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Una novel·la, abans que res, ha d'ésser una
obm literaria. Aquesta qualitat primordial esta
en la consciencia de tots manco en la de qui es
posa a escriure novel·les sense tenir la prepa
ració suficient. No són, en veritat, molts els ca
sos que podríem presentar en autors de novel
les. lIargues; pero el cas recent d'un autor va
lencia (Baltasar Benet L1uesma) que ha: editat
un lIibre a Barcelona ("Sol de Valencia") ens
fa escriure aquestes paraules.

La novel·la, essent obra literaria, ha de nar
rar unaaiCció -o més d'una- i ha de descriu
re, o bé caracters o bé costums. En una i altra
mena de novel·les" la descripció de paisatges
(interiors -novel·la subjectivista- i exteriors
-novel·la objectivista-) I'escriptor mai no hau
ria de descurar.

Aquestes són les poques -poques?- quali
tats que demanem a tota novel·la. Tant me fa
que fa novel·la sia blanca, rossa, roja, o verda
si' és equilibrada, si és narració literaria.

Voler que la novel·lística d'un pais sia for
madal ronegament per la mena de novel·les deIs
nos tres gusts personals fóra castrar-la. Un país
ben servit de novel·les, és aguell que ne té, bo
nes, de totes menes; que serveix un públic ben
diverso Bé estan, i són de ben agrair, les gos-a
dies, els l1an\adors de 1110des, els creadors de
nuclis snobs. L'existencia de minories -diguem
ne selectes- és una prova de maduresa cultu
ral. Pero res no hi ha de desaprovable en el
fet de lIegir novel·les blanques si hom gaudeix
amb elles.

Encara que la meua novel·la tipus és "La ben
Plantada" .. bons estaríem Ilovel·lísticament, si a
Catalunya només haguessen narracions COI1l la
de Xenius.

Caries SALVADüR
Benassal (País Valencia).
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rveixi d'onentaá' als el:
cap noveHa, em fet, als nostres autors

"Que enteneu que és o
Vegeu com hi han respost:

Una novel·la, abans que res. ha d'ésser una
obm. literaria. Aquesta qualitat primordial esta
en la consciencia ele tots manco en la ele qui es
posa a escriure novel·les sense tenir la prepa
ració suficient. No són, en veritat, molts els ca
sos que podríem presentar en autors ele novel
les_ lIargues; pero el as recent eI'un autor va
lencia (Baltasar Benet Lluesma) que ha' eelitat
un lIibre a Barcelona ("Sol ele Valencia") ens
fa escriure aquestes paraules.

La novel·la, essent obra literaria, ha de nar·
rar una acció -o més d'una- i ha de descriu
re, o bé carácters O bé costums. En una i altra
mena de novel·les, la de.scripció ele paisatges
(interiors -novel·la subjectivista- i exteriors
-nove\-la objectivista-) I'escriptor mai no hau
ría ele descurar.

Aquestes són les poqu s -poques?- quali
tats que elemanem a tota novel·la. Tant me fa
que fa novel·la sia blanca, rossa, roja, O verda
si és quiJibrada. si és narració literaria.

Voler que la noveHística eI'un país sia for
madai ronegament per la mena de novel·les deIs
nostres gusts personals fóra castrar-la. Un país
ben servit de novel·] s, és aquell que ne té, bo
nes, de totes men s; que serveix un públic ben
diverso Bé estan, i són ele ben agrair. les gos·a.
dies, els lIan<;adors e m des. els creadors de
nudis snobs. L'existéncia de l11inories -diguem
ne selectes- és una prova de maduresa cultu
ral. Pero res no hi ha ele elesaprovable en el
fet de IJegir novel·les blanque si hom gaudeix
amb elles.

Encara que la meua n veHa tipus 's "La ben
Plantada". bons estaríem novel·Ji ticament, si a
Catalunya nomes hagll ssen narracions com la
ele Xenius.

Caries SALVADOR
Benassal (País Val ncia).
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