Quaderns de Llengua i Literatura
"LA PAPALLONA": GÈNESI D'UNA NOVEL·LA A
PARTIR D'UN QUADRE DE COSTUMS

per Jordi Male i

Pe^ueroles

Tal i com Oller assenyala en les seves Memòries literàries, el «bateig vergonyant d'aquella malaurada criatura», que havia escrit «només que per ésser
publicat com un quadret de tants», i que es troba inclòs en l'actual cap. XVè de
La Papallona, serà la base des d'on s'articularà tota la novel·la. Des d'aquesta
escena i a partir de les accions i dels personatges que s'hi contenen, l'autor haurà de construir un «relat complet». Però què suposava per a Oller bastir tota
una novel·la a partir d'aquella contingència? En principi, respondre a una sèrie
de preguntes: «D'on ha vingut la malaurada criatura que bategen? Qui és el seu
pare? On es troba? Com ha començat i com acabarà el dolorós drama que ha
dut aquest angelet al món entre llàgrimes i angoixes tan amargues?», i Trobar
les respostes significa desenvolupar uns temes i, en definitiva, confegir una història (i en la seva concreció per escrit, una trama). Els mots clau són «...com ha
començat i com acabarà el dolorós drama...»; el fet d'esmentar els conceptes
de «començament» i «acabament» ja ens situen dins l'àmbit de l'estructura de
la novel·la, la qual «se define en sus niveles mas elementales como una homología de cuatro términos en que se pone en correlación una oposición temporal
(situación inicial / situación final) con una situación temàtica (contenido invertido / contenido resuelto)». 2
N.A. (Tots els fragments de La Papallona provenen de N. OLLER, La Papallona Ed. Selecta.
Barcelona, 1985).
1. OLLER N., Memòries literàries. Ed. Aedos. Barcelona, 1962. pàg. 15.
2. C. Lévi-Strauss, cf. CULLER, J., La poètica estructuralista. Ed. Anagrama. B. 1978, pàg.
301-2.

L'escena del bateig, en el context de La Papallona, es situa al bell mig d'aquestes dues oposicions: no és ni l'inici ni el final de la història, i es troba entre
la «inversió» i la «resolució» de la temàtica. Però el desenvolupament d'aquests quatre temes en el text ha depès, nogensmenys,'d'aquella situació primera. El que s'intentarà esbrinar és quin ha estat el condicionament que ha
exercit la citada escena en la gènesi de la història i de la trama. ^
Caps. II-XII. Els antecedents del bateig
La primera dificultat que es presenta a l'intentar analitzar el procés de gènesi de la novel·la és el fet de no disposar del quadret de costums que fou inicialment escrit. D'ell solament sabem, per les Memòries, que contenia la descripció d'un bateig qualificat de vergonyant, el qual es troba inserit en el quinzè capítol de l'actual novel·la. Com que necessitem una base de material des
del qual poder projectar la nostra anàlisi, establirem -només de forma aproximada i atenent al cap. XV- quin seria el contingut narratiu que com a mínim
deuria configurar aquell quadre de costums:
El fill de la Toneta -noia de classe baixa afiliada de la Madrona- ha
estat engendrat en desgraciades circumstàncies -el pare és absent per no sabem quines causes-, i, en conseqüència, és portat a batejar per la llevadora
i la Madrona. La Toneta, encara dèbil després del part, es decideix per assistir al bateig d'amagat, i el contemplarà des d'un racó arrecerat de l'església. Tota l'escena està presidida d'una sensació de desgràcia i de tristesa,
com correspon als esdeveniments.
Això constitueix gairebé la totalitat del cap. XV llevat de l'escena final
d'histèria. (No incloem aquesta escena perquè més que formar part del nucli
temàtic «Bateig», la seva funció sembla ser la de contenir els primers antecedents per a la malaltia de la Toneta, que es desenvoluparà en els capítols posteriors i precipitarà la seva mort. Això podria implicar que hagués estat escrita
en la segona fase de redacció de la novel·la).
La primera fase d'escriptura de la novel·la representà -segons les Memòries- l'engendrament de tota una «part nova» que enllaçava amb l'escena del
bateig; significa, doncs, la creació de tots els antecedents temàtics a aquesta situació. El que intentarem ara fer és la reconstrucció -hipotèticament, és clardel procés que va seguir l'autor per tal d'arribar a concebre aquests antecedents
(la història), i després analitzarem la seva plasmació en el text (la trama).
Partim del bateig vei^onyant. Buscar-hi antecedents significa desenvolupar la relació entre la mare i el pare del nen que ha provocat aquesta desgraciada situació. El qualificatiu de «vergonyant» (que té connotacions, si bé no ex3. Els termes «història» i «trama» provenen de TOMASEVSKIJ, B., Temàtica, dins SILLÀ,
E. (Ed.), Poètica de la narració. Ed. Empúries. B. 1985, pàg. 15-17.
Història: és el tema de l'obra, el conjunt dels esdeveniments en les seves recíproques
relacions internes (seria, per a G. Genette, la categoria d'«histoire» o contingut narratiu),
trama: és la distribució, l'estructuració literària dels esdeveniments en l'obra (per ,a Genette, la categoria de «récit» o enunciat narratiu en si).

clusivament, de greuge moral) i l'absència del pare denoten, en principi, que la
relació no ha acabat en matrimoni (una mare soltera estava sotmesa a la vergonya). És gairebé segur que Oller -per raons, entre altres, de tradició literària-ja
tenia pensat el motiu de la seducció. Calia, doncs, crear el personatge masculí.
L'autor, en un moment en què tot just començava a rebre les influències literàries del realisme i del naturalisme, és molt probable que desitgés allunyar-se
dels models fulletonescos que li oferia la tradició vi(;ent. Atenent a aquesta voluntat se li oferia l'opció de desenvolupar un personatge que ja havia creat: en
Lluís del quadre «Un estudiant». * El caràcter eixelebrat d'aquest jove baligabalaga s'esqueia parcialment a la funció que hauria de desenvolupar dins de La
Papallona; i, com a personatge, es diferenciava del clixé fulletonesc del seductor (a despit de la seva procedència costumista). Seguint amb aquesta intenció
de distanciament dels models de fulletó era pertinent dotar el personatge d'un
cert llast de «positivitat» social i moral: uns referents familiars i de classe per
una banda, i la creació d'una contrafigura cínica i escèptica per l'altre (aquesta
seria la funció en el relat de Tomàs Llassada). ^ Però convé no oblidar quina ha
de ser la funcionalitat principal d'en Lluís: dur a terme una seducció. Com justificar aquest acte sense caure en la lubricitat i manca d'escrúpuls del seductor
fulletonesc? Dissenyant el personatge amb una certa càrrega d'inconsciència
en les seves accions (amb la qual cosa, tanmateix, quedarà mancat de personalitat),'' i confegint-li un caràcter d'incontrolada vehemència per la seva mateixa joventut. ^
Un cop ja configurada la figura del seductor era necessari també desenvolupar el personatge de la Toneta. Per tal d'allunyar-se de la típica heroïna de
fulletó (tal i com havia fet amb en Lluís) era adient dotar aquest personatge
d'algun tret que li dongués concreció psicològica i una integritat de caràcter,
l'altivesa (l'adjectiu apareix sovint en la novel·la; permet defugir la imatge de
la típica noia bleda que es deixava entabanar). També era convenient que el
personatge tingués consciència de la seva classe social (com en Lluís) perquè en
un relat amb pretensions de realisme, que vol reflectir la societat del moment
(de fet és aquesta la funció de la novel·la, ^ els personatges per força havien de
4. OLLER, N., «Un estudiant» dins Notes de color. Barcelaona. Llibreria d'Àlvar Verdaguer.
B. 1883.
5. vid. TAYADELLA, A., dins RIQUER/COMAS/MOLAS, Hisiòria de la literatura catalana, volum Vil, Ed. Ariel B. 1984, pàg. 636.
6. vid. SERRAHIMA, M., Dolze mestres. Ed. Destino B. 1972 pàg. 72-73.
7. BONET, L., Luces de la ciudad. Notas sobre la aparición de la metròpoli capitalista en la
narrativa de N. Oller. «Anuario de Filologia» 3 (1977) pàg. 414 nota 48. Bonet relaciona el
caràcter d'en Lluís amb el motiu «papallona». No concordem amb el fet que parli d'una
actitud hostil per part d'Oller respecte en Lluís; més aviat sembla que l'autor vol protegir i
exculpar sempre el noi. Aquesta actitud eximidora (sobretot en la primera meitat de la novel·la) la trobem en frases com: «era la naturalesa que s'imposava. I qui culpa a la naturalesa»?; o en la creació del personatge d'en Llassada com a contrapunt d'en Lluís (serà, per
exemple, en Tomàs qui l'imulsarà a prendre la decisió de marxar a València i oblidar la
Toneta, etc...).
8. vid. YATES, A., «La Papallona» i el seu moment cultural. «Serra d'or» (des. 1982) pàg.
79.

ser conscients de seu estatus dins la comunitat. Això creava un problema: un
personatge femení d'aquestes característiques, amb consciència social i integritat de caràcter, no s'abocaria mai a una relació amorosa sabent que la possibilitat d'un matrimoni (perquè aquesta és la fmalitat de la relació) socialment desigual és gairebé mínima. La solució era concebre dins el relat un model de matrimoni interclassista que la Toneta pogués prendre com a referent, i així trasmudar el que ella creia un somni en una esperança factible de realització (és la
funció del matrimoni Castellfort). Amb això l'autor connecta, tanmateix, amb
la tradició fulletonesca, com també ho fa en atribuir a la Toneta i a en Lluís el
sentiment d'orfenesa -total i parcial respectivament- (hem d'assignar aquest
fet a raons de tradició literària més que no pas a causes biogràfiques com fa M.
Bensoussan).'
Ja tenim ambdós personatges configurats en els seus trets principals. Només cal saber com es desenvoluparà la seva relació fins a originar la circumstància del bateig vergonyant. I això és el que dilucidarem mitjançant l'anàlisi
de la trama dels capítols per on transcorre la relació. A través d'aquest recorregut podrem observar com el resultat no respon, en principi, a les pretensions
que hem suposat en l'autor (per exemple: en Lluís no aconsegueix mai del tot
desmarcar-se del clixé del seductor fulletonesc, i els intents de l'autor de connotar-lo «positivament» van en desfavor de la seva versemblança i coherència,
etc.)
L'anàlisi que proposem de la trama en els capítols II-XII (i part del XIII)
es basa en el llibre de Roland Barthes S/Z. Aquest examen ens permetrà de
comprovar com l'autor ha anat estructurant la relació Lluís-Toneta per tal de
construir els antecedents a l'escena del bateig, (vid. aclariments metodològics a
la nota 10).
9. BENSOUSSAN, M., L'estructura de la cèl·lula familiar en les novel·les de N. Oller. «Actes
del IV col·loqui de Llengua i Lit. Cat.» Pub. de l'Abadia de Montserrat, 1977 pàg. 361-2.
10. BARTHES, R., S/Z Ed. Siglo XXI. 1980.
El mètode estructurador del crític francès (estructurador, perquè no pretén descobrir una
estructura interna en el text sinó, mitjançant la lectura, anar estructurant-lo) parteix de la
divisió del text en «lèxies» o unitats mínimes de lectura, que poàexi ser aïllades «por tener
un efecto o función específicos diferentes del de trozos de texto cercanos» (CULLER, J., op.
cit., pàg. 287; tot i que partim de S/Z acudirem també a Culler perquè els seus comentaris
resulten clarificadors).
Dels cinc codis que [)ermeten identificar i classificar les lèxies d'acord amb les seves
funcions particulars, sols en tindrem en compte tres: el codi proairètic (BARTHES, op. cit.,
pàg. 13-14), el codi hermenèutic (CULLER, op. cit., pàg. 29J8) i el codi sèmic (CULLER,
íd., pàg. 288); prescindirem dels codis simbòlic i referencial per ser els menys rellevants en
la nostra anàlisi.
Evidentment no pretenem d'emular el llibre de Barthes, en el qual resulten analitzades
totes i cadascuna de les parts en què pot ser dividit un relat, sinó que ens limitarem a tractar les lèxies que per al nostre estudi resultin més rellevants (la divisió en lèxies, com diu
Barthes, és subjectiva). Amb altres mots: si a S/Z el mètode és alhora mitjà i fi, per a nosaltres serà el mitjà per a assolir el fi que ja hem expossat; és per això que hem «kt nostre» el
mètode, adaptant-lo a les necessitats de l'anàlisi, sense, però, apartar-nos de les directrius
generals que marca Barthes. I així mantenim la mateixa nomenclatura que es troba a S/Z

Cap. II
El segon capítol està constituït principalment, per tota una sèrie de
«motius estàtics», és a dir, motius que no canvien la situació, que no fan
avançar ni retrocedir el temps narratiu (enfront els «motius dinàmics», com
les accions i les conductes dels personatges, que són els motors de la història). Aquests motius estàtics es condensen, sobretot, en la descripció de dos
personatges: en Lluís i en Tomàs Llassada, i de l'ambient i els indrets en
què es mouen.
Originàriament, el cap. II deuria tenir la funció d'«exposició directa»,
ço és, la introducció narrativa a la situació de partida de la història (o, més
exactament, en mots de Tomasevskij, «la narració de les circumstàncies que
determinen la composició inicial dels personatges i les seves relacions» p.
21); això ha provocat que si bé aquesta funció serà atorgada al capítol primer, el segon encara en conservi alguns trets, com són els motius estàtics.
Essent la majoria d'aquests motius referents a la descripció de Tomàs
Llassada i d'en Lluís, ens ocuparem principalment de les lèxies que funcionen dins el codi sèmic; i com que el text no suposa cap avanç'en el temps
narratiu, no tindrem en compte l'ordre en què apareixen.
Respecte en Tomàs Llassada, podríem englobar totes les lèxies sota la
denominació SEM. Cinisme i Impudor:
«Un epicuri de primera».
«Estroncada la font dels sentiments»,
«parlava de la dona com d'una màquina»,
«sarcàstica indiferència»,
«...la vanitat relativa, com la meva».

Pel que fa a en Lluís, en canvi, podem parlar de SEM. Simpatia i Sentiment:
«Senzill de tracte, alegre com unes castanyoles».
«Per allà on ell passava retrunyia l'alegria i esclataven rialletes».
«La seva simpatia era de tal llei...»
«tot jovenesa, tot sentiment, tot espontaneïtat».

També podem reunir tota una sèrie de lèxies amb la designació SEM.
Esbojarrat i Seductor:
«Entrava i eixia de totes les cases com de la seva».
per a les unitats (les lèxies) de cada codi:
- la seqüíncia proairètica (formada d'accions o proairetismes): ACC.
- la seqüència hermenèutica (formulació, solució d'enigmes, etc): HER.
- els semes del codi sèmic: SEM.
La nominació de cadascuna de les lèxies que formin seqüències, segons siguin unitats d'un o
varis codis (SEM., ACC, HER.) es farà just després que hagi estat citada, o bé en l'explicació que la
precedeixi o que la segueixi.
Per a qualsevol dubte remetem a CULLER, J., op. cit., pàg. 270-335 (especialment p.
287-316), i òbviament a BARTHES, R., op. cit.
En l'anàlisi apareixerà alguna vegada el concepte de "motiu" (estàtic, associat, etc. que
prové de Tomasevskij (op. cit., p. 18ss.) i que ja definirem al seu moment. En relació a la terminologia
de Banhes ha de ser entès com a "tema d'una lèxia" (aprox.).'

«afalagava les mares i de retop festejava les filles»,
«veié que aquells voltants eren plens de menestraletes eixerides»,
«bromes de bona llei d'en Lluís amb les noies del veïnat»,
«era esclau (...) de la vehemència de ses entusiasmes».
Els semes Cinisme i Impudor respecte en Llassada, i els de Simpatia i
Sentiment d'en Lluís, tenen la seva correspondència, en un ordre de significacions morals i en base a la comparació, en una «negativitat» (Llassada)
oposada a una «positivitat» (Lluís) (ambdós termes van referits a la moral, i
és en aquest sentit que els entendrem a partir d'ara). Tanmateix els semes
Esbojarrat i Seductor d'en Lluís semblen quedar en una zona ambigua entre
aquests dos extrems. L'autor, en principi, procura decantar-los cap a la «positivitat» mitjançant la immediata confrontació amb els d'en Tomàs; per
exemple, respecte el caràcter de Seductor:
«Quan (en Tomàs) sentia contar les bromes de bona llei d'en Lluís amb
les noies del veïnat, el tractava de manset i el compadia».
I succeeix el mateix amb Esbojarrat:
«Si en Tomàs era esclau de la fredor de cor, en Lluís ho era de la vehemència de ses entusiasmes».
Però trobem algunes lèxies aïllades, on s'hi reflecteixen els mateixos semes, que ens mostren un Lluís més proper a la «negativitat». Respecte a
Esbojarrat, li prové d'un punt de contacte amb en Llassada (ambdós s'admiren l'enginy):
«i, si tota la seva simpatia depenia d'aquella generosa disbauxa d'alegria
i d'esbojarrament, els efectes de sa conducta, moltes vegades, eren tan
dolents com els de la d'en Tomàs».
I respecte a Seductor, la lèxia la podríem concretar gairebé en un nom:
«ses faccions cantelludes de sàtir» (però és sols una insinuació, i no
prendrà significat fins més endavant)
De tot en podem treure algunes conclusions: la voluntat de distanciar
semànticament en Lluís d'en Llassada, caracteritzant-lo «positivament»,
obeeix a un intent d'allunyar l'estudiant, atenent a la funció que haurà de
desenvolupar en la història, del clixé fulletonesc del seductor. Alhora, però,
convé dotar el personatge d'una certa càrrega de «negativitat», perquè cal
tenir en compte que ha estat concebut per dur a terme una acció «negativa»
en la història: la que provocarà el bateig vergonyat del cap. XV. Tot i així,
l'autor es resisteix a emmarcar el personatge en la «negativitat» (potser perquè, com diu Yxart, té coses del mateix autor i li és un personatge car).ii I
és per això que busca incloure els semes que la connoten. -Esbojarrat i Seductor- (a part de contraposar-los amb en Llassada) dins d'una seqüència en
la qual en Lluís s'alliberaria parcialment de culpa, i que podríem anomenar
ACC. «Inconsciència»; es concretaria, sobretot en aquesta lèxia:
«era la naturalesa que s'imposava. I qui culpa la naturalesa?».
11. YXART, J., Clau d'aquest llibre dins OLLER, N., Notes de color, op. cit. pàg., XIIl-XIV.

Cap. III
És en aquest capítol on s'inicia (deixant de banda el cap. I) l'acció narrativa.
El primer que hi trobem són uns motius descriptius (estàtics) de la Toneta, entre els quals destaca el SEM. Altivesa, com a les lèxies:
«tota ai roseta, de posat seriós»,
«energia de son perfil»,
«geni fort i resolut».
«majestat total», etc.
i, alhora, el SEM. Humilitat:
«mirar modest», etc.
Si aquest darrer sema ens podria remetre a la típica heroïna de fulletó
-òrfena d'ànima càndida-, el SEM. Altivesa malda per allunyar aquesta
imatge configurant en la Toneta una més gran concreció i integritat psicològica.
De la conversa de la Toneta amb la senyora Pepa destaca aquesta lèxia:
«1 el que més esverada la té (a la Madrona) és el temor que caiguem a
les mans d'un mal home».
Aquest fragment està especulant sobre una possibilitat (que la Toneta
caigui en mans d'un mal home), la qual es converteix en una temença, i, alhora, en una expectativa per al lector (òpot ser que s'acompleixi aquesta
possibilitat sabent que a la dispesa s'hi troben estudiants com en Llassada o
fins i tot en Lluís?). Situarem aquesta lèxia dins el codi hermenèutic amb el
nom HER. Expectativa: 'possibilitat d'engany'.
«L'estudiant féu un bot com si es sentís foc als peus. Una xicota nova i
guapa, quan estava ja gairebé cansat de les del barri, era, per a ell, un
premi de la rifa».
Aquesta lèxia ens toma a remetre al SEM. Seductor, situant-se també
en la zona ambigua entre la «positivitat» i la «negativitat».
Els comportaments d'en Lluís i la Toneta en aquest primer encontre els
podríem unificar sota una sola seqüència: ACC. «Af'/adar»:
«La Toneta, de primer un bon xic sufocada, acabà per haver-se d'amagar el riure».
«Trobà bonica, molt bonica, la Toneta, i aquesta quedà encantada de la
lleugeresa, de la gràcia, del cor d'en Lluís».
Val a dir que en aquest capítol, respecte en Lluís, el sema dominant és
el de Simpatia, al costat del SEM. Esbojarrat connotat «positivament»:
«es clavà a córrer-li darrera (de la senyora Pepa), i, agafant-la còmicament pel clatell, entrà amb la dispesera a la cambra»,
«la senyora Pepa, encara rient amb aquell gust que deia com li tenia robat el cor 'la Papallona'».
Seguint amb el SEM. Altivesa que se'ns revelava com un intent de crear
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una integritat de caràcter de la Toneta, trobem ara VACC. «Precaució»: 'rebuig', quan en Lluís s'ofereix per acompanyar-la:
«-Si vol que l'acompanyi, Toneta...
-Això sí que no! respongué ella tota resolta i encesa d'un plegat.
'I doncs -pensà-, potser sí que tenia raó la Madrona!».
En aquesta lèxia, a més, el sema d'en Lluís SEM. Seductor ha esdevingut ACC. «Seducció»: 'intent d'acompanyar-la'. (Tinguem en compte que
sota aquesta denominació incloem tota la seqüència d'accions que s'agruparien sota el nom de Seducció, com per exemple 'acompanyar a casa', 'agafar
la mà', 'fer un petó', així com els intents i els fracassos).
Tota l'escena de la suposada persecució podria afegir-se a VACC. «Precaució» de la Toneta i a la fi aquesta seqüència es clou amb VACC. «Precaució»: 'autoculpar-se':
«s'acusà ella mateixa de beneita per haver ni un sol moment
sospitat que un senyoret com en Lluís hagués de pensar en ella i
posés tal afany a saber on vivia».
En aquesta lèxia hi trobem també ACC. «Desesperança»: 'creure' impossible la unió per la consciència classista'.
A l'acabar el capítol, per efecte de l'acció 'autoculpar-se', la dicotomia
«Precaució» - «Afjadar» es resol, en la Toneta, a favor de l'última:
«i, en recompondre ara amb la imaginació la seva figura, veia ben bé
que era bell, airós i inconfusible» ACC. «Af'jadar».
Cap. IV
D'aquest quart capítol, exclusivament dedicat a la Toneta, podem aïllar
una lèxia que ens remet al SEM. Humilitat, i, alhora, novament a ACC.
«Desesperança»: 'creure impossible la unió per la consciència classista':
«Pensava en sos pares difunts, en sa orfanesa, i una llàgrima traïdora li
enterbolia la vista; i, de sobte, com si algun desengany cruel li fes envejar l'altre món...»
Aquest plor s'esdevé quan té en Lluís al pensament, i la consciència
(«desengany cruel») de la barrera que els separa fa que evoqui l'altre món,
on la desigualtat desapareixeria (així se'ns mostra com per a ella la unió és
solament un somni impossible de realitzar).
L'autor, de moment, segueix intentant mantenir les distàncies entre el
seu personatge i la tradició fulletonesca. I així, novament trobem en una lèxia el SEM. Altivesa:
«-Bé estic prou bé! í,Qué més pot desitjar una orfeneta com jo?». ACC.
«Desesperança»; 'conformada' (que no resignada).
El somni que es descriu en aquest capítol s'hauria d'incloure en el codi
simbòlic que ja hem dit que no tractarem. Però com que el seu significat no
pot ser copsat fins més avançada la novel·la l'incorporarem al codi hermenèutic com HER. Au^ri: 'somni de la perdició d'en Lluís'.

II

Per últim convé assenyalar que en aquest capítol, on el personatge predominant és la Toneta, l'acció que impera és ACC. «Estar absorta», a través de la qual se'ns mostra com en la Toneta es passa ú'ACC. «Afjadar» a
ACC. «Enamorar-se».
Cap. V
Del desenvolupament de la relació entre en Miquel i la Mercè Castellfort no ens n'ocuparem. De fet, per al nostre estudi, l'únic pertinent n'és la
seva resolució en matrimoni. En contemplar la Toneta aquest matrimoni
socialment desigual, VACC. «Desesperança» es transforma en ACC. «Esperança de matrimoni»:
«havia sorprès, per indiscretes escletxes, ambdós esposos en col·loquis
de lluna de mel, després d'haver conegut en Lluís... Que dolç, que bonic
ha de ser estimar-se» ACC. «Esperança de matrimoni»: 'la unió és possible, com els Castellfort'.
(de fet l'esperança s'estableix respecte a una possible relació amorosa, però
adoptem el nom de 'matrimoni' per ser, com ja havíem dit,'»^la finalitat de la
relació).
Cap. VI
En aquest capítol s'esdevé el segon encontre de la Toneta amb en Lluís.
En ella segueix mostrant-se el sema Altivesa:
«Ella mateixa no sabia explicar-se com es tomava tan presumida i descontentadissa de sa bellesa».
«-En fi, què hi farem? Això no es compra! -acabà per dir-se».
El començament d'aquest capítol està determinat per la Toneta amb
VACC. «Desitjar en Lluís»»: 'espera que la vagi a veure' (amb la qual cosa
seguim amb ACC. «Enamorar-se»):
«ella, que, si ho podem dir a mitja veu, 'tant l'estimava'».
La seqüència «Desitjar en Lluís», és de fet, conseqüència d'aquella altra més generalitzada -en el sentit que es desenvolupa en altres capítolsACC. «Esperança de matrimoni»:
«La imatge de la parella Castellfort H venia a la memòria, li ballava pels
ulls com a exemple digne d'imitar-se» ACC. «Esperança de matrimoni»:
'com els Castellfort'.
Respecte a en lluís, segueix dominant el SEM. Simpatia:
«Toneta! Toneta! Vostè és aquí? ja ens veurem, ja! encara sóc al llit.
Estic prenent la matinada. Entri, entri, que farem petar la claca».
reafirmat-se en la Toneta VACC «Desitjar en Lluís».
Per fi l'espera acaba amb la presència d'en Lluís a l'habitació, el qual
reprèn la seqüència ACC. «Seducció»: 'afalagar'
«-... doncs ha de saber que des de l'altre dia no me l'he treta del pensament; que l'he somiada».
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Però la Toneta, de moment, no es deixa seduir:
«seguint la conducta de son sexe, cregué que era encara hora d'escorcollar, defingir-seindiferent, descreguda» ACC. «Precaució» (ja l'havíem
trobada abans).
Fins ara sols havíem pogut veure quina era la impressió de la Toneta
respecte en Lluís (ACC. «Enamorar-se»); és en aquest capítol on es mostra
la concepció que en Lluís té de la relació:
«perquè allò, per a en Lluís, no era sinó un joc, una diversió entretinguda, una escaramussa més d'amor, de les moltes que es buscava constantment» ACC. «Seducció»: 'reconeixement del joc de seducció' (se'ns revela a nosaltres, lectors, en boca del narrador).
Si les dues anteriors accions de la seqüència «Seducció» ('intent d'acompanyar-la' i 'afalagar') podien quedar situades en una zona d'ambigüitat moral, ara, reconeixent aquest «joc desamorós», la seqüència queda ja
connotada «negativament».
Tanmateix, al costat hi trobem una altra seqüència, de la qual formarien part aquestes lèxies:
«En Lluís es trobava ara davant una ànima noble, severa, dotada d'inesperades resistències que li desgavellaven el pla (...) i, al bo de la lluita, s'enardia com a noi que era, l'afany de triomf l'embriamva. i una
delicadesa de pudor o una reconvenció ingènua de l'amor l'entusiasmaven fins al deliri, el feien estimar de veres».
«Tothom hauria cregut, en aquells moments, que estimava amb passió: i
era cert; però només en aquells moments».
L'autor vol palesar que, en uns moments determinats, en Lluís sent un
vertader amor («estimar de veres», «estimava amb passió: i era cert»; són
paraules dites pel narrador omniscient, és a dir, des de l'òptica de la veritat
del relat), per tal de distanciar el personatge del model de l'insensible seductor fulletonesc. Situarem aquestes dues lèxies dins la seqüència ACC. «Enamorament fupisser». Convé remarcar, tot i així, que després d'haver assenyalat que la relació per a en Lluís és sols un «joc seductor», i, a més, que
aquests «instants de vera estimació» són el resultat de les «inesperades resistències» (vid. supra) que oposa la Toneta per VACC «Precaució», per a nosaltres resulta inversemblant aquesta afirmació de «ver amoD>, encara que
sigui momentani. Ens resultaria creïble, en canvi, si es parlés de «desig»
(seria l'acompliment de la dita: «quant més privat, més desitjat»); però com
que la concepció i el significat de paraules com 'amor' i 'estimar' poden variar d'un moment cultural i social a un altre, potser per al lector de finals
del segle passat sí que era versemblant (des del punt de vista moral o des del
literari). Per tant hem decidit donar a la seqüència aquella denominació,
precisant-la, però, en cada unitat. Seria, doncs, ACC. «Enamorament fuf,isser»: 'desig per resistència'.
En aquestes lèxies, a més, toma a ser present la voluntat de l'autor de
«disculpar» en Lluís, amb una nova unitat de la seqüència ACC. «Incons-
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ciència»: 'irreflexivitat per joventut', que es pot observar en expressions com
«s'enardia com a noi», «l'embriagava», etc, al costat del SEM. Esbojarrat.
Cap. VII
Del diàleg d'en Lluís amb la dispesera (per a esbrinar on viu la Toneta)
en podríem extreure unes lèxies que, descontextualitzades, ens farien creure
en un lluís enamorat de veritat; però considerades sota el SEM. Esbojarrat
(«comediant» és com l'anomena la senyora Pepa) i tenint en compte les seqüències del capítol anterior, com eren ACC. «Seducció»: 'reconeixement
del joc seductor' i ACC. «Enamorament fu(;isser», hem d'incloure les paraules d'en Lluís dins aquesta darrera seqüència:
«-Què diu? Òrfena, és? Pobra xicota!» ACC. «Enamorament jucisser»:
'desig per pena'.
«tinc la Toneta clavada al pensament. L'he de veure». ACC. «Enamorament fugisser»: 'desig per resistència' (aquesta prové de no poder esbrinar on viu la Toneta)
Cal destacar, de tota la conversa, una lèxia:
«No jugo amb ella com amb les altres: li asseguro que n'estic
enamorat».
Fixem-nos que ara, en aquesta lèxia, no s'està parlant d'uns instants
concrets d'enamorament sinó que l'afirmació és més taxativa: «estic enamorat». Aquestes paraules, al ser dites per en Lluís des de la seva òptica, i no
des del punt de vista del narrador omniscient, ens fa dubtar (el personatge
podria fingir o mentir) ensems que plantegen una qüestió (un enigma): s'ha
convertit aquella «momentània estimació» per efecte de la distància de l'objecte desitjat (només la veu els dilluns)- en un vertader amor? És sincer en
Lluís? La seqüència passa a inscriure's dins del codi hermenèutic: HER.
Enigma 1.
«-Doni-me'n vostè (paraula) de no abusar de la innocència, de la bondat, de la candidesa de la noia. (...) Vull dir que no me l'entabani, pobreta!... Una noia, amb paraules d'amor com vostè sap dir, hi cau tan
aviat! HER. Expectativa: 'temor a l'engany' (si al cap. III era una temença de la Madrona, ara ho és de la senyora Pepa).
Cap. VIII
S'hi esdevé el tercer encontre de la Toneta amb en Lluís. Comença amb
una conversa, en la qual destaca una lèxia:
«-... perquè... ni jo puc picar tan alt, ni vostè tan baix.
-L'amor no té categories, Toneta.
-Pobra de mi si així ho pensés!».
Les paraules de la Toneta no han de ser col·locades dins la seqüència
«Desesperança» com a priori podria semblar, sinó dins l'^CC. «Precaució» (és una manera de mantenir les distàncies). Però alhora, per al lector és

14

una referència de la barrera entre classes. Ja n'havien aparegut d'altres en el
relat com, per exemple, al cap. VII en les paraules de la senyora Pepa:
«Vaja, home, no sigui boig! Ara em vol fer creure que un senyoret com vostè s'enamorarà de debò d'una pobra cosidora, òrfena de pare i mare per més
senyes!». Aquestes referències mantenen el relat prop de la realitat (i del
realisme); però per altra banda recordem que per a la Toneta la realitat ja
ha estat superada a través de la contemplació del model dels Castellfort (Al
creure en la possible conciliació de classes, en la possibilitat d'un matrimoni
socialment desigual, el personatge connecta amb la tradició fulletonesca). '^
Tota la conversa es mou, respecte en Lluís, sota VACC. «Seducció»:
'paraules amoroses'; i en la Toneta per VACC «Precaució». Fins que apareix el motiu de «la prova» (l'oferiment que fa en Lluís per demostrar el seu
amor), amb la qual cosa, i paral·leles a aquestes seqüències, en trobem una
altra per a cada personatge: en la Toneta s'inicia la seqüència ACC. «Abandonament» (a l'amor), posant fi a la seqüència «Precaució».
«La Toneta es posà com una brasa, el mirà, (...) i, de sobte, envaïda
d'estrany dolor, deixà caure de les mans la feina per apoderar-se del
mocador i amb ell amagar-se la cara (...) per ofegar-se el sanglot» ACC.
«Abandonament»: 'defallença incipient, plor'.
«-Una prova? Doncs surti en aquest moment d'aquí i no hi tomi a entrar avui» ACC. «Abandonament»: 'resistència a l'abandó».
Les paraules d'en Lluís pertanyen, en principi, a la seqüència «Enamorament fugissere (segueixen essent fruit de l'oposició de la Toneta), però alhora han de ser formulades novament en termes de la seqüència del codi
hermenèutic HER. Enigma 1 (vid. cap. VII):
«Toneta, jo t'estimo... Jo temeria també, si no em sentís aquí dins un
foc que em dóna força, que m'aixeca, que em fa home per primera vegada».
<Jo t'estimo, t'estimo amb tota l'ànima; com tu, sí, com tu».
L'acció que de moment preval en aquesta escena és la 'resistència a l'abandó de la Toneta.
«En Lluís arribà a la seva cambra sense esma, vençut, esclavitzat. D'un
bot es deixà caure damunt el llit, i, girant-se boca avall, la vista enterbolida, les mans al front cremés, va romandre mitja hora sense poder
coordinar ni una idea» HER. Enigma 1:
no podem, dir, veient aquest desfici amorós d'en Lluís, que ja s'ha solucionat l'Enigma perquè tal neguit prové, d'una resistència oposada per la Toneta (caldrà esperar a veure la reacció d'en Lluís en una escena on no es
produeixi tal tensió). Per tant, encara ens trobem dins la seqüència ACC.
«Enamorament fuf^isser»: 'desfici al ser rebutjat'.
Ja en la soledat, el pensament de la Toneta fluctua entre dos pols:
«La retirada d'en Lluís l'afalagava perquè hi veia un sacrifici que era
12. vid. TAYADELLA, A., op. cit, pàg. 635.
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una revelació» ACC. «Abandonament»: 'comença a creure en la sinceritat d'en Lluís'.
«(la retirada d'en Lluís) l'esporuguia per tal com l'amor de l'estudiant
no li podia portar sinó perills i disgustos» ACC. «Abandonament»: 'por
a l'abandó'
Aquesta darrera lèxia s'inscriu, a més, la seqüència hermenèutica HER.
Expectativa: 'temor a l'engany' (ara és la Toneta mateixa qui formula la
por).
En les reflexions de la Toneta sorgirà novament la consciència de la
barrera social; això augmentaria la resistència a l'abandonament si no fos
pel record dels Castellfort:
«Un amor pur, un amor gran, un caràcter noble i sencer, Lno podrien
unir-los, com el matrimoni de can Castellfort?» ACC. «Esperança de
matrimoni».
L'aparició d'una nova unitat de la seqüència «Esperança», juntament
amb l'episodi de la carta, culminen la seqüència ACC. «Abandonament»:
'confessa el seu abandó':
«-... sí, sóc teva, Lluís, sóc teva: no puc lluitar més, no puc amagar-ho:
em falten forces (...), t'estimo, t'estimo!».
Tant «la prova» com la carta abans esmentada són dos motius pertanyents a ACC. «Seducció», però no estan connotats «negativament» sinó
que queden en ambigüitat al trobar-se al mig del procés de l'Enigma 1.
La culminació de la seqüència ACC. «Abandonament» suposa alhora la
de la seqüència ACC. «Seducció»: 'assoliment de l'objecte de la seducció'
(quedant també connotada en un àmbit d'ambigüitat).
Cap. IX
En el camí cap a casa els senyors Jofre, Bellpuig i Companyia, per anar
a buscar diners, sorprenen a en Lluís amb aquestes reflexions:
«-M'estima tant! -repetia interiorment-. 1 ara vegeu com s'ha enamorat
de mi! Què li he dat? Què li he fet? Pobra mossa! Si sabés
que la fuga a mi no em dura sinó un moment: quan la tinc al davant,
quan la veig tan tristota o arravatada com l'altre dia!».
En aquesta lèxia es reafirmen, connotant-se «negativament, dues de les
accions, de capítols anteriors, de la seqüència ACC. «Enamorament fugisser»: 'desig per pena' («quan la veig tan tristota») i 'desig per resistència'
(«quan la veig arravatada») (vid. caps. Vil i VI respectivament). Això suposa la resolució i el tancament de la seqüència HER. Enif^ma 1: l'estimació
d'en Lluís no s'ha convertit en un ver amor sinó que segueix essent un desig
transitori i fugisser.
«No vull jugar-hi, no he de jugar-hi: s'interessa de debò, i és una pobra,
una òrfena... Jo mateix seria capaç d'encapritxar-m'hi formalment, i no

16
convé, no convé: no hi hauria poc rebombori a casa!» ACC. «Voler desenamorar»: "expressió del propòsit'.
Aquestes paraules d'en Lluís obren un procés invers al de «Seducció».
Sembla, doncs, que el personatge s'aparta de la funció per la qual ha estat
creat (provocar el bateig vergonyant del cap. XV); però en realitat el que es
pretén és carregar el personatge d'una certa «positivitat» (entesa, recordem,
en termes morals), per allunyar-lo del típic seductor.
Fixem-nos, per últim, que les raons que argumenta en Lluís per a
aquesta acció de «Desenamorar» són de referència social i familiar («és una
pobra, una òrfena», «no hi hauria poc rebombori a casa»), la qual cosa és
una prova de la consciència d'en Lluís respecte la distància social que els
separa i en la qual es vol mantenir.
Cap. X

La major part del capítol està dedicada a explicar el seguiment que fa la
Toneta a en Lluís per la ciutat, en veure'l acompanyat i festejant la Sofia i
una altra noia. Tot això indueix a la Toneta, en contraposició a VACC.
«Abandonament» del capítol anterior, VACC. «Rebuif^» (d'en Lluís i de l'amor):
«-No, no em dic Sofia; no ho sóc com la Sofia. Amb mi no es juga: s'hi
va de veres. Els presents que se'm fan no es fan a les altres. Això no val
res, res: és una mofa, és un afront que no vull guardar» ACC. «Rebuif,»:
'dubta de la sinceritat de l'amor d'en Lluís'
(nosaltres, com a lectors, ja sabem, que per a ell és un mer desig momentani). Aquesta acció de «Rebuif,» va paral·lela al SEM. Altivesa.
Cap. XI
«La Toneta estimava de veres; i esbravat l'acalorament, que era fill del
mateix amor, no podia, no es sentia amb prou forces per a no veure mai
més el seu estimat. Si l'havia de veure alguna vegada, més valia a cop
calent tant per dar-li la lliçó merescuda i retirar-se fent-la-hi sentÍD>
ACC. « Voler escarmentar-lo: 'desig de dar-li una petita üiçó'.
En l'inici de la conversa que s'esdevé entre en Lluís i la Toneta, per
part d'ella preval VACC. «Voler escarmentar-lo»; al costat del SEM. Altivesa:
«-No, no fem bromes, que tinc el dia rúfol: aparti's, don Lluïset...
No em toqui la feina. No sigui llarg de dits: si no, els hi picaré amb l'agulla... el punxaré!... Tingui! ACC. «Voler escarmentar-lo»: 'es mostra
indiferent i ofesa'.
I per part d'en Lluís:
«-Com més penso, com més cavil·lo, Toneta, menos entenc el que passa» ACC. «Desconcert».
Malgrat totes les acusacions i retrets que la Toneta fa a en Lluís, la se-
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qüència ACC. «Voler cscarmenlar-lo» no es culminarà, perquè la Toneta
novament sucumbirà (ja s'havia començat a afeblir després de punxar-li el
dit) a les paraules d'en Lluís:
«-Tonia, més que tonia!... Però no: paria, parla: que ara jo el ficaria
dins d'una copa d'aigua, com una cirereta. i, d"un glop. el faria entrar
dins el meu cor... Tonia, relonla!» .K (. aScchucià»: "renys amorosos".
(novament torna a ohrir-sc aquesta seqüència de "Scdiicció'K com a resultat
de l'oposició de la Toneta amb VACC. «Voler escarmentar-lo») (vid. cap.
111).
«-Veràs -diu la Toncla-. és que. si ella (la Sofia) fos rica. estaria bé:
cada u és per a un allre del seu braç».
La forma «Veràs» és un tractament de segona persona, la qual cosa ens
indica que ha començat a tutejar-lo i que, per tant, ha claudicat de la seva
intenció d'escarment. Aquesta lèxia reprèn, doncs, la seqüència ACC.
«AhanJonament»:
'creu que en Lluís no l'ha enganyada amb la Sofia', imposant-se, novament, a la seqüència «Rehui<'» del cap. X. Alhora, aquesta
lèxia és una nova mostra de la consciència de separació de classes que existeix en la societat del moment.
La conversa transcorrerà sota les accions ACC. «Seducció»: 'afalacs
amorosos' i ACC. «Abandonament»: "confia en l'amor d'ell', respectivament
per a en Lluís i la Toneta.
«-No. que esmorzaré amb vosaltres -diu en Lluís.
-De cap de les maneres: la senyora Pepa sospitaria...
- Però aquesl mali estaríem sols..
Una aurora de desig i de temor enrogi la cara de la noia abans de pronunciar una negaliva absolula» ACC . «.ihciiic/oncinn'iil»: "desig i lemor"
«-Escolta: ('.no es queda pas aquí. Tallre estudiant de qui m"ha parlat la
senyora Pepa?
-No: ara se n"irà amb mi.
Els ulls d"en Lluís llampegaren com encesos per una idea sohiada»
Hl\R. Eni>'ma 2: quina és aquesta «idea sobtada»?
(el verb «llampegaren» i l'adjectiu «encesos» ja són el primer indici de com
es resoldrà aquest Eni"ma. però tot i així, la incertesa es manté).
A partir d'ara en el relat van apareixent tota una sèrie de motius estàtics al voltant de la descripció d'en Lluís i que connoten el SEM. Sàtir (en
el sentit d'home lúbric):
«Sa boca de sàtir apareixia badada, plena d"ardenl sensualisme. Una
convulsionela insistent li feia tremolar els músculs de la cara» SH.\Í
Sàlir.
«ell s'enardia proferint juraments, suposant-se més estimador que ella»
.ICC. «Scdiurià»: "enardiment" i SE.M. Sàtir (them de considerar aquesl
enardiment com a fruit de la inconsciència?).
«En Lluís restà a dues passes d"ella xuclant-la amb la vista, fesperit frisant com la papallona que enronda la flor» SE.M. Sàn'r.
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(Totes aquestes lèxies s'insereixen dins la seqüència hermenèutica HER.
Encima 2). Convé aclarir que parlem de SEM. Sàtir perquè fins a aquest
capítol VACC. «Seducció» era sols un joc per a aconseguir d'enamorar la
Toneta; i la prova és que un cop ja ho ha aconseguit al cap. VIII, en el
capítol novè es proposa de «Desenamorar-la». volent posar fi al joc. Tanmateix, ara la «Seducció» es presenta connotada molt més «negativament»;
i si l'únic que justifica el canvi és el fet d'adonar-se de la possibilitat de quedar sol amb la Toneta, hem de concloure que aquesta lascívia és immanent
a en Lluís i ha romàs latent al no tenir cap ocasió propícia per manifestarse (en Lluís apareix com un «oportunista», apropant-se a la tradició fulletonesca). El personatge ha nat fiuctuant, de forma poc justificada (l'única explicació que en podem treure és una pretesa inconsciència), entre la «positivitat» cap. IX, p. ex.- i la «negativitat» -cap. XI-, i això va en desfavor de
la seva lògica i versemblança.
«Ella s'abandonava sense adonar-se'n, fins a posar sos sedoses cabells a
frec de la cara d'en Lluís, la feina caiguda a la falda, els ulls encisats
amb expressió adoradora» ACC. «Ahaiuloíuimcni»: 'deseiximent fins a
la inconsciència".
«'Ella ja havia pensat com li guarniria, com li endreçaria la cambra..."
Anava a dir 'un cop casats'» ACC. «Esperança de matrimoni», (creu que tal
esperança podrà, per fi, acomplir-se; més endavant toma a citar els Castellfort). En aquesta lèxia s'explicita que la finalitat última de la relació amorosa és el matrimoni; i és això el que la Toneta està desitjant.
S'esdevé ara l'oferiment d'en Lluís que la Toneta vingui a veure la seva
habitació:
«La Toneta hi repugnà un moment per una veu misteriosa de pudor;
però,finalment,cedí» ACC. «Precaució»: "pudor"
«Els dos estimats van enfilar el corredor de bracet després de disputarho un moment amb motiu de les objeccions que, altre cop, el pudor de
la noia hi oposava» .ICC. «Precaució»: "pudor".
Es segueixen llavors tota una sèrie de motius estàtics sobre la descripció
de l'habitació (d'on es podria parlar, si se'ns permet l'expressió, de r«eròtica
del desordre»).
«en Lluís seguia contemplant-la, resseguint tots els contorns de sa bella
figura amb els ulls com dos llumins, les aletes del nas obertes, totes ses
faccions de sàtir exageradament accentuades» St'.V/. Sàiir i HHR. Eni"ina 2 (la resolució d'aquest enigma es va precipitant).
I a la fi:
«Ella anava a parlar... però, en tombar el cap, es sentí a la boca els llavis cremosos d'ell, i a la cintura unes mans de ferro.
I va fer un xiscle esgarrifós» .ICC. «Seducció»: "seducció física" (es clou
la seqüència) i HER. Eni"ma 2: es produeix la resolució de Tenigma
descobrint-se la «idea sobtada».
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No es pot parlar de violació -com fa J. Castellanos i3 -perquè anteriorment s'havia mostrat en la Toneta l'acció 'desitjar en Lluís' dins la seqüència ACC. «Abandonament», i a més les resistències que ella oferia eren degudes al 'pudor' del seu sexe (vid. supra), no a que rebutgés en Lluís (és el
temor normal a tota noia que encara és donzella). No volem dir tampoc que
ella pretenia arribar a aquesta situació límit (va contra la seva moral, el seu
pudor): aquesta «Precipitació» en tot cas sí que podria considerar-se una
mena de «violació».
Per últim, també assenyalar que la seqüència HER. Expectativa (vid.
cap. II, VII, i VIII) es confirma de forma parcial perquè l'engany té un
abast, com veurem, més ample (parlem d'«engany» en termes de la moral
de finals del segle passat, és clar).
Cap. XII
En aquest capítol trobem la carta d'en Tomàs Llassada, que ens permet
d'atribuir a aquest personatge els SEM. Cinisme i Impudor, i de h. qual extraurem algunes lèxies:
«Si estàs bé on els no te'n mogui's; si tens ganes d'anar-te'n, no vinguis
pas a Barcelona» HER. Eni"ma 3: quina és la raó per la qual li recomana no tornar?
«Figura't que es presenta una dona, una donassa, que és, segons diu la
senyora Pepa, la que li proporcionà la Toneta» HER. Enio.ma 3: la raó
té a veure amb la Toneta.
«(la Madrona) comença a desencadenar la llengua contra tu i la dispesera, per venir a dir, en substància, que tu ets un perdut que has encunyat
la seva rellogada»
En aquesta darrera lèxia no s'explica l'abast de l'engany (podria ser només el fet d'haver-la seduït), però pot ser deduït a partir d'una sèrie de premisses: la carta està datada al 7 d'agost (la visita de la Madrona s'esdevé el
dia anterior), la qual cosa significa que han passat amb prou feines dos mesos des de la fi del capítol anterior, període més que suficient per poder establir si, de resultes de l'acció 'seducció física' que s'havia esdevingut, la Toneta ha quedat encinta. Per tant l'engany de què parla la Madrona es refereix a l'embaràs de la Toneta, tancant així, per al lector, la seqüència HER.
Enio^ma 3: resolució. La lèxia també passa a formar part de la seqüència
HER. Expectativa, però aquesta no s'acaba de cloure totalment (és encara
un abast parcial de l'engany).
«-un fill! Oh, no! això no ho diu, la carta.
Amb neguit la repassà altra volta de dalt a baix, i en topar amb una
al·lusió prou transparent, son giny, esperonat pel mateix egoisme, trobava mitjà d"enterboiir-la i presentar-la fosca, dubtosa, amfibològica»
SEM. Por i E<'oi.sme.
13. CASTELLANOS, J., «La Papallona»: el fiïlletó i el realisme. «Avui» (29-Vin-1982) p.
19-20.
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Efectivament la paraula 'fill' no apareix en la carta, i el seu neguit i l'egoisme enterboleixen qualsevol al·lusió a aquest fet. Però convé tenir en
compte que la primera reacció d'en Lluís havia estat el plor i el record de la
seva mare (novament el referent familiar), i el que provoca el canvi cap a
r«egoisme envalentit» és la relectura dels cínics mots d'en Llassada. Per
tant, l'autor, al no explicitar en la carta el motiu del fill, aconsegueix que en
Lluís, en principi, no pugui tenir una certesa absoluta d'aquest fet; i al fer
que la carta sigui d'en Llassada, a través dels mots i els consells d'aquest,
procura que l'estudiant no dilucidi cap insinuació. I així, gran part de la
culpa, de la «negativa», recau sobre la figura d'en Tomàs, en un nou intent
de l'autor de «disculpar» en Lluís (de fer-lo més inconscient, en definitiva.
A més, fixem-nos que la decisió de no tomar a Barcelona i de marxar a València, que prendrà en LLuís, prové dels suggeriments que li ha fet en Llassada).
«A poc a poc, començava a perdonar el cinisme d"en Llassada» ACC
«Influència J'cn Llassada».
«Quantes vegades no li havia provat ja, en Tomàs, que tenia molt més
món que ell, molta més serenitat de judici? ACC. «ínfliièmia d'en Llassada».
«óno coincidien ambdós en la cosa capital, a no ajupir-se al matrimoni?» ACC. «Influència d'cn Llassada».
Cal fer esment que l'oposició d'en Lluís al matrimoni, a part d'aquesta
darrera lèxia. la justifica dues vegades al·ludint a la seva mare («jo no he de
matar la meva mare amb un casament malmirat», etc.) i que ell mateix busca l'exculpació dels seus actes en la «inconsciència» («només per reparar
Pobra d'un moment de ceguetat, d'anul·lació de seny, de voluntat, de llibertat»).
«Eren les tres de la matinada que, rebolcant-se pel llit, tornava encara
en Lluís a fer:
- Demà, demà hi veuré més clar».
Aquest fi de capítol en forma de suspensió ens planteja un nou enigma:
HER. Enigma 4: com obrarà i quina serà la decisió d'en Lluís?
Cap. XII
«La pobra cosidora, enfonsada en el seu llit, marcit el semblant per la
pena, contemplava, tota entendrida, l'angèlic caparronet del filló. (...) -1
son pare no el veu, no l"ha vist encara, no el voldrà veure mai, potser!»
Amb aquesta lèxia es clouen totes les seqüències hermenèutiques que
encara estaven obertes. HER. Enif,ma 4: en Lluís es decideix per marxar,
deixant la Toneta. HER. Expectativa: es compleix per fi totalment, perquè
ara l'engany ja ha assolit tot el seu abast. I HER. Auf^uri: (vid. cap. IV
-somni-): també es compleix l'auguri de la Toneta, perquè en Lluís s'ha
perdut, s'ha ofegat (moralment) al no subjectar-se a la corda de l'amor que
li tirava la Toneta (dit de forma simbòlica, és clar). L'única seqüència que
queda sense tancar és ACC. «Esperança de matrimoni».
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La gènesi dels caps. XIII I XIV. Una hipòtesi
«... vaig emprendre la tasca, començant, emperò, pel que avui és segon
capítol de l'obra, (...) i vaig aconseguir en ben pocs dies l'enllaç de la
part nova amb el capítol del bateig». ''•
Aquestes són les paraules amb les quals Oller descrivia com va començar a redactar «La Papallona»: l'inicià per l'actual segon capítol, fins a enllaçar amb el capítol del bateig. D'aquest capítol solament sabem que avui
és el XVè. però no podem saber, quan Oller va aconseguir d'ajuntar-lo amb
la «part nova», quin número o quina posició ocupava (podria ser el XIV, el
XIII...). Per poder establir el lligam de la «part nova» amb l'escena del bateig vergonyant, a l'autor li calia crear tots els antecedents necessaris perquè
s'esdevingués tal circumstància: són els caps. H-XIl; amb ells la situació del
bateig vergonyant queda completament justificada. Però, quins antecedents
aporten els caps. XUl i XIV a la circumstància del bateig?
Per cshrinar-ho convindrà fixar-se en alguns dels «motius associats»
(unitats temàtiques que no poden ser omeses «sense malmetre la integritat
de la relació causai-lemporal dels esdeveniments») '^ que apareixen en
aquests dos capítols. Comencem pel tretzè:
«-Pensava que hauríeu de ferme la caritat de córrer lo del bateig.
-Avui. avui parlaré d'això amb don Miquel, que té bo amb el senyor
rector de la parròquia».
Aquest ft^gment conté el motiu de la visita que farà la Madrona a en
Miquel Castellfort. Com que és un antecedent al cap XIV el tractarem al
parlar d'aquest capítol.
«En la pussada cl en l.luis no pols pensar-hi més».
D'aquest motiu del record d'en Lluís no n'apareix ni una sola referència al cap. XV -ni tan sols una insinuació-.
«Casualment don Miquel ahir wi halejur cl scii (fill)».

El nen dels Castellfort no apareixerà tampoc al quinzè capítol. La seva
funció la trobem concretada als caps. XVI i XVII: el fet que els Castellfort
tinguin un nen és correlatiu al de la presència d'una dida (per malaltia de
donva Mercè): i és aquesta In causa per la qual la Madrona portarà el fill de
la Toneta a casa dels Castellfort (per la diada). Gràcies a aquest fet i a la mort
del nen CaslelUort, és possible que es produeixi la confusió del cap. XVII,
amb el conseqüent trauma per a la Toneta, etc...
Parlem ara del cap. XIV. S'inicia amb una evocació de la mort dels pares de la Toneta. Aquest motiu tampoc no apareix al cap. XV, i la seva funció es compleix al setzè: la Madrona resumirà aquests esdeveniments al
metge per tal que li serveixin per formar antecedents al diagnòstic del desequilibri nerviós de la Toneta. (Aquest motiu no havia aparegut abans,
14. OLLER, N., Memòries literàries, pàg. 15.
15. TOMASEVSKIJ, B. op. cot. pàg. 9.
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excepte al primer capítol, que ja sabem que és de redacció posterior).
La malaltia de donya Mercè és un altre dels motius d'aquest capítol que
tampoc no és present al XVè. La seva funció també s'esdevé en caps. posteriors: a l'estar malalta i no poder criar el nen s'ha de proveir d'una dida, a
la qual recorrerà també la Madrona per al fill de la Toneta, etc... (vid. supra)
El personatge de donya Mercè -un altre dels motius- té la funció d'enigmatitzar la malaltia de la senyora Mercè provocant la temença d'algun
mal greu. La importància d'aquest fet també s'esdevé en capítols posteriors:
en saber la Toneta que s'ha de portar el seu fill a casa la senyora Castellfort:
«-No té pas cap malaltia encomanadissa? Perquè, si no, no hi voldria
pas el nen alií: ja me'l podríeu treure de seguida, corrents, corrents -féu,
de sobte, la Toneta, amb veu exaltada» (final cap. XVI).
Aquesta temença és una de les raons que impulsaran la Toneta, al cap,
XVll, a anar fins a casa dels Castellfort preocupada pel seu fill, i provocarà
l'escena de la confusió.
Respecte a la visita de la Madrona al Sr. Castellfort (motiu del XIV
anunciat al XIII) convé fer tota una sèrie de consideracions. En principi, per
a poder batejar un nen no cal la intervenció (parlem d'aquella època) d'alguna persona de classe social elevada: no és imprescindible, volem dir. I, en
tot cas, el dubte que el rector es negui a batejar el nen no és present en el
pensament de la Madrona. El veritable neguit el trobem reflectit en aquest
paràgraf:
«la confessió que havia de fer Vavereonyia molt, molt» (quan va a parlar amb el rector).

És la vergonya d'haver de parlar, d'haver d'explicar els desgraciats esdeveniments de la Toneta el que la preocupava, i, sobretot, el fet que el rector
pogués dubtar de la seva conducta exemplar. Aquesta és, doncs, la causa
principal per la qual va a veure el Sr. Castellfort: perquè sigui ell el que
vagi a parlar amb el rector:
«Bé: òquè m'heu dit que desitjàveu? ique ve^i el senyor rector de Santa
Mònica?»
L'autor no fa sortir el Sr. Castellfort de casa per tal de posar èmfasi en
la malaltia de la seva muller; i tot el que obté la Madrona és una «vaga recomanació» en una targeta. Amb aquesta targeta no es soluciona la qüestió
per la qual havia anat a parlar amb el Sr. Castellfort.
Recapitulem: en principi, per a batejar el nen només és imprescindible
anar a parlar amb el rector, però per tal d'estalviar-se la vergonya de l'entrevista (no descartem que també sigui per altres causes, però, en tot cas, no
s'expliciten) va a veure el Sr. Castellfort perquè sigui aquest el que hi vagi;
tanmateix no aconsegueix que en Miquel Castellfort surti de casa, amb la
qual cosa la qüestió per la qual ha anat a veure'l no es resol, i toma a quedar en la mateixa situació que al principi.
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Amb això volem mostrar que la visita a casa dels Castellfort no és imprescindible (o, almenys, no soluciona cap problema), i, per tant, més que
estar concebuda pensant en el bateig del cap. XV (no ho neguem tampoc) té
la funció de mostrar-nos tota una sèrie de motius (la malaltia de la dona, el
fill, la dida, etc.) la creació dels quals -com a antecedents- troba la seva explicació en capítols posteriors al del bateig (XVI, XVII i XVIII).
Tot el que hem dit fins ara ens servirà de premissa per formular una hipòtesi: si els motius més importants inclosos en els caps. XIII-XIV tenen la
seva explicació en base a capítols posteriors al bateig (XVI-XVII-XVIII),
6no podria ser que aquests dos capítols haguessin estat escrits en la segona
fase de la redacció de la novel·la (ço és, en la represa que en féu després de
deixar-la abandonada tot l'hivern) i formin part d'aquest segon bloc d'escriptura?
En l'aspecte formal es reafirma la nostra hipòtesi perquè, per exemple,
és a partir dels caps. XIII-XIV on comença a desenvolupar-se, cada dos capítols, un dia de temps narratiu (mentre que al primer bloc -caps. II-XIIno hi ha aquesta successió temporal). A més. temàticament la novel·la es divideix en dues parts: c^) caps. II-XII i caps. XIII-XX, que correspondrien
(sense comptar el XV) a les dues fases d'escriptura. Seria més lògic (encara
que no sigui, de cap manera, una prova concloent) que Oller aturés la redacció en acabar un bloc temàtic per llegir-lo als seus amics (amb el Xilè
capítol ja hauria assolit tots els antecedents temàtics necessaris a l'escena del
bateig), que no deixar suspesos tota una sèrie de motius que necessitaven un
desenvolupament.
La hipòtesi, en tot cas, queda oberta sobre la taula.
Algunes consideracions sobre la gènesi del fínal de la novel·la
El mètode que hem seguit per analitzar la gènesi dels caps. II-XII ha
estat el considerar l'escena del bateig com un «conseqüent» del qual ens
proposàvem esbrinar els antecedents. No podem realitzar la mateixa operació, tanmateix, a l'hora de prendre en consideració la gènesi dels capítols finals, perquè no disposem de cap «conseqüent» ja establert amb anterioritat.
Tot i aquesta manca de base des de la qual poder subjectar les nostres
reflexions, provarem de fer algunes especulacions sobre aquests capítols.
«Es efectivamente un lunar de La Papallona su final. Mi primera idea
fue dejar morir a Toneta sin perder un momento la esperanza de recobrar a Luis...» (Carta d'Oller a Galdós del 14-XII-1884)
Un final en el qual en Lluís no hagués tomat i la Toneta morís en l'esperança de recobrar-lo, hauria estat, al nostre entendre, el més previsible en
16. No coincidim amb A. Tayadella (op. cit., p. 635) quan-afirma que el capítol XII té sols
funció d'enllaç: en ell es jutifica l'absència d'en Lluís al cap. del bateig, i representa el darrer graó de la relació Lluís-Toneta, en la qual s'integra (almenys des del punt de vista de la
gènesi).
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Oller si ens atenem als acabaments d'alguns dels seus quadres de costums
escrits amb anterioritat a «La Papallona». Per exemple: respecte al final de
«Lo baylet del pa», J. Yxart ens indica que si bé la primera intenció d'Oller
havia estat la de fer acabar bé aquell quadre, finalment optà per un final
molt més tràgic: deixar el petit abandonat al mig de carrer. I justifica aquesta decisió d'Oller:
«Lo essencial era interessar al lector per aquell pobret. Donchs bé; com
més terrible, més interessant seria sa mort. Aixis s'inspirava als que llegissin, aquella indulgència, aquella pietat, aquella atenció, qu'en la vida
ordinària no guardem casi may pels pobres que'ns serveixen. Y aquesta
idea li feu adoptar aquell final». '^
Una altra de les raons que addueix Yxart per justificar el rebuig que féu
Oller al primer final proposat (la mare apareixia casualment i, reconeixentlo, el recollia plorant entre els seus braços) era que li semblava «inverossímil».
El que això ens demostra és que en Oller, ja abans de «La Papallona»,
existia una contradicció interna entre dues concepcions culturals i literàries:
«per un costat el realisme vorejant el naturalisme zolià, per l'altre un sentimentalisme moralista que sembla allunyar-nos cap el romanticisme tradicionalista». I" En el final de «Lo baylet del pa» podem dir que, en certa manera, triomfa la primera de les concepcions, així com a «tres mesos de món»,
on una relació amorosa acaba amb la fatídica separació dels «amants» (amb
això no afirmem, evidentment, que ambdues siguin narracions realistes; parlem només de la tria del final).
Per tant, seguint aquesta línia podíem perfectament esperar un final tràgic en «La Papallona», sense que s'esdevingués la tornada d'en Lluís. Tanmateix Oller es decidí pel retorn d'en Lluís i la seva redempció. Per què?
Les paraules d'Oller en la carta a Galdós justificant el final de la novella
amb l'excusa d'havef-se basat en un succés real llegit a la premsa, poden resultar tan poc versemblants com el mateix final de la novel·la. En tot cas, la
tria d'aquest acabament marca l'inici d'un dels seus temes centrals, que serà
«unificador de tota la seva narrativa: la salvació del sentiment». *' *
Mentre els capítols XIX-XX tenen com a centre temàtic el retorn d'en
Lluís, el posterior casament i la mort de la Toneta, els caps XVI-XVIIXVIII compleixen la funció de preparar i precipitar la mort de la Toneta. Si
el primer final que l'autor havia pensat era el de deixar morir la Toneta
sense que en Lluís tomés però sense perdre'n l'esperança, això podia esdevenir-se perfectament a l'acabament del cap. XVIIl, on trobem que la mort
de la Toneta ja és imminent, i, a més, hi reapareix el record d'en Lluís i
17. YXART, J., op. cit., pàg. XI.
18. BESER, S., Les limitacions narratives de N. Oller «Actes del IV Col·loqui..., pàg. 346.
19. íd., pàg. 345.

25

l'esperança del seu retorn (motiu que no feia acte de presència des del cap.
XIII).
Podem suposar, doncs, que la tria del final actual de la novel·la s'esdevingué després d'haver escrit els caps. XVI-XVII i XVIII, perquè el retorn
d'en Lluís és un motiu que no hi apareix ni explícitament ni implícita, i el
seu desenvolupament (els dels capítols) és afi a la primera idea de final. Un
cop Oller va tenir decidit l'acabament definitiu, calgué fer un afegitó al cap.
XVIII -l'entrevista de la Madrona i donya Mercè- per tal de poder justificar
l'escena de la persecució del darrer capítol.
No deixa de ser peculiar dins la novel·la el xoc que es produeix en els
últims capítols entre elements de filiació propera al naturalisme (la justificació del tarannà i de la mort de la Toneta per raons psicològiques i fisiològiques), i per una banda completament oposada, elements de la més clara
procedència fulletonesca (com la confusió en l'enterrament del nen Castellfort, l'escena final de la novel·la, etc).
Per últim, només una curiositat respecte el darrer paràgraf de la novella.
«I eren les quatre de la matinada que el nen somreia com un àngel en el
llil de la dida. Tànima de sa mare sc"n volava al cel. i son parc queia
agenollat, amarant de llàgrimes la "Unudn mà que fins llavors l'havia
retingut amb tant d'amor».

Evidentment Oller no va tenir en compte -o no sabia- que un cadàver
triga entre cinc i sis hores en refredar-se.

