
Proleg

cgue és més fort, el natural o I'ensenyanra?>
J:.V\ X. aquest recó de món on voluntariament sóc reclui'f, hi ha

un bon bevedor de vi qui, en beure massa, fa aquesta pre
gunJa. 1 tot seguit comenra la seva repetidíssima exp/icació:
cHavia un gat al qual ensenyaren a posar-se dret. Amb les
mans sostenia una candela encesa i aprengué de pas
sejar-Ia per /'habitació. Una vegada que li amollaren un ra
toll, el gl1t lIenra la candela, atrapa I'animaló i se'/ menja>.

El bOl'ratxo conclou; cDoncs és més fort el natural que
/'ensenyanra>.

Heus ací, lector, com un illetrat resumeix en una contal/a
una psicologia i una filosofia que e/s homes de I/etres han
aconseguit, també, per /'observaCÍó i el raonament.

Aquesta discordia entre /'instint i I'educació, aquesta lIuila
entre les veus ancestra/s i la civilitzaCÍó, ha estat motiu sufi
cien/ment apte per a bastir obres Iitel'aries: des de /'apo/eg a
la novel'la i /'obra dramatica, Cal' és un tema sempre viu.
Ni els homes han aconseguil deslliurar-se deIs elements here-
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ditiJl'is que es conjuminen en la vida de /'individu proporcio
nan/ una personalitat definida, encara que no definitiva, ni
han aconsegui/ que I'edueació deixe d'ésser una eros/a vis
tent, temperadord només d'aqllella personalitat innata de
/'individuo

Aquell que volgudament, o bé per atzar, posa en joe les
dues personalitats al'l'osseganf-Ies en forma de personatges,
ha de crear-se un conDiete an!mie. Resoldre aquest conflic/e
és motiu de tota una vida de I/uites in/eriors, de monolegs,
d'atencions subjectives... Potser sr. trobara una manera d'a
nihilar una de les dues personalitats amalgamades, Pero és
aleshores que ho sera en perjudici de la personalitat no ano
rreada. 90 és, en perjudici de la JUMa personalitat formada
per la conjunció bUlica del jo natural, racial, i del jo artifi·
cial, producte de I'educació,

Una obra literaria, una noveNa que tinga aquest bastiment
té una anima humana i per ell tot sol voreja I'exit que és ob
tenció d'interés de lectura i és captació d'apassionament de
lector.

El Cavaller del duble-primera noveNa normal de Fran
cese Carreres i de Calatayud, normal en directriu i en exten
sió, temps i espai,-és una obra en la qual concorreix aquest
joc i aquest xoc de les dues personalitats en un mateix perso
natge, o alreves, amb el panorama de la vida exterior, Les
deries de ¡ordi i les directrius del món actual. Una anima
medieval que va reencarnant-se en els barons d'una famma i
que ara trobem animan/ una corpora de pos/guerra cent per
cent. ¡ordi, el protagonista, el Caval/er del duble, senteix la
nostra civilització i es compenetra amb ella. Classicista, i
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rart d'avantguardaJi proporcionales millors emocions; bur
ges, i exalta els avantatges que obté el cos social proletari;
sembla banal i és un introspectiu. En I'bora decissiva de ma
ridar, en el moment d'elegir I'esposa-d'agafar dona, d'apar
tal' vers el seu redós la femella amb la qual ba d'encaslar-se
-la que ba d'ésser la mare deIs seus fills, la veu ancestral
s'oposa d'una manera ininte/"ligent, instintiva...

No cabia en altres motius la lIuita acarnissada del jo racial
de jordi amb el seu propi jo educacional. Totes les línies di
visories de la seva vida podia superar-les jordi, i les supera:
és el fruit d'una educació integral triomfador. El qui no pot
vencer és a el/ mateix, que si de vegades és el propi enemic,
és sempre I'adversari que passa per els altibaixos de tota
/Iuila ni fingida ni decantada.

«Aixícom el déu jan tenia dues cares,-diu al protagonista
una companyona seva d'estudis-, tu jordi, en tens dues de
naturaleses, de psicologies. Una, la que t'ban inculcat a casa
teva, altra la que has adquirit amb el tracte social, lIegint,
estudiant; i, a la fi, la teva primitiva naturalesa-Ia que no
devia vencer-sera la que triomfara». És una profecia. Pot
ser el personatge en boca del quall'autor posa aqueixes pa
raules ja coneÍ}fia el meu conte del gat que havia apres de

passejar candeles enceseti.

... ... '"
Pero, Ji és permes, honradament, al prologuista de novel.

la el descabdellar el tema dell/ibre fins arribar a I'analisi de
la troca encara que siga des d'un punt de mira filo~ófic? Si
jo segueixc el camí empres, no restaria als lectors aquel/a
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frui'cio emocional que deuria neixer en els momenls de leclura
delllibre?

Per si un cas, prou.

* * *
Fa una vinlena d'anys, un, aleshores jove escriplor va

lencia-perdul miserablement per a les lIetres i per al reneixer
polílic de la noslra lerra -el nom del qual ara no voldria re
cordar, soslenia que la /iteralura valenciana mancava d'obres
que inleressaren)(1'arislocracia. I ell mateix, com a exemple,
posava algun afany en conslruir nove/"1etes d'ambienl aris
locra/ic. Jo no sé si de seguir el tal escriplor els viaranys-que
aconsellava, jo no sé, dic, si la gent rica de Valencia i la genl
sang blava, s'hagues interessat per la /lostra /iteralura. Ha
passal un grapal d'anys i heus ac[ que Francesc Carrer.es i
de Calalayud, cO/leixedor deIs arislocrates, treballa noveNes
sobre personalges de l'arislocracia. 1remarquem: aristocra
tes i i/llel'lecluals.

En la seva novel'la curta Un home i una dona s'estimen ja
Irobem de bell nou aquell anlic desig de I'escriptor esgarrial.
Pero aconsegui! plenament. En Un arxiver cerca núvia ens
presenta personalges inle!' lecluals. 1 ara, en El Cavaller del

dubte, l'inteNeclual i I'aristocrala són un maleíx personatge.
Som, doncs, davant d'un IIibre valencia acaral amb les
dues menes de valencians menys decantals, fins ara, a fruir
de les bellela/s de les noslres lIelres. Quines seran les reac
cions lIurs és de dificil profelilzac:ió. Anolem, senzillamenl,
el fel )J(que un escriplor nostre de la darrera promoció es
críu naluralmenl, i abans no siga creal un snobisme-que fóra
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digne de benedicció-, tot bandejant i'espardenya, l'educació
deIs col'legis i la secular posició i atac de les fadrines per
haure promes o per retindre'l amb posals romimlics de tri
cromia, És per aquest desig de tautor de reformar els
costums que b'em de reconeixer que els literats jo ves porten
al valencia un beneficiós rerJOvament d'aires pútrids,

Per a obtindre el tal sanejament Francesl! Carreres belluga
uns personatges nous dins uns escenaris nous que roseguen i
arrosseguen vicis i virtuts i pensamenls amb vestidl1res no~

ves, No crea ninots de palla, ans homes i dones mortals, hu
maníssims; quan ells vesteixen la roba negra deIs saraus no
semblen cambrers i quan elles dansen música exótica 110 sem
bIen joves de cabaret, massegadorcs de sensualitals, Aquests
personatges, autenticament elegants i aulenticament humans,
han de resoldre els seus conflictes i la parella Jordí d'/sclada
Maria Llui'sa Arc ho fan, naturalment, segons l/ur taranna,
sense defugir la lógica del personatge, L'autor, joveníssim, i
ja bé sap i'ofici de la confecció de novel'les,

A remarcar encara: La novel'la lIarga, és a dil', la novel' la
no novel'leta, prou que no té cultivadors entre els valencians,
Descomptem lcar de Perucho i TOlllba-Tossals deJ, Pascual
Tirado i ja no trobem, en aquests anys de renaixem;a una
noveNa on !'interes és l'esseguit alllarg d' un gros volum de
prosa. Molius d'economia editorial? Potser sí. Potser també
pobresa de lIenguatge i no manca d'imagirtació; potser que
els prosistes no posseeixquen, a bastament, aquella doll idio
matica indispensable a llibres de bon gruix.

Francesc Carreres posseeix I'idioma. El Cavaller del duble

té un lIenguatge pulcre i matisal, fresquívol, brillant... Feli-
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ci/em-nos-enl Les l/e/res valencianes comp/en amb un escrip
lord'envergadura moderna i amb una noveNa conslruida a
base d'una psicología, una lesi i una moralital víscudes...
Novel'la viva, realmenl, per ésser realmenl viscuda.. ,

CARLES SALVADOR

BenassaI.
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