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Quan un esoriptor se'ns fa tan interessant, en llegir ~er primera vegada

.. . Unív rsítat Aútonoma de Barcelonauna de les seves obres, que volem cone í xer=Lee totes, 'bfM1\!~ clWtsre-
'eixit en la seva tasca. Mes,TIo.sempre un e.scriptor desperta el nostre inte¡p
res~er la forma en que sap reservar-xHXX fins al darrer capítol la incog-
nita de la tram~ A vegades el que més ens oopsa és la qualitat humana deIs
personatges. John Steinbeck és de la mena d'esorip'ora que podriem oatalog
dintre d'aquest~caraoterístioa. S6n els seus personatges el que ens inte-
ressa, més que l'a part argumental. Les reacciona humanes, més que els fets.

John ~teinbeck ha agafat, com a mOdel, els tipus deIs estaments més infe-
riors. Els "underdoglt coro els anomenen als EE.UU. La seva carrera ooro eocri
tor és estranya i s6n diversos els oficis que li serviren d'escola. Va tre-
baIlar en un IIrancho", :D'ouajudant de fuster, aprenent de pintor, químic i,
finalm.ent, reporter d 'un d,iari. En la llui ta que eoa t í.ngué per a guanyar-se
la viaa se li desenrr~tlla un profund sentiment de compassió pels qui ,foren
companys de treball i amo els quals oonVisqué, i aquest sentiment ~raspua
en tota. a ~::~I~bEt, j' ~igui~ ~o o simplemen~ llur
taranna~ lif'actitud ~. ~.elsproblemes socials, és va.Lerrta i com1.l.
pletament lliure de prejudicis. En l'obra on més es fa palesa aquesta cir-
cUQlstaheia.creiem que és,sens dubte, IIThegrapes of wrath" (Els rarms

,irat').

Ab~ns d~entrar en estudi del contingut huma d'aquesta novel. la, direm
que esta escrita en un estil.sumament cIar, gosariem dir bíblic, i que d'un
manera, precisa, amb ~l qual demostra·.el seu esperi t observador, ens situa
en l'ambient adecuat o bé ens mostra els trets físics i múrals deIs perso-

-natges. . ¡

En aquesta obra ehs presenta una de les moltes families d'OkIahoma que
van haver d'emigrar cap a l'6est, expelides de la seva terra per la meca-
nitzaci6 de la ferra~ent~ agríoola. Un cop ooneixem a oada un deIs membres
d'aquesta familia, ja poo ens interesaa el que els passa; la nostra atenoi6
es centra en llure reaccions, en llurs sentiments, en llur forma d'enoarar-
se amb els fets. Senseadonar-nos-én ens veiem vinculats a ells i ens preo-
cupem deIs seus problemes com si fossin els nostres. El dramatisme de l'en-
terrament de l'aviens colpeix directamente Dintre del mateix corrent real
i dramatic trobem la mor-t de l'avia <.t el naf xemerrt d 'una Criatura morta. 1- - -tots aquests esdeveniments els acollim amb la mateixa naturalitat que ele
personatges de la novel. la. Se'ns encomana el f'atalisrneque ha anat fent
niu en llurs oors degut a les circumstanciea i a lea injusticies deIs hornes

.que ocupen estaments superiors alx seUR.
La preocupaci6 principal d'Steinbeck

en ~queBta obra, sin6 gairebé en totes,
ci6 deIs .lIunderdog"'si alguna ajtlda els

~s la de demostraD,
que per difícil que
ha de venir, sempre

i aixo no sols
sigui- la situa-
sera. deIs que



2astan en la mateixa categoria sooial, malgrat honecessi més que
ells mat eí.xoa.,i mai deIs que estan per damunt d'e . r ta' te ¡qéelM!l~b8191
wr-a'th"on aconsegueixplenament fer-nos sentir quin gtH 1i _ lrdfutIih
un aote d'aquesta mena. Quan m~s desesperada és la situació de ,la familia,
quan ja no soIs els homes, 'sinó també els elements, es posen en contra
d'elIs, troben en un graner, on es refugien de la pluja, un home depauperat
al' extrem de no poder-se mour-e, Res no els resta deIs aeus aliments per a
poder-lo ajudar, pero •••La mare mira la seva filIa, la qual fa poques ho-

, '

res ha tingut una criatura morta. sí, és l'únic que pot fer-se per a salvar
la vida d "aquell home, i, en l'acte de pietat més extraordiBari t la filIa
es treu el pit i, aguantamtJ~l cap , li dóna la llet que havia
d'haver alimentat el seu fill, mentre un somriure misteriós se li dibuixa
als llavis. Aquest és el final de la novel. la. ~o..'Potser per a desprendre's del pessimisme que se li ha engr pat en veure

'el fatídic destí deIs hornes, va escriure "Cannery Row" i,"Sweet Th1mlJday"
(aquesta darrera és "una sequencia a Oanne ry Row), "Oanner-y Row" és un Eden
creat per la seva imaginació¡on els homes s 'estimen i són 'amics, on es pot
viure sense trebaII~, on les .pr-o st.í.tutes poden esdeveIlir virtuoses esposes
Com diu George D. Painter:llen lloc de veure vi deIs rafms de la ira, ells,

veuen whisky destilat del blat de la reconeiliaciótl• No obstant, malgrat
aquest benestar, Doc, que en oerta.manera re:prese~ta una part de John Stein
beck, (el qual ~ambé es va dedicar a la biologia marina com el personatge
d~ la sevanovel.la) no és del tot feli9 ~sobretot/es troba sol. Els seus
amics, que el respecten i,el veneren, ~n'saber quin és el.seu mal, creuen
que l~única solució~s la de oasar-lo amb la noia que arriba darrera al
bordell IlBearFlag". "Cannery Row" és un 1111 paradís utopic com el "Shangri
La" 'J,'IIHoritzonsPerduts" de Hilton, i'aquest'l1paradís,junt amb la felicit
tat que gaudeixen Doc i els seus amics, soIs podem trabar-los en ela fons
deIs nostres corso
The Pearlll (La perla). Aquesta magnífica narració curta esta tan ben ma-
tit~ad'a, i,despe:Fta una eniooí.é tan profonda, que podriem qualificar-la
com una de les <millore obres de Jhhn Steinbeck.

El que ens ha semblat més remaroable d'aquesta noveleta és la forma en
que ha sabut conoebre la mentalitat primitiva deIs indios mexicans. Enlloc
de posar paraules en ela pensament del personatge, hi posa música. La
cangó de la familia, la del maI~ la del mar •••~s innegable l'encant poetic
que aconsegueix i a la veg~da la magia que crea e l'entorn' de totes les
ses.

D'una manera simbolioa ens vol fer veure, i aixo potser és el millor de
l'obre, que la riquesa material en maDS de gent de oategoria social in:fe-

ior, els destruira la feiicitat gue sense adonar-se gaudeixen. La perla,



que en principi sembla ha de salvar-li la vida
pogut guarir igualment amb els rem~is natárals que -E . fiamare,
'eenae necessi tat del metge, es converteix en missatgera del,mal, des del
mement en que es desperta l'enveja-i la cobejanga en el oor mesquí deIs
homes més intel.ligents que ells , i, ooroa consequencia, perden
la casa, ell es veu obligat a mat ar-,i finalroent els maten el fill. La per-
la torna a la sina del mar, d'onno havia ~kK .. r d'haver sortit mai.--~,-.....--------'- - - -
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Steinbeck en cada nova creaci6 procura assajar un estil narratiu diferen

Una de les temptatives més reeixides: ha estat "Burning Bright" la qual va
ésser representada ala escenaris nord-americans i produí l'efecte d'una
bomba en l'ambit teatral, primer p~l delicat del tema, el qual, malgrat
haver'estat portat amb molt de tacte, és sumament peril16s de %xa~ to-
car, i segon per l'estructuraci6 de l'obra. "Burnñ'ng Br-Lght" també esta.
publicada com a obra teatral novelada, una nova mOdalitatque, segons Stei
beck, ajuda al productor afer-se més carrec deIs caracters i de l'ambien-

......~~ .....-tacío•. ,. ,.. ~ ....- ....--+-- ~
PotseT una vegada més caldra remarcar l'interes que demostra aquest 9a-

cripto~ per la naturalesa humana, com ho constata i'intent de provar un
es'tilnou en cada obra, talment com si voLgué s comprobar si el públic re-
acciona d'acord amb el conoep'te que d'aquest s Iha format.

La producció literaria de John Steinbeck és molt vasta i potser ens fa-
riem pes'~t,:ü-intentessim anaLí,tzar totes i cadascuna de les' seves obres.
Hem escolliit les. que ens hall semblat podien il.lustra4nés perfectament
els nos tres conceptes sobre aquest autor, sense que aixo vulgui dir que ha-
gim intentat presentar-les com a les milI ora.
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