
que Larme m a u  no ni nagi aeacat: ni un bre robra primerenca d'una de les nostres 
sol parhgraf del seu estudi introductorí, i que rnillors escriptora. 
hhgim &esperar a la publicació de la seva 
tesi per coneúrer les swes conclusions so- JOSEP M. BENET I JORNET 
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Aquests darrers temps la producció de Malgrat l'artifiaositat del tema, bm ama- 
Pedrolo s'orientava devers els pols que són nit amb algunes digressions sobre divaes mi- 
el cicle testimonial del «Temps obert.t» i una tdogies, l'obra respon a i'afany d'aconse- 
serie de novelles caracteritzades pel treball guit, diria, un producte ame i digne. Cal re- 
del text; ahí, dins el conjunt, Procés de con- marcar l'ofici de Pautor: el pexsonatge, i amb 
tradiccid suficient enccta una temhtica nova: eil el lector, avancen dues d'una situaaó in& 
la del fantastic i el sobrenatural. Nova, si lita fins a l'aclarhent darrer a base d'escenes 
més no, Der l'elecció de tema: el diable. 1 rapides que no es clarifiquen sioó successiva- 
val a dir que no 6s ael tot improcedent de ment, de manera tal que sembla que allo que 
pensar que la novella és una mena de res- no sed sinó un problema d'exorcisrne, esdevé 
posta, una elaboració rnolt personal, de la mo- una temptació fhustica. 1, encara més haba, el 
da que en la literatura i el cinema ha dut a recm de fer 11egir al narrador-protagonista 
la fama a autors com Lovecraft i obres com una n o v a  anomenada Procés ... on troba la 
L'exorcista i La profecia. Precisament el fet seva historia fins al final: encara que di, al 
d'haver seleccionat el diable i la seva actua- capdavaií Eure, hi afegeixi una cloenda. que 
ci4 envers l'home, Permet la sospita que Pe- subverteix el tbpic. 
drolo I'ha volgut a~rofítar per discutir-ne la S'alcen veus del soterrani és el vuite volum 
versió tbpica que &nila encara avui. de la serie «Temps 0- i va ser eserifa 

Al típic dualisme: déuldiable, al qual hem entre l'abrií i el iuny de 1967. Es tracta d'una 
d'afegk tota la cosmogonia i la religió catblica, novella narrada en tercera persona i en pas- 
Pedrolo oposa un altre dualisme: masculí/fe- sat, protagonitzada per Daniel Bastida (I'he- 
méní. En el principi del món hi havia dues roi de tota la serie) i dividida en quatre parts 
entitats, vivents: matetia i esperits, diferents d'unes 70 p-es cahscuna: «L'ambient fa- 
perb:%~eparables; l'esfera espiritual conte- miliar~, «El món del trebaíb, t<l9experi&- 
nia en si els dos prinapis i entre ells es per- cia e&tica» i «La preocupació social*. Els 
petuaven; mentrestant l'esfera material va em- . títols ja són prou explícits de la tedtica 
prendre+una .evolució, que va dur a l'home, de les seccions, cada una de les quals com- 
propiciada pels ens espirituals. El conflicte sor- pren només uns anys de la vida del pro- 
geix quan aquestes existbcies espuituals vo- tagonista: la primera part. fins als tretze anys, 
len barrejar-se amb els homes i fer-hi l'amor; descriu la situad6 de la famílía a la qual 
el pol femení resulta ser el menys convenwt manca el pare, exiliat, i els anys d'escola; la 
de la necessitat d'abstenir-se'n, atesos els pe- segona part, descriu les relacions del protago- 
rills de les conseqü&ncies, i. doncs, cerca, sota nista amb el treball, des dels dotze als vint- 
la"formasde dones bdísshes  i complaents, i-un anys; la tercera part, conta les seves 
un aut.btic amor, La féina del pol masculi relacions amb les dones, des dels catorze &S 

1 6s de controlai-les i, per tal-d'evitar el desas- als vint-iquatre; i la quarta pm, la forma- 
tre, ofereixen' d s  homes la riquesa, la imrnor- ció de ra seva conscihcia de ciasse i d seu 
talitat i la gloria. Aquest és el rerafons sobre compromís, fins als trenta-tres anys, quan és 
el qual es mou, en un escenari canviant que detingut en una manifestació i ja fa anys que 
obliga a parlar de l'ara i aquí, el narrador- fa política. Cada una de les parts cavala 
~rofagonista ...ui pintor, eacollic. pér les dia- sobre l'altra i aixi es van recomponmt da- 
b1essesfa:causa de la seva sensib,%tat excepcio- vant el lector les dimensions complexes d'una 
nal. P& :tiesprés de, refusar d pacte d h s ,  vida, a mesura que la informad6 xibuda és 
refusa també el pacte que li proposen els al- vista des d'un ande n?u i és completada amb 
*es; ,ii.sl'acceptava ho ~aconsegniria tot, kerb noves expkrhcies. Hi hs un &yy ?ales de 
.haúriiqerdut- la seva personalitat. Aixo, per testimoniar, unit a una notable habi1itat nar- 
un.iartista, 6s inacceptable, ensi:diu Pedrolo. rativa, que no compensa del tot un e~qm 
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nüitisme p r k i  a IJhora de configurar d pes- A realista, narrada en terma pessona, qa- 
sonatge i clonstnilc el m6n que Penvo1ta; vissa con& h ~t~ $'un miet que wiu e18 fe& 
en m j m t ,  h d c i 5  dels mate&& a s  fa m& h p r t a n t s  de la histbh de Catd~$a 
pensar en un wtarnent naturalista h la des de la de la Rcplblica &S 
histosia, el movitnent de la qud és &e& un &a que m c w  avui. El &m 
m p r e  nom& &c. dei protagonista se& la guerra, pqini?, esa 

Mdiotss d9dmpdles buides, escrita l'any menm pet la derrota, reauncia a els 
' 1968, 6s ama n o d a  d'acci6, poEcía, la i d d s  &a& de la guerra i mgna una vida 
historia d'un r h t o r i  que ha estat s"" en k qvd nom& compten I?Wt social i les 
jat de m e r a  perfecta. Eh mbbüs, ani tot, dones, h saber que una et-amant, míilts9t 
s6n polftics: es tracta d'aoonquir ames en la cldestinitat, ha estat m a  p Ea PO- 
per a un gmp polític t i c t í  d'ideolo- E&: aquesta feta el && de t d  m w m  
gia sociahta i cadanista. Aquesta motiva- que, mccionrant, tcp* contacte m b  la seva 
ci6 fa psou convinceflt que uns quants ho- joventut i n'assumek Q nou cfs Ideals. L'mb 
mes paclfics es d & e  a convertir-se en lisi del pmCs d'inaegrd a la societat esti+ 
liadres, en la d a r  tradici6 deJ. just of&s blerta Cs contrapuntat a les es eqxriMe% 
que, per reparar una injusbaa, es veu o & a t  amoroses, fmstsades per racm COm frigi$esa, 
a d e f w - s e .  El nudi de l'accib és la pre- mordisee, feblesa o radidta t  pcr prrrt de b 
parad  i Ipexecu& del mbatori, la petfeo noics, totes entrevistes en un n r z ~ l ~ n t  o dtre 
ció del q d  6s notable, p& fracassat per una de la infantesa. Encara que el phttjamtmt i 
f d a  humana; el fet 6s que aco eixen ia ppczt iva  p d i e n  ser intmsana,  q ~ ~ a -  
les ames, perb no smse hrw d x n t a r -  ta m& incidid #una mran inaflable m 
se a la policia i, en l'intemmvi h mts, dei- el tbpic (el capital 2 n'és una h a  pnova) i en 
xar-hi un mort. La nm& 6s narrada en pri- la sn@cikJitat. El mecmisme amb quk m- 
mera persona: s6n les notes de l'organitzador I'accí6 no ziconseffzeix de &mar crcdibili- 
del mbatori, que vol delxar t e s h n i  d'un pe- na@= qiie no ádben.pja6 a 
tíode, d'dh que va impulsar l r s  hames se- ts d"& qw l'estetica llwxma or- 
dentaris al &. I3.i s6n intercalades seqGh- va armmem tipus. De 
des de Ikutor, Pedrolo. el qual rep el manus 
crit de mans de la gennana del d o r  i ms 
conta les converses amB uesta u atnb l'a- 
-t d d  pmngonian, de% quili n ' n t ~  
informaci6 comvlementaria. A a més, tam- 
bé t r o h  Intercala& diversa ton+ de 
nodcies de premsa rderents a la repressi6 de 
ia vida política dandestina del nos* E>&. En 
resum, una n o d a  #a&, ben pautada, m 
la intriga do& sobre Ea crea& dVambiat 
i de personatgea i en la qual es palesa la in- 
discutible habiitat de Peároio per a la aea- 
ci6 d'intrigues polidaques. 

PerquC ha. mort ~ru noid, escrita el juny- 
julio1 'de 1958, es iesserit de la llunyania de 
k - m ~ i a 6 .  ñns trobem davant d'una no- Fame SvzzA 
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ren, havmt guanyat: el premir Víctor C a t a  &una aiai de joventut, [i] condtueuren una 
de 1953; en primere e&&- el 1954, s d t s  dradtica r & d  sobn Ea condiet6 huroda- 
d'altrés2 narracions M mateix aútor i yamb naw. 
úna @resen- escrita; per.,Salvkdor .&priu. .Smsan&s e n g h  en creacims d t  per- 
Ara es:'@uiEquen, reviPats:& Uengiia i d'es- mn& la seves urperieneier de leetura (i lec- 
tilg~amb una aúgüsi introductbria demida a túrr vasta, p d a e n m t  frasese i 


