
El conte com a producte huma • Des de sempre,el relat ha estat

la base de�� i de l'entreteniment,el record de la

cornunitat i el vehicle de l'ensenyament moral.

LaWrence d'Arabia i els relats del desert.

Polinesia : la mitologia dels pobles GRECIA.�'Evangeli
mitologia i faula)

i la parabola
(paraula)

<

India: els personatges repetits : el xacal,el savi,el genie

E.Mi�haha : el conte com a norma moral ,exemplar :J dels miracles a
yJ

,. lla faula

Renaixement conte picaresc, cortesa ,falsament moral :Jnovel.letes
lexemplars.
Boccaccio.

Classicisme del XVIII: e1 conte filosofic, conte-assaig
angles 0 frances primordialment.

Epoca a
!

� : totes les literatures han fet del conte Un genere actual,
contemporania: passant per la reducci6 de possibles novel.les

9 per l'ampliacio del q�a�e de,costums:
Fernan Caballe+o,Robert Robert"Alarc6n,Becquer"Victor Catala

Narc��s Oller�, Francisco Ayala, Salvador Espriu,Merce Rodoreda,
Manuel de Pedrolo; fb]L.�

I

El conte pot narrativa curta ? Sense lTI�S ?



",.--' ...

una narraci6 exemplar,(moral 0 religiosa )
satfrica ���
d'ambient poetic 0 ,translatici/{��amb sorpresa(�� )
d'invenci6 lingUistica)l

Avui, per�, el conte sol presentar-se com:

d'ambient po�tic
Alejo Carpentier,Pere Calders,Aldous

d'introspeoci6 :

o translatici

Delibes, Pedrolo,Doris Lessing, John

anecdotic :

Huxley)��
�Uj J3rztd,�

Steinbec� l)(,e'K�
l

Somerset Maugham, William Saroyan,Calders, Vallverdu/
E;)('rA� II

�')--1.l "de.sn�-tl��\
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El cont. i el lector - Reacci6 diferent del lector de novel.la al del

conte •

Novel.la : m'ha agradat aix�,per� no all�.
conte :,no

Per tant,el
limitada en

m'ha - s' que m'ha - agradat.,
conte ha de te�ir mes im�cte, perqu� eS€J��9iael,temps. P�r�, com mes 1nt�nsa es, mes � _,com

un arnor sobtat, aflamat,de curta durada,que tota Ia vida deixara un

regustet somort.

Molts critics sostenen que el conte ha de ser, encara, una creaci6

de llenguatge. Que pel llenguatge se salva tant com per I'an�cdota

o intenci6. De fet,l'exig�ncia de��iimiim*le�e�ftconte obliga
a un esforg Iing'u lstic, molt m6s que no la novel.la.

- �

Ramon Macia me$ novel.lista que no contista.�nno cau en la s�mp�e �ucce-
ssi6 dels fets, arriba a ser evocador i ric de contingut huma 1 po�t1C.



Ramon Maci� ha �xtretcan 1 l,.lnEls dos contes que, del _i e 14 que han de comporrdre en el seu dia

L'Hereu i la Nuria i Exodedoxe: l'un i l'altre
---,..--

conmtitueixen mons circulars,com conve que siguin

els contes : en el primer, Maci� introdueix ,enmig d'una historia sen

timental,portada amb rna segura, un miniepisodi de reI onirica,entre el

somni i�� inexplicable que es potser el seu mes gran
)

encis,i el que salva el relat d'una possible limitaci6, si hagues conser-

vat com a valid� totals les fronteres del mer sentiment. Uhaa il.lusi6,

una vida rompuda,al capdavall,mes il.lusi6 ,i el joc entre els essers

reals i eL gegant de cart6 animat per un miny6 tot cor, en fan la tera-

nyina.

L'altre conte, �odedoxe,ja planteja en el titol un comenqament que

es igual que el final,l'exode,l'exili com a acabament,o via ultima de

� destrucci6,al capdavall .Constru5:t tot el relat en peces

curtes recurrents, el present,un passat llunya i un malson-la guerra,

l'exili entremig -s'hi barregen amb un ritme que fa pennr en una sinop

si de peqa televisiva. L'impacte della imatge predomina aqui damunt

l'expressi6 del sentiment que trobavem en el primer relate Un final de
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gran guinyol, que no es l' unic· que e r-eLat po dr-ia- t�enrr: En certa ma- !;
per �r�aia

nera,es una soluci6 mmmmmmmmmm � la qual l'autor acccepta la res �nsa-

bilitat dels riscs que pot plant�er-li la critica .Una critica. severa

Al marge dels treballs literaris premiats en els premis Ciuta.t de

Balaguer, no seria una bona idea editar cada any un fullet amb un relat

de diferent autor-,o un poema 0 aszaig curt, que commemores les Festes

del Sant Crist? Parlo d'un fullet dB poques planes, menys naturalment
-

/11-0 l-eVZfo; d t4t ��f� �w--
que no el d'avui,i qU tl.ngu s luna iniiativa institucional -apunto a

.

J m��ptorl'AJuntament -i que representes un encarrec. Hom sabria que tal

-balagueri 0 no - es anunciat com a responsable del text literari del

Sant Crist. Es podria fer una segurament interesa!=mt biblioteca dels

llibretons en qUesti6. Deiio la idea en l'aire,i afegeixo que me l'ha

suggerida la coincidencia d'enguany de presentar-se aquest volum qurt

amb el� mmmdos contes de Ramon Macia. Per molts anys a ell i a tots.


