
bres de Lluís Albert sobre l’obra folklòrica de Caterina Albert (Víctor Català), la reedició de l’obra
El folklore tortosí de Joan Moreira per part dels membres del Centre de Lectura de les Terres de l’E-
bre, l’edició de les Cançons tradicionals catalanes recollides per Jacint Verdaguer duta a terme pel
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona i Salvador Rebés, la reedició de diverses obres de Cels Gomis
que ha impulsat Salvador Palomar, la publicació de les missions de recerca de l’Obra del Cançoner
Popular de Catalunya a cura de Josep Massot i Muntaner, la reedició del Romancerillo catalan de
Manuel Milà i Fontanals per part de l’editorial Alta Fulla o la publicació del rondallari de Sara Llo-
rens de Serra a càrrec de Josefina Roma.

Carme ORIOL CARAZO

Universitat Rovira i Virgili

SUREDA VALLESPIR, Catalina (ed.) (2003): Bearn, entre la vida i la ficció; Ponències de la I Aula
de Novel.la. Binissalem: Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga; Barcelona: Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 157 p. (Col.lecció Casa Museu Llorenç Villalonga, 3).

La complexitat i la riquesa de Bearn o la sala de les nines, de Llorenç Villalonga, es fa palesa
en els set estudis recollits sota el títol de Bearn, entre la vida i la ficció, on s’apleguen els materials
llegits a la I Aula de Novel.la celebrada a la Casa Museu Llorenç Villalonga (Binissalem) a finals
de l’any 2000. No es pot dir que aquesta novel.la no hagi merescut l’atenció de la crítica: sens dub-
te, trobaríem poques obres que hagin motivat tants de comentaris i d’interpretacions com Bearn.
Fins i tot, en el conjunt dels estudis sobre l’obra del novel.lista mallorquí hom pot detectar una de-
sigualtat en l’interès dels estudiosos que ha merescut Bearn i el que han despertat altres llibres seus.
És evident que la diversitat de matisos i d’interpretacions d’aquesta novel.la ha esperonat els crítics
i els investigadors a aprofundir en el misteri que fa de Bearn o la sala de les nines una obra mestra
de la literatura catalana.

Les circumstàncies externes de la novel.la semblen haver contribuït a crear aquest clima d’am-
bigüitat o de polisèmia que tant agradava a Llorenç Villalonga. Com estudia Jaume Pomar a «Bearn
en la vida de Llorenç Villalonga», el treball que enceta el volum Bearn, entre la vida i la ficció, la
gènesi de l’obra ja ha estat envoltada d’enigmes. En primer lloc, perquè les informacions que l’autor
en donà en vida, tot afirmant que l’havia començat poc després de la guerra civil, no coincideixen
amb les dels testimonis que el veren escriure-la. Fins i tot la llengua en què fou redactada ha estat ob-
jecte de polèmica, car hom ha afirmat que la novel.la havia estat escrita en castellà i, després, Villa-
longa l’havia traduït al català. El treball de Jaume Pomar, biògraf del novel.lista, aclareix definitiva-
ment aquestes qüestions. En primer lloc, repassa la polèmica originada per Baltasar Porcel quan
afirmà que la novel.la havia estat escrita primer en castellà. Jaume Vidal Alcover, en canvi, sostenia
haver vist Villalonga redactar-la en català, tot i que, quan només li faltaven dos capítols per acabar-
la, l’havia traduït al castellà. Pomar aporta arguments contundents a favor de la tesi segons la qual la
versió catalana és més antiga, sobretot gràcies a la dada de l’existència d’un manuscrit en català, an-
terior a la redacció definitiva, que el senyor Joan Moyà Pons havia rescatat d’una llenyera de Can Sa-
bater. Pomar també ressegueix la repercussió de l’edició castellana de Bearn, la qual, tot i ésser força
discreta, no passà totalment inadvertida, tal com sovint s’ha afirmat. Però les ambigüitats entorn d’a-
questa obra mestra de Llorenç Villalonga no acaben aquí: n’és un exemple la base real del poble de
Bearn, construït alhora sobre els records dels anys de la infantesa passats a Bunyola i sobre els d’a-
dult, ja casat, a Binissalem, a més de la possessió de Tofla, més imaginària que real. Igualment, els
personatges es basen parcialment en éssers reals. És el cas de don Toni de Bearn, alter ego de Villa-
longa, bastit a partir d’alguns personatges reals de l’època i de l’entorn de l’escriptor, com l’oncle Jo-
sep Palou de Comasema. Així Pomar formula una teoria suggestiva, segons la qual, en la formació
d’aquest complex personatge, Villalonga «enriquí la tradició del seu llinatge, els Villalonga de To-
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fla, d’Alaró, amb un mena d’encavalcament amb una altra família, els Villalonga “de ca n’Escala-
des”, aristòcrates mallorquins, aquests darrers, amb una llarga tradició racionalista, voltairiana, re-
publicana i d’esquerres» (pàg. 18). En menor grau, els personatges reals també haurien contribuït a
la formació de dona Maria Antònia, bastida essencialment a partir de la figura de Teresa Gelabert, la
seva esposa; per la qual cosa aquest personatge és molt diferent del que apareixia a Mort de Dama,
on la baronessa de Bearn havia estat formada a partir de la figura de la mare de l’escriptor. Tot i que
moltes de les dades que Jaume Pomar aclareix ja havien estat exposades en altres indrets, el seu tre-
ball constitueix una magnífica síntesi, d’una gran utilitat per a tot aquell que s’iniciï en l’obra de Llo-
renç Villalonga, ja que permet veure com en Bearn o la sala de les nines, igualment com en tots els
llibres del nostre escriptor, sempre hi ha una relació constant entre realitat i ficció.

L’ambigüitat de Bearn o la sala de les nines descansa també en altres aspectes. El tema de la
relativitat de la noblesa —i, més concretament, l’enigma sobre la legitimitat dels Bearn— és es-
sencial en aquest llibre. No és estrany, per tant, que Villalonga ens presentés un don Toni de Bearn
que, si bé era considerat un «senyor», no sembla que posseís cap títol nobiliari i, fins i tot, és dub-
tós que descendís d’autèntics aristòcrates. Per aquesta raó resulta molt aclaridor l’estudi d’Antònia
Morey titulat «Els darrers senyors de Bearn: realitat o mite?», on analitza la complexa estructura so-
cial mallorquina derivada de l’Antic Règim. Les diferències entre els diversos grups socials sovint
podien ésser subtils o boiroses, la qual cosa explica que hi hagués senyors rurals que, sense pertà-
nyer a l’aristocràcia, tinguessin unes atribucions i un poder semblant als dels nobles. Morey resse-
gueix en Bearn o la sala de les nines el reflex de l’estructura social de l’època, la qual cosa li per-
met veure en quins aspectes Llorenç Villalonga s’aparta de la veritat històrica per tal de donar la
seva imatge particular dels senyors rurals mallorquins. Sens dubte, a diferència del que sovint s’ha
afirmat, més que enyorar l’esplendor de l’aristocràcia decadent, Llorenç Villalonga veia en la fi
d’aquesta classe la imatge d’un canvi social i cultural que acabaria destruint els valors que durant
segles havien regit la nostra civilització.

Ara bé, l’ambigüitat de Bearn o la sala de les nines deriva també de la tècnica narrativa em-
prada per l’escriptor mallorquí. Josep Antoni Grimalt, a l’estudi «Tècniques narratives de Bearn,
de Llorenç Villalonga», s’encarrega d’estudiar sobretot el complex joc de narradors que conten
la història. La insuficiència del narrador principal, don Joan Mayol, és compensada pels frag-
ments citats de les memòries de don Toni. Tanmateix, Villalonga procura que restin zones fos-
ques en la seva història, per tal de suggerir més que no pas dir i de no revelar els diversos miste-
ris que giren entorn dels Bearn. Grimalt, tot refusant aquelles interpretacions que volen veure en
la novel.la el testimoni d’una època, es refereix a diversos episodis on sempre resta en l’aire una
única solució o una interpretació unívoca dels fets. Sobretot l’adequació entre aquest contingut i
la forma triada, que permet deixar aspectes sense aclarir, és un dels principals encerts que cal re-
marcar de la novel.la.

Ara bé, algunes vegades els fets no deixen lloc al dubte. És el cas de la relació entre Bearn o la
sala de les nines i Il Gattopardo, del príncep Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Com tothom sap, Be-
arn va aparèixer en castellà el 1956, dos anys abans que la novel.la de l’italià veiés la llum. Ara bé,
Carme Bosch, a «Proust, Lampedusa i Villalonga», formula una hipòtesi —que ella mateixa consi-
dera «potser absurda, però no poc suggestiva» (p. 97)— segons la qual hi podria haver hagut un
contacte o un coneixement entre l’escriptor sicilià i el mallorquí abans de la redacció i de la publi-
cació de llurs novel.les. Bosch es basa en la dedicació d’Alexandra Wolf, l’esposa de Lampedusa, a
la psicoanàlisi i en el viatge a Itàlia que Villalonga féu el 1939, en el qual va entrar en contacte amb
altres metges italians dedicats a la psiquiatria. Aleshores, segons Bosch, hauria estat possible que
Villalonga hagués pogut tenir algun apropament a Lampedusa. Tanmateix, la tesi no deixa d’ésser
una pura hipòtesi, per ara impossible de verificar. En canvi, el més remarcable de l’estudi de Car-
me Bosch és la detallada anàlisi d’episodis concrets i de figures literàries de Bearn que presenten
paral.lelismes amb l’obra de Lampedusa i d’aquells que semblen procedir o almenys estan relacio-
nats amb el món de Marcel Proust.
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Aquesta complexitat de Bearn o la sala de les nines n’ha dificultat les adaptacions a altres mit-
jans. La tercera part de Bearn, entre la vida i la ficció agrupa tres intervencions a la I Aula de No-
vel.la sobre aquesta qüestió, que es prolonga més enllà del text literari i, per tant, es refereix a as-
pectes que fins ara no havien estat gaire tractats per la crítica. Guillem Frontera i Lluís M. Güell hi
comenten les diverses adaptacions en què cada un d’ells participà: el primer, en el món del teatre i
de la ràdio; el segon, en una sèrie de televisió. Jeroni Salom, en un treball molt rigorós que titula
«Notes disperses sobre cinema i literatura. A propòsit de Bearn», després de posar les bases teòri-
ques sobre les relacions entre aquestes dues arts, comenta l’adaptació cinematogràfica de Bearn, re-
alitzada el 1983 per Jaime Chávarri. Salom coincideix amb Frontera en pensar que aquesta adapta-
ció no havia reeixit, ja que per motius diversos no reflecteix ni la complexitat dels personatges ni la
riquesa de pensament de la novel.la de Llorenç Villalonga.

En resum, Bearn, entre la vida i la ficció és un bon complement de la bibliografia ja existent
sobre Llorenç Villalonga i, més concretament, sobre Bearn o la sala de les nines, que pot interes-
sar tant aquells lectors que s’inicien en el coneixement de l’autor mallorquí com els estudiosos que
s’hi han especialitzat.

Pere ROSSELLÓ BOVER

Universitat de les Illes Balears

MAS I VIVES, Joan (dir.), PERELLÓ, Francesc (coord.) (2003): Diccionari de teatre a les Illes Ba-
lears. vol. I, Palma / Barcelona: Lleonard Muntaner ed. / PAM.

Quantes vegades s’ha volgut escriure la història del nostre teatre buscant referents externs com
per justificar un «universalisme» malentès, que sovint no era més que un «aliocentrisme» descon-
certant i provincià! Com a historiadors, sempre hem tingut la convicció que només a partir de l’es-
tudi particular d’allò que tenim davant dels nostres nassos podem després eixamplar la mirada enllà
del cas concret, veure el context global i retornar-la amb noves irisacions a l’objecte d’estudi pri-
migeni, perquè només allò ben a l’abast de la nostra anàlisi ens permet filar prim. És un procedi-
ment conegut, però que no sempre s’ha fet amb adequats paràmetres i, per tant, sovint ha conduït a
anàlisis esbiaixades i parcials.

Per això ens sembla una aportació de primeríssim ordre aquest Diccionari de teatre a les Illes
Balears, que posa bases sòlides per a una futura i cada cop més urgent història de les arts de l’es-
pectacle en els territoris de cultura catalana. No em puc estar de recordar que qui ha dirigit aquest
diccionari formava part activa en un ambiciós projecte que a començaments dels noranta preparà-
vem en el marc d’un Institut del Teatre llavors dirigit per Jordi Coca. Es tractava d’una Història del
Teatre Català coordinada pel mateix Coca, Guillem-Jordi Graells, Ramon Simó i el qui signa
aquesta ressenya, i amb la participació d’altres investigadors com Josep Lluís Sirera, Pep Vila o
Joan Mas i Vives. Jo mateix em vaig encarregar de redactar els plantejaments metodològics i una
estructura d’anàlisi històrica que calia aplicar a les distintes èpoques i volums planejats, i fins i tot
vaig enllestir el primer volum que calia començar a publicar el 1994. Però, amb el canvi de direc-
ció de l’Institut, el projecte va sofrir primer una seriosa frenada i després l’enterrament absolut, d’a-
cord amb l’animositat que la nova orientació va tenir envers la recerca i les publicacions, obsedida
exclusivament per l’ofimàtica i la construcció de la nova seu.

Joan Mas n’ha agafat el testimoni de la manera més digna i profitosa, d’acord amb les possibi-
litats del seu àmbit. I és que Joan Mas és l’únic Catedràtic d’Història del Teatre Català que ha estat
capaç de crear un equip de recerca amb un nucli principal adscrit a la Universitat de les Illes Bale-
ars, i altres elements vinculats a centres i institucions diverses. Només el fet d’haver aconseguit tei-
xir aquesta xarxa d’investigadors insulars demostra una sòlida capacitat d’engrescament com a ca-
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