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',):~'~i~!'Per comp~endrePedrolo:
¡; \:, .1,¡Jr~6afremárc~'-Jordi Ai'bónés; en el prefaci del .treball, de I'autor Clstudl81.La darreia novei·iae.men-.' ~¡;"...~.,.,'I'~b..e Pedrolo contra.els limits (Col·lecció ceLa tad!:!és Conjectures de Daniel Bastida, publicada en-\'
.' l"I'!r~i.~~J'AymAlS A Editora) que escassegen'els es-: ,guany. En una bona aportacló final figuren en lII.ta,

Ji, I'j! ' '~ti.t.Obretot els IIIbres.;...sobre I'obra literAria de les obres de tota mena e.crlte. per M de Pedrolo,< \
, " u~na.. de Pédrolo, I encara que ho atrlbuelx o ereu amb la data corresponeilt 1I la data de publlcacló dej
" ::qU~{po't é.se,atrlbult"a causes diverses, tote.8ver-, les que han estat publlcades. Aque.ta lII.ta en com-:

.emblant. 'eem le. dlflcultats per al treball d'hlstoria :pleta i en posa al dla d'altre., pero de. d'ara .erA un¡
literAria ,1de recerca critica en aquests anys i princi- :punt de referéncia obllgat. Ho serA també, la nota
palment I'extensló i la dispersl~ de I'obra del nostre IbiogrAfica d'una quinzena de pAgines que precedelx:
nove~lIstá 11)eree que hl ha una altra causa, de la' !I'estudi. Manuel'de Pedrolo, que aquest enguany en

,qual ell, Jo¡'di Arbonés, evldentment, s'ha desl.liuratl ;compleix seixanta-dos, té, si no m'he descomptat,
.eem de totes les. altres, pulx que ha fet un IlIbre; I 'cent quatre titols reconeguts de IIIbres escrlts (flns a'
aquesta causa és, al me~entendre! la.r!sponsabili~a~, ,I'any 1977 inclusiv~ment), tots, naturalrnent, en
que comporta una empresa que eXigeIXIfer un estudl, ;cataIA.Ha acoDsegult de publlcar-ne més de vultan-

:sobre un autor de producció prl)lcticamentincessant, ita, sense comptar els volums d'Obra Completa, els tl~ ,
,de tarannAeminentment proteic I d'importAncia inne- "'ratgesen edició a part i les diversesedlclons. Avui é~
gablement soclal,per la seva difusló..per a la literatu-'p.robablement I'autor catalA més lIeglt entre ttls con-
ra catalana. Crec' que cal pensar seriosament en; :temporanis i és, doncs, un ben justlflcat Preml,
aquest gavadal imposant de cecontraindicacions»i te-; ~d'Honor.de les L1etresCatalanes.. "
nlr en eempte que allo que propiament distingeix '
I'obra de Pedrolo és -més que no pas el seu L'oportunUat d'aquest IIIbre és ,Indubtable.
carácter d'extensa, evidentment innegable i, Arbonés divideix el trebal! en quatre parts luna:
aclaparant":' el seucarltcter de continua. - 'cleenda, pero dues d'a~uestes parts s'emporten la

,""'auforde Pedrolo contra el'Slimffs·'enumera 'ers 'major part de I'espal. Sc?nels capitols dedlcats a,
. principal. treball. critlcs que han estat dedlcats flns I'estudi de les técniques narratives I el tltulat ceEImón

ara, amb certa ex,en.ló I amb ambició·de totalltat, a, novel·listic». En'els altres dos capitols, breu., estudia.
I'obra de I'autor de Temps obert, eemeneant per :I'evolució i elllenguatge i I'estll. rot intent de resumir
I'(mlc IIIbre que hl havla, el de .,IordlCoca tltulat Pe-, :el contingut d'un llibre tan dens i d'una exposicló jus-'
drolo, perillós?, conslstent en un extens Intervlu, amb~ ;tificada cónetantment per les dades més directes, fó-
eementarts de I'entrevlstador I textos del'entrevlstat,: 'ra mancat de rigor. ,Hi ha un parell d'aflrmacions¡
etc, I que per tant és una font excel·lent d'ln'formacló,; :pero;que és bo de «eeuír-lee»,perqué són punts de
pero no pretén d'é•• er un estudl teorlc complet I m-: :referéncia vAlids del to essenclal del IIIbre, no gens
dependent, per descomptat, de les cplnlens de: 'prodig d'altra banda en' afirmacions generals. Flns I
I'autor estudlat. De tota manera I per tot d'altres con- 'tot aquestes són, totes dues, a la matelxa pAgina. La

'ceptes és un IIIbre Important, com destaca Arbonés l' :primera diu aixl: ((Pedrolo és un home que té
el cita prou sovlnt. Potser aqueat eatudl de conjuntl iconsciéncia de,trobar-se adscrlt a una realltattem-
I'haurla fet ja a hores d'ara el malaguanyat RafaelTa-¡ :poral i espacial, 1,com a escrlptor, a'lmpo.a la ta.ca
.I.,.egon. Arboné. ((el primer critlc que aprofundi( 'de reflectir-Ia, I¡Iquestarealltab•. Arbonés comprova,
l'anAII.1 de le. novel·les I aaludé! Pedrolo com ((ell: per tant, una voluntat de totalltat en I'obra de Pedrolo
novel·llsta catalé! més con.lderable d'aquest segle»,I: (abans esmenta I cita Kafka, per al eas). La segona
Eren el. any. del 1954al 19571,'enaquest darrer any,I;. :d'aquestes asseveraclons és la segOent: ((Des del
fou.premlat amb el preml Yxart d'assalg (ara desapa-I! ~puntde vista formal, novel.les com ara el~ Anónlrns,
regut) el IIIbre Cita de narradors en el qual, com as-,! :TextlC~lncer,Espaisde fecunditat irregularls Ila con-
.enyala Arbonéa, Maria Aurélla Campany publlcava~' :cepció estructural de la série ((Temps obert», per
un .",tens I documentat e.tudl so.breI'obra pedrolla-: :exemple,' no tenen parió en cap altra literatura
na. HI ha encara el capitol de Vlcen9 R.leraLlorca a, contemporénia», Arbonés no veu" tanmatelx, en Pe-
Nou obstinats, alxi com un nombre considerable dedrolo un (.tormallsta••, sinó un creador del que el ma-
comentarl. I treballa dispersos de diversa extensló. A' 'teix Pedrolo anomenael lIenguatge/novel.la. Aquesta
part, cal tenlr pre.ent el famós estudl de Martln Eas-'creació pedroliana no perd res perqué, quan convé,
IIn, ceThetheatre of the abaurd»,pel que dlu de I'obra el novel.lista treu er seu ceesperitdldéctlc» (p 130),
e.cénlca de I'autor d'Homes i No, que Arbonés jutja positlu en,tots sentits, lIevat del fet
, Jordl Arbonés dedica el seu treball a la novel·la.Es que ha dificultat -aquest esperlt de ciar
un estudl fet a conscléncla i h-Jcid,molt justificat perengatjament- la publicació de les obres durant mas-
I'anéllsi de I'obra. Parad,oxalment,la lIunyania en qué !saanys. No hi manca una anélisl-resum, IIIbre per 111_.
ha hagut d'ésser eleborat tot el treball I'ha dotal d'un bre, de «Temps óbert», amb la Inclusló dé I'onzé vo-
cert dlstanciament solidlficat i assossegador.Perqué ,Ium. I la conclusió justifica plenament el titol en el
,Jordl Arbonés, en efecte, fa vlnt-l-quatre anysque viu· !sentit que, en efecte, Pedrolo ha anat, premeditada-
s l'Argentlna, on és un deis elements més actius de la: ment, a la' transgressió de tots els IImlts celmposata
colonia catalana, com a conferenciant, dlrectorf 'per qualsevulla mima de preceptiva literéria», L'autor:
escénlc I periodista, I com a animador d'activttats! es pregunta quin rumb prendré d'ara endavant la'
culturals d'lnequlvoca catalanitat. Ha traduYtal catalél n,ovel·listicade Pedrolo; I tendelx a creure que no han
I ha comentat novel·les de Hemingway, Henry MiUer,lcanviat prou les coses perqué aquest rumb pugui és-
Anals Nln, Mal'garet Mitchell, O H Lawrence i: ser gaire diferent. De mement, pero, Jorái Arbonés,
O'Flaerthy, a més de publicar estudis i,treballs litera- amb honesta audécia i provát ofici ens ha portat, ben
rls. Es evident que per tal de poder escriure aquesta dreturers, fins aquí. '
obra,' Pedrolo contra els llrnlts, ha hagut d'obtenir tota
la novel·listlca publicada fins a la d~ta de,«ranear.. el!,
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