mallorca. Ara ja fins als anys cinquanta no sera possible reiniciar-ne altre
cop 1'aventura.

PERE ROSSELLO BOVER

Universitat de les Illes Balears


