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Villalonga — Gide: análisi comparativa de
L'Ángel Rebel i Els falsificadors de moneda

Quan es parla de Llorenc Villalonga, sempre arriba el moment que apareix
el tópic encreuament de les tres cultures: la catalana, l'espanyola i, natural-
ment, la predilecta, la francesa. Es remarca sempre el profund coneixement
d'Anatole France per pan del novellista mallorquí i s'assenyala la influéncia
o bé l'admiració per Proust. Hi ha, pero, altres noms, entre els quals sem-
pre se cita, peró només se'l cita, André Gide, que ocupó també un lloc
important en les lectures de Villalonga durant el primer terc d'aquest segle.
Ell mateix ho confirma:

No record com, ni exactament quan, vaig descobrir l'obra d'André Gide. Era, sens dubte,
en els anys vint quan ja m'havia iniciat en la lectura de Marcel Proust i coneixia a fons
Anatole France. Conec bona pan de la labor de Gide: L'immoraliste, Les caves du Vatican,
Les faux monnayeurs, Corydon

Es pot dir, doncs, que el nostre escriptor tenia, als trenta anys, un
coneixement ampli i de primera má, per la seva estada a París el 1929, del
corpus narratiu de l'escriptor francés, i abans que hagués publicat res encara.

La possible influéncia de l'un sobre l'altre que aquesta situació podria
comportar no ha estat gaire analitzada en detall, tot i que és possible trobar
sense massa esforc parallelismes entre ambdós escriptors, tant pel que fa a la
significació més profunda com pels elements més externs de la trama argu-
mental, les situacions, els escenaris, etc., de les seves obres. Un parallelisme
que sembla extrem en dues novelles en particular: L'Ángel Rebel, de Llorenc
Villalonga, publicada el 1960, i Els falsificadors de moneda, d'André Gide,
publicada el 1925.

El primer que crida l'atenció en llegir els dos llibres és una profunda
sensació de similitud, si no d'emmirallament, d'algunes escenes, espais, trets
de personalitat i fins i tot personatges, a més de compartir un mateix argu-

Llorenc Villalonga: Narracions, Barcelona: Dopesa, 1974; próleg de Damiá Ferró-Ponc, págs.
46-47. L'autor mateix s'hi torna a referir, per exemple, a la página 112 de Falses membries de
Salvador Orlan, Barcelona: Club Editor, 1982. També hi fan referencia Joaquim Molas en
«El mite de Bearn en l'obra de Villalonga», introducció a les Obres Completes I, Barcelona:
Ed. 62, 1966, pág. 9, i Jaume Vidal i Alcover: Dormí. Villalonga i la seva obra, Barcelona:
Curial, 1980, pág. 191, entre altres.
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ment básic: la convivencia d'un escriptor madur amb un noi molt més jove
que representa que és el seu secretara i amb el qual porta a terme una práctica
de discussió dialéctica que oposa les seves respectives visions del món fins
arribar a la conclusió d'una moral i un comportament individualista conse-
qüent amb la própia manera de viure.

D'entrada, es pot constatar una gran simetria en els personatges centrals
de les dues novelles, ja que a L'Ángel Rebel els protagonistes són un escriptor
ja madur, anónim, que sempre és anomenat «el narrador», i un noi jove de
divuit anys, Flo la Vigne, que, en principi, exerceix el cárrec de secretara; de
la mateixa manera que a Els falsificadors de moneda trobem també un es-
criptor madur, Édouard, i un noi jove d'uns disset o divuit anys, Bernard,
que també li fa de secretara.

Alhora, ambdós nois desenvolupen pel seu compte una relació d'amistat
amb joves de la seva mateixa edat que relativitzen les opinions i les idees
literáries deis escriptors madurs. Així, Flo la Vigne estableix una relació
d'amistat amb un tal Bo, «un noi oligofrénic i microcéfal, autor d'aquell
poema abstracte que Flo m'havia presentat com a modélic el dia que em
rebutjá el meu assaig sobre el trastocament de les aliances» (AR, cap. 33, pág.
160); 2 i Olivier, el nebot predilecte d'Édouard i substitut de Bernard, també
té relació amb Armand, l'autor d'un poema que comenta així: «Tothom qui
fa els quaranta i no té hemorroides» i que representa l'antítesi de la reflexió
i del concepte d'art literari que té Édouard. D'aquesta manera, es poden
arribar a establir dos triangles en qué hi ha una relació vertical de magisteri
entre l'home madur i el jove i una altra d'horitzontal del noi jove amb un
altre individu de la seva edat i que podria representar la manera d'actuar
característica d'un jove del moment, que la relació amb l'home madur ha de
canviar. S'estableix així una línia d'oposició entre els actants que enfronta en
un triangle actiu (peró només a nivell abstracte) l'escriptor madur i el noi
jove per atreure cap al seu món l'altre jove, sotmés a les dues influencies. El
cas sembla molt ciar en L'Ángel Rebel, on l'adjectivació de la cita de més
amunt denota una tibantor fruit de la rivalitat; si bé en l'obra francesa, on
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Amb la finalitat de fer més fluida la lectura, les citacions de provinenca deis exemples
concrets es faran en el cos del text i sempre en el mateix ordre: Villalonga-Gide, fent
referencia en aquest segon autor a la part en qüestió del llibre amb xifres romanes. La
paginació deis exemples segueix la de les dues obres en les edicions que apareixen en la
bibliografía: Barcelona: Polígrafa, 1969 (bilingüe) i Barcelona: Ed. 62, 1989 (MOLU; 32),
traducció de Xavier Pericay. Quan es tracti d'una sola obra, s'indicará amb les seves inicials:
AR o FM.
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intervenen molts més personatges i hi ha altres línies argumentals, el tema
queda una mica dispers, ja que l'antagonista és representat per diversos
personatges que se situen dins d'un mateix ambient: Armand, Jarry, el comte
Robert de Passavant, Géridanisol, etc.

Aquest és, potser, l'exemple més evident de la novella i el més important
perqué constitueix l'esquelet, l'esséncia, de tota la história. Així i tot, és
possible trobar encara altres personatges prácticament bessons entre els papers
secundaris. Es el cas, per exemple, de dues senyores que, posades una al costat
de l'altra, podrien passar per parentes, Mademoiselle Potowesky i Madame
Sophroniska (vegeu cap. 8, pág. 58, i cap. 2 II, pág. 143); totes dues són
poloneses. A més, totes dues exerceixen de psicoanalistes seguidores de Freud;
aixó sí, una en la novella de Villalonga i l'altra en la de Gide. I mentre la
primera esdevé una boja histérica obsessionada a aconseguir els favors sexuals
de Flo, la segona aconsegueix guarir el seu pacient analitzant els seus costums
sexuals de la infancia. Aquest procés invers en la seva relació amb la libido,
peró, no desdibuixa la similitud, suficientment marcada pel nom i per la
professió (vegeu cap. 30, pág. 144, i cap. 5 II, pág. 173). D'altra banda, la seva
condició de personatge no principal fa que aquesta variació no tingui el
mateix pes per contrastar amb les similituds deis personatges centrals, molt
més importants.

L'escenari principal on se situen tots aquests personatges és també el
mateix, amb algunes variants. Si a l'obra de Gide l'escenari inicial és París,
després passa a Suissa i més tard torna altre cop a París, a l'obra del mallorquí
l'escenari inicial és un lloc indeterminat de Suissa, des d'on s'emprén un
viatge cap a la capital francesa, veritable escenari de les dues obres.

No té res d'estrany que dos escriptors triin una metrópoli com la ciutat
de París per ambientar les seves obres ni és cap motiu per deduir-ne sem-
blances, peró sí que sembla més significatiu el fet que els dos viatges esmen-
tats tinguin idéntics punts de sortida o d'arribada, precisament perqué la tria
deis escenaris no és exigida per cap situació concreta. És clar que, també per
la mateixa arbitrarietat, es pot argumentar que es tracta d'una coincidéncia.
No cal oblidar, peró, la data de publicació de les dues obres (1960, als 63
anys, i 1925, als 56 anys respectivament) i la coneixenla de Gide per part de
Villalonga, ja comentada. D'altra banda, les diferencies, prou evidents, en la
descripció de la ciutat i de l'ambient parisenc poden ser atribuides també a
aquesta diferéncia cronológica, que permet introduir en 1.:21ngel Rebel el
regust existencialista en yoga durant els anys cinquanta que es pot apreciar
tant en els detalls de descripció de certes zones de la ciutat, com Montmartre,
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com en la manera de pensar de Flo la Vigne i que és un dels trets que
distancia aquesta obra d'Els falsificadors de moneda, que no podia conéixer
encara, el 1925, aquests escenaris sartrians. En canvi, Villalonga, en el seu
viatge a París durant l'any 1949 sí que podia haver conegut directament
aquest corrent que havia de tenir tant de pes en la cultura catalana.

Vista, doncs, una certa unitat d'acció i de lloc, cal ara remarcar també
una certa unitat de temps. En efecte, en tots dos casos l'acció está condiciona-
da temporalment per un període de vacances escolars. Així, mentre Flo busca
una feina per poder guanyar alguns diners durant els tres mesos de descans de
qué disposa en els seus estudis d'enginyer químic (AR, cap. 1) per un costat,
per l'altre el període és ben delimitat per la referéncia inicial al final de curs
i per la descripció dels exámens de setembre de Bernard. La simetria no és,
peró, exacta perqué Villalonga inclou al final del seu llibre un episodi que té
lloc dos anys més tard i que es pot considerar un epíleg distanciat, constituit
pels darrers quatre capítols.

La possible comparació entre les dues obres, peró, no es limita a aquests
elements estructurals que han de servir per configurar les escenes, sinó que
pot tenir lloc també entre escenes ja elaborades, entre episodis i esdeveni-
ments concrets, la qual cosa pot indicar una major relació directa entre dos
textos ja redactats on aquests fets apareguin.

En el mateix comencament, per exemple, trobem que en totes dues
novel•es són els personatges joves els que es presenten als més grans per
oferir-los els seus serveis (vegeu cap. 1, pág. 26, i cap. 15 I, pág. 114), si bé en
l'obra de Villalonga la raó última és la demanda del personatge narrador, que
pot ser molt significativa i pot fer variar la significació dels dos actes, peró
que no priva el parallelisme. Un cop aconseguida la feina, resulta que cap dels
dos nois no té una feina específica; les seves funcions són poc definides i la
feina per a la qual són contractats no s'arriba a realitzar mai (vegeu cap. 1,
pág. 28 (cap. 10, pág. 64, i cap. 3 II, pág. 152).

Encara que per motius diversos, els dos nois abandonen les seves famílies
en aconseguir la feina, i passen així a un altre ámbit en qué són més indepen-
dents i on tenen més llibertat de decisió, peró també més responsabilitat
sobre els seus actes. Cal remarcar també que en tots dos casos aquest abando-
nament i canvi de ritme de vida es produeix d'una manera sobtada que no els
permet ni tan sols proveir-se de la roba i dels estris necessaris, de manera que
és el senyor en tots dos casos qui es fa cárrec de les despeses (vegeu cap. 1,
pág. 30, i cap. 2 II, pág. 142).
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Continuant amb els mateixos personatges, ens trobem també una escena
prou important amb molts punts de contacte. Tant Bernard i Olivier com
Flo tenen inquietuds literáries i per aquest motiu es proposa als dos darrers,
en un moment determinat, de dirigir una revista dedicada a les últimes
tendéncies en aquell camp (vegeu cap. 18, pág. 102, i cap. 15 I, pág. 117), i en
tots dos casos són els oponents a Edouard i al narrador respectivament els
que ho fan; de manera que una possible collaboració d'aquells és impossible
perqué no s'adiu amb la ideologia de la publicació i es produeix un refús per
una part o per l'altra (vegeu cap. 18, pág. 102, i cap. 5 III, pág. 219). S'esta-
bleix així un pols entre dos bándols, entre dues actituds, que es resol d'una
manera més o menys satisfactória perqué, per un costat, la revista de Flo
s'esvaeix i no es torna a esmentar en el text i, per l'altre, perqué Olivier
bascula definitivament cap al costat d'Édouard i s'allunya d'aquella empresa.

Crec important de dir que, així com altres semblantes, com la de les
doctores poloneses, poden ser més intranscendents i es redueixen a la re-
producció d'un episodi narratiu, en aquest cas s'hi implica també una part del
significat, ja que aquesta escena es básicament l'escenari d'una disputa entre
dues visions del món i n'ha de sortir una de vencedora. Gide hi defensa la
validesa d'uns valors conseqüents segons la moral individual d'uns certs
personatges (Edouard, Olivier i Bernard) enfront de la resta d'escriptors del
món literari parisenc, que són «moneda falsa» i actuen segons la seva conve-
niéncia per treure sempre un profit illícit de tot. Pel seu costat, Villalonga hi
defensa també la moral individual del narrador, que s'aferra a unes conven-
cions i uns models de vida ja caducs que formen el seu propi món, enfront
del puritanisme i les pors de Flo. I será així sempre que apareguin aquests
personatges, de manera que la coincidéncia entre ambdós autors la trobem
lligada en aquests casos en forma i en fons.

Per aquest motiu, la psicologia deis personatges en formació, els joves,
segueix també en totes dues obres un procés similar que transcorre entre les
dues posicions assignades als protagonistes madurs i als oponents fins arribar
en tots dos casos a una única resolució a través, precisament, de la própia
moral que els atorgui una pauta de comportament própia, si bé aquest
comportament és diametralment oposat en totes dues obres perqué, mentre
Bernard encamina «correctament» la seva vida i Olivier torna amb el seu
oncle, Flo se separa definitivament del narrador.

Peró la mateixa conclusió que permet l'alliberament d'uns i altres, la
relativitat de tot plegat i la falsedat de les convencions socials, ens fa adonar
que el resultat és exactament el mateix en tots dos casos, perqué ambdós han
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actuat amb el criteri propi que han arribat a tenir grácies al procés de
maduració i a les proves que han passat durant aquest període iniciátic o
d'educació.

És patent en tots dos casos que els personatges joven experimenten una
sensació general d'angoixa en determinats moments en qué han de fer front
a la seva vida i adonar-se de la dimensió i els objectius de la seva própia
persona. Olivier, per exemple, s'angoixa en adonar-se que, durant la tempora-
da que ha passat amb el comte de Passavant, la seva personalitat s'ha diluit i
ha estat manipulat, sense tenir consciéncia de res, al contrari d'aquell moment
en qué retroba la seva veritat. També Bernard i Flo pateixen en descobrir-se
ells mateixos al Ilarg de tota la novella perqué no acaben de trobar el seu lloc
en la condició de fills falsos que se'ls atribueix; a Bernard perqué és, efectiva-
ment, bastard, i a Flo perqué el narrador el voldria educar i formar com a fill
propi (AR, cap. 6, pág. 50).

Aquesta situació provoca, també, uns episodis correlatius en qué els dos
falsos fills s'acomiaden dels falsos pares, Bernard en comentar la novella i Flo
en acabar, amb dues cartes de renúncia en les quals es fa encara una darrera
consideració dels retrets que s'han fet els uns als altres per justificar d'alguna
manera la seva actuació (vegeu cap. 36, págs. 168-174, i cap. 2 I, págs. 24-25).
Malgrat tot, peró, tots dos autors coincideixen a valorar aquests falsos fills
com els únics possibles triomfadors i són els més admirats i estimats (vegeu
cap. 6, págs. 51-52 / cap. 29, pág. 140, i cap. 2 I, pág. 26 / cap. 13 I, pág. 98),
precisament perqué aquest sentir-se fora del paper que es pensaven ocupar els
impel•eix a buscar-se el seu propi lloc, ni que aixó suposi, com de fet passa,
un enfrontament dialéctic de vegades una mica violent amb aquell individu
que ha fet possible la seva progressió i que els está incitant a la recerca;
enfrontament que, finalment, acaba amb la ruptura de la relació entre el
secretara i el senyor, el qual ha de buscar-se algun substitut per reflectir-hi i
perpetuar la seva ética personal (vegeu cap. 26, pág. 134, i cap. 6 II, pág. 178).

I també durant aquest procés és possible trobar episodis d'experiéncies
d'iniciació prácticament calculats fins i tot en la forma, no ja tan sols en la
intenció. És el cas, per exemple, de l'escena en qué Olivier declara haver
llogat els serveis d'una prostituta i que va trobar l'experiencia horrible,
comparable amb aquella altra en qué Flo puja a una «chambre» amb una noia
i l'endemá se'n penedeix (vegeu cap. 10, pág. 66, i cap. 3 I, pág. 34).

Es pot considerar, pera, que aquest esdeveniment constitueix ja gairebé
un tópic i que no és significatiu. En qualsevol cas, peró, sí que ho sembla
molt més el resultat d'una altra comparació entre dos motius que apareixen
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en un moment determinat amb un valor simbólic parallel molt ciar. Durant
aquest període de temps en qué Bernard i Flo van construint a poc a poc una
personalitat própia, les narracions traspuen un sentiment de tortura produit
pel debat intern amb ells mateixos i que depén només de la seva própia
llibertat d'escollir. Doncs bé, aquesta lluita és illustrada per Gide amb una
baralla entre real i onírica de Bernard amb un ángel que li ha estat mostrant
la ciutat per fer-lo conscient de la realitat que l'envolta i que ha provocat en
ell una resposta revulsiva (FM, cap. 13 III, págs. 276-279).

El símbol de l'ángel té la seva raó de ser en el fet que cadascú té el seu
ángel particular i només pot veure aquell ángel concret i no els altres, tal com
se'ns indica explícitament a Els falsificadors de moneda:

En aquell indret, hi circulaven altres ángels; peró Bernard no tenia els ulls adequats per
veure'ls (FM, cap. 13 III, pág. 276) .

I no cal anar gaire lluny per veure que la novena de Villalonga parteix dels
mateixos pressupósits i utilitza els mateixos símbols. Ja el títol de l'obra
sembla una declaració de principis: 1:Ángel Rebel, l'ángel que es revolta
contra l'ordre establert, contra Déu, i que busca ser ell mateix i no un
subordinat. Aixó sí, l'escriptor francés ens ofereix una imatge més amarada de
lirisme i més interioritzada que no pas la directa referéncia bíblica de
Villalonga, que comparteix, peró, el mateix esperit, tal com veiem en el
capítol 39, pág. 186:

Pobre Ángel Rebel	 Rebel contra qui? Aquesta vegada contra mi. [...] Luzbel es rebel.lá
perque admirava Déu. Flo fuig de tot el que li agrada, avorreix qui l'estima.

O en el cap. 18, pág. 100:

Flo posseia, com l'Ángel Rebel, l'esperit de contradicció de les velles teogonies.

Tots aquests exemples que hem vist sense parar a considerar-los detalla-
dament tenen, evidentment, una funció dins la história que n'afecta el
significat i és en aquest aspecte que s'han de tenir en compte en relació amb
el seu contingut. Per exemple, els acaraments que s'han esmentat entre
escriptor i secretara i entre escriptor i la societat del seu temps responen a una
ideologia concreta: Édouard aspira a un món ideal en qué hi hagi uns valors
reals i no unes convencions que només tenen el valor de la seva aparenta,
sense la qual no són res, són «moneda falsa» que val el que aparenta mentre
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no sigui descoberta; i aquests valors només poden ser els individuals per a
cadascú. I el narrador X, al seu torn, aspira a un món particular que perpetui
de manera ideal els seus valors particulars, encara que es tracti d'un liberalis-
me i d'uns costums socials molt passats de moda.

Gide, a través dels seus personatges, fuig d'una societat i d'uns valors que
no són segurs i en els quals s'ha installat la descreenÇa en la veritat única i
objectiva corn a resultat d'un moment históric i personal de crisi en qué tot
és relatiu, no es distingeix el bé del mal i en qué l'únic que pot fer cada
individu és intentar realitzar-se pel seu compte enmig d'aquesta confusió.

En el cas de Villalonga, el desig de la fugida (encara que la fugida sigui en
realitat una immobilització) és degut també a un trasbalsament social que fa
que tot un estil de vida amb el qual l'autor s'identificava vagi desapareixent.
El pas del temps, a més, i el sentiment de la seva irrecuperabilitat porten el
narrador a voler aturar-lo i fixar-lo per poder relativitzar les coses i fer
perdurar a través de la recreació alió que era a punt de perdre's. Aquí,
malgrat que sabem que la moneda és falsa, el que importa és el que aparenta
que val.

El primer vol abolir qualsevol tipus de convenció que encotilli la societat,
mentre que el segon vol perpetuar, precisament, una convenció que conforma
el seu món. La finalitat d'aquests dos extrems, peró, és la mateixa: l'assoli-
ment de la própia pauta vital. Es un exemple de la filosofia del peix que es
mossega la cua, tal com diria Villalonga. I és així com Édouard pot situar-se
al marge, i per sobre, de la societat per a viure amb el seu nebot Olivier un
amor honorable i com el narrador pot prescindir del món exterior i dels seus
canvis, que han d'acabar amb la destrucció del planeta per la bomba de
cobalt.

I d'aquí neix la causa de la relació amb un noi jove que es converteixi en
un deixeble que aprengui a rebe•lar-se i esdevingui així afí al personatge
madur, de manera que pugui continuar per aquest mateix camí, i ofereixi així
una finalitat concreta i tangible a aquesta postura presa. Es tracta, en de-
finitiva, de la sublimació del desacord amb la nova dinámica en les relacions
amb el nou ordre que s'imposa al món.

El resultat d'aquest procés ofereix una realitat diferent en cada cas.
Bernard, acomplert l'aprenentatge, decideix d'una manera madura emprendre
la seva vida i abandona Édouard tot cedint el lloc a Olivier, el nebot, que
també ha patit un procés evolutiu que l'ha anat conduint cap a aquesta
direcció, la qual se'ns presenta com la correcta per la identificació en sentit
positiu del lector amb el cercle de personatges del voltant d'Édouard (tal com
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ha preparat l'autor) i que és deguda a la voluntat de donar a la novella un
final feliÇ. Encara que Bernard desaparegui, apareix un substitut perfecte, amb
el mateix bagatge després d'un període d'iniciació i molt ben disposat a seguir
endavant amb Édouard.

El narrador de Villalonga, en canvi, no té tanta sort i la seva voluntat
d'afillar-se Flo per formar-lo es veu frustrada per la fugida esparverada
d'aquest a causa de les diferéncies existents entre ells dos.

Cal dir que aquesta dificultat d'entesa ha estat interpretada sempre per
diversos estudiosos' com un acord impossible entre el racionalisme de l'home
madur i la vitalitat del noi jove o entre el pensament liberal i l'existencialista.
Més que no pas aixó, des del punt de vista d'aquest estudi, el fracás es
produeix per la coheréncia de l'home racionalista amb ell mateix que és a la
base de la novella. En efecte, Flo va aprofundint al llarg del temps una
manera própia de pensar independent de la del narrador sota l'escut del lliure
arbitri i encara que el narrador consideri que aquesta manera de pensar és
nociva, la coheréncia amb la seva manera d'actuar li impedeix intervenir per
corregir-la, ja que, d'altra manera, atacaria el principi de la moral individual
en qué es fonamenta el seu propi personatge. En aquest aspecte cal destacar
també les paraules del narrador mateix en el transcurs d'una entrevista amb
Sancerre, a l'avantpenúltim capítol de la novella: «Ell no volia ser més que
com ell mateix» (pág. 204).

Així dones, fugit i deixat fugir Flo perqué el final previst no és aquí el de
formar una parella, el narrador ha de buscar ell també un substitut adient per
deixar constáncia de la seva manera de ser i de pensar, i aquest substitut
sempre fidel, peró independent, será la literatura. D'aquesta manera es
justifica també la ficció que ens mostra la major part de la novella com
l'edició per part de l'oncle Mariá del llibre de les memóries que li fa arribar
Zuzú i que conté tot el que s'ha explicat fins aquí, les esperances i les
decepcions del narrador, les quals el sobreviuen i el perpetuen a través de
l'escriptura.

Es tracta potser de l'aspecte en qué l'obra de Villalonga es distancia més
de la de Gide i on apareix més el seu carácter personal, ja que aquesta solució
d'aturar el temps i fixar-lo en un text escrit és localitzable també en altres
obres del mateix autor, especialment en Bearn, on Don Toni salva el món
que es perd, preserva el símbol que és Bearn, mitjancant el record i la

3	 Jaume Vidal i Alcover: Llorenp Villalonga z la seva obra, Barcelona: Curial, 1980, págs. 137-
139.
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redacció d'unes memóries quan ja no pot reviure en la seva própia carn el
mite de Faust. 4 Una solució molt proustiana per a un tema gidiá. D'altra
banda, pera, és una solució que l'autor assumia plenament fins al punt
d'aplicar-se-la ell mateix; tal com declarava en una entrevista amb Montserrat
Roig, el 1973, en qué deia que s'havia dedicat a escriure davant la impossibili-
tat de curar malalts.5

Parlar de Gide comporta mencionar en un moment o altre la seva
autoproclamada pederástia i sobretot si la história de la narració tracta sobre
la relació entre un home madur i un adolescent, tal com és el cas. Així, hom
ha suposat que «el que fa Olivier a casa del comte Passavant i després amb
Édouard és el que els juristes qualifiquen d'actes deshonestos». 6 No es pot dir,
pera, malgrat les similituds detectades entre totes dues obres, que Villalonga
situé els seus personatges en els mateixos parámetres, i menys quan ell mateix
es mostra distant d'aquest aspecte concret de l'obra del francés:

Corydon, llibre escandalós paró interessant com a defensa sofística d'una interpretació amb
la qual no estic d'acord, no em fa rebutjar Gide.'

Així i tot, Maria Carme Bosch, en un article titulat «Llorerw Villalonga
entre Grecia i Franca» on analitza la temática clássica en les obres de l'autor
mallorquí, es mostra escéptica respecte d'aquesta asseveració:

És molt discutible l'afirmació de Villalonga si es té en compte que l'homosexual és un
personatge molt freqüent dins la seva obra.'

A mes, resulta que en L'Ángel Rebel es produeix una justificació de
l'homoerotisme en boca de Mme. Dormand:

4	 Josep Maria Benet i Jornet: «Per a una lectura de „Bearn o la sala de les nines"», dins: Els
Marges 4 (maig de 1975), págs. 116-122, aquí págs. 117-118.

5	 Llorenc Villalonga, dins: El Temps 394 (6 de ganar de 1992), págs. 20-21.
6	 Hans Mayer: Historia maldita de la literatura, Madrid: Taurus, 1982, pág. 245.
7	 Llorenc Villalonga: Narracions, Barcelona: Dopesa, 1974, pág. 46 (dins el próleg de Damiá

Ferró-Ponc).

Maria Carme Bosch: «Llorenl Villalonga entre Gracia i Franga», dins: Randa 11 (1981), pág.
164, nota 24.
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¿No compren que el pecat dóric és ja Pónic prohibit en materies amoroses i que per aixó ha
d'ésser un excitant no pas pels covards sinó, precisament, pels agosarats? (AR, cap. 32, pág.
154).

I s'hi fan diverses referéncies arran de Sancerre, un personatge presentat molt
positivament i com a model a imitar i digne d'admiració, raó per la qual és
l'encarregat de la formació física de Flo.9

En qualsevol cas, no es pot dir que aquesta obra en concret deixi en-
treveure en cap moment una relació ¿poiank / ¿plmevoq que vagi en aquesta
direcció. Més aviat el que es produeix és una formació dialéctica que té les
seves arrels en Sócrates, citat repetidament al llarg de l'acció (AR, cap. 12, 28,
33, pág. 72-74, 138, 158), 1° la qual cosa comporta la necessitat d'una «convi-
vencia fructífera per educar orgánicament» (AR, cap. 33, pág. 158) que
justifica suficientment la trama del llibre que calgui suposar necessáriament
una relació homosexual.

Si és que es pot parlar de perversió, la veritable perversió per part de
Villalonga, així com de Gide, malgrat que en aquest cas la relació física sigui
molt més probable, és el fet que amb la intelligéncia i la capacitat de raciocini
adquirides després del període de convivencia i iniciació, els nois joves acaben
descobrint una realitat poc agradable. Per aixó, una de les conclusions a qué
s'arriba en L'Angel Rebel és que consciéncia i impuresa són el mateix (AR,
cap. 27, pág. 138), raó per la qual el narrador és un pervertidor espiritual
quan vol fer prendre consciéncia a Flo de la indecéncia del puritanisme
calvinista que l'obceca, de la mateixa manera que a Els falsificadors de moneda
la diferéncia entre el món pur ideal i el món real per la comparació de la
moneda falsa i l'auténtica comporta l'assimilació conscient de tota una serie
de fets que resulten perversos des de diferents punts de vista.

En definitiva, doncs, el fons del tema és un problema de cultura que
implica una intelligéncia lúcida, la del senyor liberal i amb experiencia,
tolerant i comprensiu, o la de l'escriptor amb consciéncia de l'art literari i de

«Sancerre, l'heroi que no desertó tampoc del seu destí, valerós com Aquilles», dins: Carme
Bosch: «El món clássic d'en Lloienc Villalonga», dins: Estudis Balearics 29/30 (juny-setembre
de 1988), págs. 175-179, pág. 177. Cita Pedició de L'Angel Rebel de Raixa, Palma: Moll,
1961.

lo	 La valoració de la figura de Sócrates i la idea de la seva perversió del jovent es troba ben
desenvolupada en un parell de contes breus: Dialegs socratics i Xantipa, molt illustratius per
a aquesta interpretació. Són publicats dins: Llorenc Villalonga: Tots els contes H i Tots els
contes I, Barcelona: Ed. 62, 1986, págs. 177-202 i 139-160 respectivament.
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la vanitat del món, que ha de sobreviure en un ambient d'estultícia com-
plaguda, ja sigui en teories existencialistes o en moviments avantguardistes
dels anys vint, i que sent una forta necessitat de trobar una sortida que no
sempre és possible, com en l'experiment amb Flo la Vigne.

Que no es tracta d'una presa de posicions aillada i casual sembla clar si
analitzem els continguts del corpus literari dels dos autors. Bona part de
l'obra de Gide ha tingut per finalitat la conscienciació i la reflexió sobre
aquests aspectes: La porta estreta, L'immoralista, etc. en poden ser una bona
mostra. En el cas de Villalonga, el decorat tradicional de l'aristocrácia
mallorquina sovint despista l'atenció del lector, que es queda només amb
l'anécdota; peró el mateix Villalonga, referint-se a una de les seves primeres
obres teatrals, Fedra, ja ens descobreix que el camí a seguir és semblant:

El niu de la tragedia clássica es troba aquí; és un problema de cultura i perdran el temps
aquells que vulguin fer-ne qualsevol altra cosa: una peca sentimental a l'estil dels germans
Alvarez Quintero, per exemple."

Aquesta coincidéncia d'elements formals i d'elements de tesi condueix a
la conclusió que el coneixement de Gide per part de Villalonga era prou
profund i estava prou assimilat com per aprofitar i recrear alguns dels seus
temes a partir d'uns plantejaments de base comuns.

Al capdavall, «ell mateix m'ha dit que Flo no és el seu nom, sinó André»
(AR, cap. 34, pág. 162).

Bibliografia

Obres

Gide, André: Els falsificadors de moneda, Barcelona: Ed. 62; la Caixa, 1989
(MOLU; 32).

Villalonga, Llorenc: Falses memóries de Salvador Orlan, Barcelona: Club
Editor, 1982.

Villalonga, Lloreny Bearn o la sala de les nines, Barcelona: Ed. 62, 1992
(MOLC; 43).

II	 Maria Carme Bosch: «Llorenc Villalonga entre Grecia i Franca», dins: Randa 11 (1981), pág.
163, nota 14.



Villalonga — Gide
	 127

Villalonga, Lloreny Narracions, Barcelona: Dopesa, 1974 (amb un próleg de
Damiá Ferrá-Pons: «Llorein Villalonga entre tres cultures»).

Villalonga, Llorenl: Flo la Vigne, Barcelona: Club Editor, 1974 (amb un
próleg de Damiá Ferrá-Pon1).

Villalonga, Llorenc: El Ángel Rebelde, Barcelona: Polígrafa, 1969, edició
bilingüe (próleg de Jaume Pomar).

Villalonga, Llorenc: La bruixa i l'infant orat, Valéncia: Ed. Tres i Quatre,
1992 (Biblioteca Llorenc Villalonga; 1).

Villalonga, Llorenc: Tots els contes (I), Barcelona: Ed. 62, 1986 (L'Alzina; 9).
Villalonga, Llorenc: Tots els contes (II), Barcelona: Ed. 62, 1986 (L'Alzina; 10).

Literatura secundaria

Benet i Jornet, Josep Maria: «Per una lectura de „Bearn o la sala de les
nines"», dins: Els Marges 4 (maig de 1975), págs. 116-122.

Bosch, Maria Carme: «Llorenl Villalonga entre Grécia i FranÇa», dins: Randa
11 (1981), pág. 159-169.

Bosch, Maria Carme: «El món clássic d'en Llorenc Villalonga», dins: Estudis
Baleárics 29/30 (juny-setembre de 1988), págs. 175-179.

Guillén, Claudio: Entre lo uno y lo diverso: introducción a la literatura
comparada, Barcelona: Ed. Crítica, 1985.

Idt, Geneviéve: Les faux monnayeurs: profil d'une ceuvre, París: Hatier, 1970.
Martin, Claude: Gide, París: Seuil, 1981.
Mayer, Hans: Historia maldita de la literatura, Madrid: Taurus, 1982.
Moeller, Charles: Literatura del siglo XX y cristianismo, vol. I, Madrid:

Gredos, 1955.
Porcel, Baltasar: Els meus inédits de Llorenc Villalonga, Barcelona: Ed. 62,

1987 (Cara i creu; 50).
Roig, Montserrat: «El Misantrop, de Llorenc Villalonga, o el temps retrobat»,

dins: Taula de Canvi 4 (maro-abril de 1977), págs. 144-161.
Rosselló, Pere: «L Ángel Rebel, de Llorenc Villalonga: una novella a l'ombra

de Bearn», dins: Massot i Muntaner, Josep (ed.): Miscellánia Antoni M.
Badia i Margarit, vol. 5, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Mont-
serrat, 1986 (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes; 13), págs. 281-301.

Vidal Alcover, Jaume: Llorenc Villalonga i la seva obra, Barcelona: Curial,
1980 (Biblioteca de cultura catalana; 41).

Wellek, René / Warren, Austin: Teoría literaria, Madrid: Gredos, 1974.




