
LA MA CONTRA L'HORIIZO, de Manuel de Pedro lo
Per JORDI ARBONES

Manuel de Pedrolo és, ara com ara, un
'deis escriptors més prolífics de l!engua ca-
'talana. la seva tasca no s'ha limitat al con-
'reu d'un determinar genere literari, sinó
'que I'ha portar a diversos intents en gairebé
tots ells. Die intents, perqus justament la
díversitat d'estíls de les seves novel. les i
'con tes, i les incursions en la poesía i el tea-
'tre, posen de rcllcu la lluita que ha emprgs
'a la recerca d'una forma d'expressió adien t
.a les seves necessitats i que s'avingui al seu
proposit. Aixo no vol dir que hagim de
considerar la vastísslma labor acornplerta
com un mer assaig. Vul l dír, aixo sí, que
cada una de les seves obres és una tija més.
enllaeada a la precedent, tot formant una
cadena. Per aixo és difícil tractar de Iimi-
'tar-se a comentar una sola d'aqueixes tijes,
prescindint de les altres. No obstant, I'es-
.paí no cm prnnet, en aquest moment, do-
nar una ullada, per breu que fos, a tot

:al!o que ja s'ha publ icat de la seva variada
i diversa producció, ni fer un cstudí de
lota ella en conjunto Diré, pero, que mha
sernblat trobar una constant en nquclles
'obres que li corree (que no 5ón, pcr dissort,
totes les que ha escritcs}, que ha estar el
motiu pel qual he assenyalat la unitat de la
.seva obra. Aqueixa constant la divid iria en
dues parts: primer lrobem un esfor<; en-
caminar a destacar les barreres que s'al-
cen entre els homes i que limiten Ilurs re-
lacíons i llur cspacitat de comunicació, i
segon, una preocupació pcl problema de la
mbertat individual. Aquest problema és el
-que coustitueix el cor de La ma contra it.o.
ritzó.

Sosec, un simple barbcr, per accidcut ma-
ta un c1ient mentre I'afaíta, Per por que
I'acusin cl'assassiuat, fuig del poble en COI11-

panyia de la manicura de .la barbería, que
tdespTés I'abandona, Abans d'arribar a la
rcapital, en el m rtcix tren, la policia I'arres-
'tao Tot amb un plegar, quan arriben a l'es-
tació esclata una fusellada i Sosec s'as-
.sabenta que c1s Sorges, un partit poderós del
rqual n'havia sentit parlar sense Icr-ne molt
.tle. cas, s'havien revolucionat. EIs policies
'que l'havien arrestat es fan fonedissos i
:Sosec es troba ernbolíat amb el partít re-
'vclucionari. EIs Sorgos, després aíusellen ca-
-ua dia cinc-cents hornee i Sosec és un dels
que s'arrenglera arnb el Iuscll a la ma en
la fila deIs botxins, Mes, no solament cls
afusellen, sinó que un .cop han caigut a

tcrra s-enceven foradant-Ios amb les baio-
netes. Un dia, pero, Sosec diu que "no",
Aquesta revolta és la que ens intcreressa.

Aquell matí SOsec dispara obejnt auto-
rnaticament a la veu de "foc". Fa tallts
Ull)'S 'lile caüa mati el seu dit pl'em el
gallet que ara ja no sobria com [er-lto ¡ler
a Inhibir-se. Pero quan veu caure el seu
mort s'adona per primera vcgada de la in-
dividualitat de l'alrrc, de la pcrsonalitat
<le l'altre i cle la seva propia. Aquella con-
frontació paralitza tata altra acció í dcci-
deix que no obcir a. Un home s'ossembla
massa a un altre home, No pot, dones, en
aquel! momcnt de lucidesa turrnentar, pro-
fanar, el "scu' caclaver, malgrat haver-ho
fct tantee vcgades, Capgira el fusell i c~a-
r'a la bnioneta conu'a la tetra sorrcnca del
camjJ.

Després s'cxplicara la seva actitud mcn-
tre contesta les 'preguntes de l'oficial que
no pot comprendra la negativa de Sosec a
Ila tzerar el cada ver que li corresponia. He
uist els morts -diu. I quan I'oficial Ii fa:
(>,ria tlia veúm eis 1I10rts ... , el! denega:
No, cada dia 110. Jo 110 els luroia vist 1II1li.
Aixo és ·alló que compra pcr a Sosec. Per-
qne per a el! la mort és I'autáutica pos-
se,sió ele I'horne i [1mb aquella degradació
postuma alló qte intenten els botxins ós
destruir I'horne, arnb la seva pau, amb la

. rcva dignitat. 1:; aqucixa constatació la que
cncengué el foc de la seva rebel.lió. L'ofi-
cial s'aclona de! per íll qll comporta I'acció
de Sosee, el primer revoltat contra el nou
l'egim, si bé creu que tenen e! rcmei per
t,!1 del írninar cls futurs cmuladors del re,
bel: I'afuscllament, Pcro Sosec li diu: Men-
Ire Ílo descobreixiti el'un a mi, sí. Pero el
t. IIlps trebella a favor de les coses elemen-
lals, 1 aixQ és elemerüal, Un dia, tots els
soltuüs, alliora , obriran. els .ulls, Sap que
no hi ha aitra: victoria que la seoa, i que
[ins i tot si el passen per les annes 110'

podran. esborrür la scoa reuolta: Creu en
el dret inalienable (/.e cad(¿ honie a menan"
una e,ú5tellcia d'acorel amb la seoa mane-

'm d'ésse>", amb les seues esperances i als
SellS temovs.

Després d'aixo, dcscobreix que les accions
més perites, pe1'o que resultin insól itcs dins
el contexte de l'absolutisme establert, poden
ícr rronrollar tota I'estructura del regim
til'anic. Aproíitant el descobriment, comen-
9a per crear situacio ns que resulten into-
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lerabl celona
Ull .acte el' ho :ri ts
Ull acte insensat i perjudicial, pero espon-
tani i contra el qual ells no saPiguen com
reaccionar. Perqug aquella gent no poden
cometre errors i quan els cometen, com a
conseqügncia de les trampes que Sosec cls
prepara, acaben suicidant-sc. No ob-tant,
,era jutjat, El judici no és res més que
un símulacre i no té ni l'oportunitat de de-
ícnsar.se. El condemnen a mort.

Un coI' a la cel.la el visita una figllra
alta i esqucletica que duu tuniionne (lels
,,/moil/e1'S espirüuals. Sos~c el rcbutja. 'No
vol parlar amb qui esta al seruei tlels ene-
mies de Vhonie, L'almoiner li senyala que el
scu ministeri esta per damunt de tots els
partits i quc cls Sorges no són els enemics
dcls honres. Hl ha una gran compassió en
el [ons ele l/U1'S c01"5, Ji diu. Tot seguit,
l'alrnoiner tracta de Ier-Ii cornpren d're els
argumenrs que justifiquen el regim irnposat
pcls Sorges, Les uictinies són pures, 1J:1--

'fue 1I01/1"S eilcs recullen. l'amo!' m.es ele-
sinteressat deis Sorges. Es justament aquest
amor que els buida de tot sentiment i els
torna corn una carcassa, Sosec no pot corn-
prenrlre aqucixa mena d'amor, ja que ell
cnréu quc 1'~1ll()r comel19a a mh la donació
i no amb l'cxigencia. No s'(u.sernhlu. pos

a, l'mnor, diu Sosec. l'em.brutiment el'uns
mile'/'s d'hom's a benetici d'uns altres mi-
I:ers; 110 lii ha '1'0.6 [ier prefel il- els ?!l' S

als altl·es. Li pregunta quin paper hi fan
aquells qui, com el!, rcalitzaven les cxc-
cucions. SÓ1/ e/s instrwllents ... , Ii contesta
l'almoiner. I li proposa que accepti la le-
gitimitat elel punt de vista deIs Sorges i
cl'aqucsta forma Ji commutaran la pena i el
Iaran oficial. Ni que tinguessiu ru á, li con-
testa Sosec, ni que els Sorges [osshi la

mes pum expressio de l'amor i les uicti mes
cls niortals m.es estiniats que han passat
iJer la ten·a... Resten els Sorges coni jo,
els htnnes ele les [iies, els executo,·s mate-
·ri~ls ... Amb el uostre amo,' lieú enuilit mi~
lers i milers d'homes. Quan compren amb
tota la seva magnitud el significat de les
teories que Ji explica Palruonier, Sosec no
pot aguantar més i l'envesteix. Mni no' se
?II'hauia acudit res ele tan mOllstl'UÓS, diu
Sosec, J que algú, vós s'atreu. ixl encal'a' a
l}a~-lar el'",I/.~¡·, de gen¡¡anor entre els 110'
mes' ¿En oirtu; de qUe 1IIl",t! 1t aquesta pa-
,.odia ele [udici ,final, on els dolents , eiegits
a l'atzar, obligats a la seua dolenieria, són
l'instT1mlC1lt de soioaciá del bons? ¿I ás que
110 en tlilliu.I)1"OU amb 1m Déu, que l'h eu
hagut de multiplicar per cinquanta, per
mil, 1JC1' un milió? Finalrnent, no té altra
alternativa que matar I'almoiner, dones
aquest considera que Sosec sap massa 1 no
pot morir pcrqug e!ls el ncccssitcn.

Abans de revisar les idees que es debaten
en tora aquesta part del !libre, voldria dir
quclcom respecte de I'estil i cornpaginació

dels capítols rl'aquesta novel.la. Tota la
descripció de la rcvol la de SOscc está es-
crita en temps prescnt, la part que co-
rrespon a I'activitat de Sosec com a barbcr.
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I'accidcnt, erc., fins a la incorporacíó al.
1l0U regim; esta en temps passat. 1, per
últím, hi ha ungquants capítols en temps
Iutur que corres ponen '3. un somni hi-
potetic de Sosec, en el qual hauría aconse-
huit escapar-se, creuar la frontera i seguir
vivint amb I'espcra~a de rctrobar una
noía que l'ajuda en la fugida. Si bé aqueix
procedimeut desorienta una mica el lector,
dcsperta i esperona l'interas des de la pri-
mera plana, de tal forma que (S fa difícil
dcíxar el Ilibrc un cap iniciada la lec-
tura. Per altra banda, per l'ús del verb
<:11 C!S dífercnts ternps, obté I'avantatge
daccenrua r eh fcts rlcscrít, en tcmps pre-
sent, que sóu cls que comporten més va-
loro. Així, el passat podria ésscr el que ens
ha narrar o qualsevol altrc i res no can-
viaria el prcsent, sempr:: que Sosec fas ell
·matdx. El futur... bé, el futur és un
somní,

La rcvolta de Sosec (cxpressada grafi-
camcnt d'una manera magnífica quall clava
larma. pci- la haionet a, a la sorra), pren
unes dimeusic ns que sobrejxc n la figura
-cnzi lla del harhcr de poblc i el convertei-
xen en el símboj de l'home amb set de
llibertat que s'of ga clins I'cxtr uctura tota-
litaria el'un rcg;m que ha trossejat els
d rers més elemental, <le l'home. Aquesta
rcvolta clama justicia per tots cls heme que
-ón ·utilitzats eom a instruments per tal
d'ímposar idc: s que justificaran rcgims de
prívilegi i per aquells altrcs que en són
víctimes cl'aqueixos I'egims. Clama solida-
ritat. Un dia tots els soldats, alhora, obri-
ran els ulls. Amb claredat de visionari
veslluma les f.rlles, les fisures d'aquesta
mena 'de régíms i si és crrt que amb el seu
cornportamcnt només pot aconseguir clírni- .
nar algun deIs botxins, prccstableix que
,1 dia que iots ob,.in els ul¡:", la bastida que
aguanta el reg-im s'esfcnsarg ccm si cstigués
muntada amb fils de COló.

Sósec ha d'elimillar I'alrnoincr espiritual
perqué encarna la hipocresía dels filosofs i

ele les sectcs religioses que proporcionen
la dialectica adcquacla per tal de justificar
I'assarsinat -reglamcntat i sistematic rn nom
cl'una realitat trasccndeut, ja dins el con,
texte de la Historia o mé, enlla de la mort,
inventada "ad hoc" o peillonganr i mo-
dcruítzant els miles primitíus. Sols alesho-
res podra morir .com un horne. Encara <{uc
justam. nt alcshcrcs, prccisament en .el moco
mcnt d-acurar-se amh la seva propia mort,
dubta de l'autenticitat de la seva acció i
del seu valor. Hüuria jJogut saltuir-se i no
ha' uolgiu, A,.,{( 1/0 hu entén, ¿{lue vol tlir

«(ixc, el eh eligllitacl? ¿Exisleix un« dignitat
contra la vida? Viu,.e es primer,

Aquest dubte reccrda el que experimenta
Mcursaulr, el personatge central de "L'E'x-
trauger" d'Alhert Carnus, qua n es rroha en
!lna situació semblant. Ambrlós han jug3t
a favor de la vida i l'evídsncía de tiobar-se
davant la mort fa que s'afermi el con ven-
ciment que tenien raó, que soIs la vida
compta. Dins el'un moments el uindrüri III

cF.rc((r, i alcslrores 1II0rira. Tal sluiurñ:
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G R 1 S
M'he embegut de I'hora térhola.
1 he xuelat, ben, mut, el vent ombrívol.
Les ales se m'han quedat plegades en la pluja
aturada de la gábia,
El pensament encantat, I'ánima ajacada,
Porteu-me un catre d'escuma blanca!
Vull anar-me'n en una tarda de fulles caminades!
Ací hi ha la meva má, Ben cega de mal.
J davant meu un altre, tan exacte a mi!
Tot resseguit de Mort!

Cesar Nogués

CESAR NOCTJES nasqué a Barcelona en 1922. Dels disset als vint-i-quatrc anys sofrí
una afecció pulmonar. Va fer un viatge per Espanya l'any 1934 i pe!' l'ran<;a i Sujssa l'any
194D publica a Barcelona el scu recull de poernes Lassitiul, En aquest llibre i en al tres
'inetlits té úiverscs proses que representen, partint molt dircctament de la poesía, un altre
aspccte J~ la seva obra Morí a Barcelona, a vint-i-vuit anys, el primer de dcsembre de 1950.

Jocs Fiarais de la Llengua Catalana
ANY CV DI:: LA SlWA BESTAURACIO

MONTEVIDEO, 1963

Pactes i prosadors en la llengua catalana
es espirí tualmente concguda: els <le les te-
rres 011 és parlatla; els de Catalunya, del
País Valencia, de les 11les Balears, del Ro-
selló, de les Valls d'Andorra, del país
el'AIguer, tots aquells als quals l'exoele es-
campa arreu del món i que s.egucixen pen-
sant, escrivint i sospiranr com a catalans, a
tots, salut. .

Els VII Mantcncdors deIs Jocs Florals ,
ele la Llengua Catalana, es dirígeíxcn a
vosaltrcs:

Pero tal (!:oixeear bcn alta la flama se-

acabut, Quina q uixotnaa. Déu lile", quina
quixotaüut 1 per nruir-se'n, ertcm-a, atnb , les
1I((I11S buitles! Es ciar, aqllcst és el problc.
nra. Si almcnys la scva ·J11ort servís per,
alguna cosa!' 1 .rnorhg amb la creen<,;a ele
la inutilitat de!" scu gest. Nosalrrcs, pcró,
sabem qucIa seva mort r la de. Meursault
són precisament la justificació de llurs ac-
tituds: . la. revolra de' Sósec i l'acceptació de
Pabsurd de Meursault.,. -

Petlr'olo ,:S un artista del nostrc temps,
co nscicnt dcls .proble\nes quc assctgen l'ho-
me actual. Tcnir .consclancia avui és do-
lcrós, .sí .hom .es troba en quals.vot racó
de món, Mes tcní r conscigncía i trobar-se '
l'(¡nsla pe!'f'!ic ,bral;,6s dohle;nellt .dolorós.
L~~r¿ixC§qiJ~ li fan dificil la ,coJllllnicació
ambo aquells hornes amb els quals se' sent
solidari,.~Ó'n tn~ára i~.\ce¡;t\i~l,:g·':pcr ''risola-
riiérit :~~ el' ,q\liq, e;'trob'en' t~ts;iri,~el'sos
lesEeGt~ de·i~re~t¡¡. del' món. Per~ixo el
clam que' reclama ·llibertat, quan s'al~a
dins aquella ·'.'illa", té una forga continguda
que p~cl~ta. com un ato!l1. desintegrador. La
J¡lit'~ócc0't!,~ . .l'{loritzó.· n'és un .d'aquests
clams, ,Pot~!lr .a~g~n ~liíl tots, .alhora, obr i-
ran-·cls. -ull~:.

grada de: la nostra unió espiritual, i donar
testimoni davant del món de les persecu-
cious que sofreix la nostra bcn amada
patria en tata manifestació del seu geni
secular, en la cultura i en la vida civil i
espiritual, i a fi de complir Phonrosa co-
lllanda quc ens ha fetra la col.lectivitat <;<1-
talan a de Montevideu, us convidem de
pa rl icipar a la Magna Festa dels JOCS
.FLORALS de la LLENCUA CATALANA
del 1963, que cclcbrarcm a la capital .de
Ia República Oridntal de dUiruguai el
día ~O cl'octubrc vincnt i que, seguint els
Estatuts i bons :costums cstablcrls, es re-
~ira pcl srgüenr. '

CARTELL

l'REMIS ORDINARIS

Euglatina ii'Or, - Dotat peí CENTRE
CATA LA de Santiago de Xile amb 150 do-
lars, a la millor poesía d'csperit patrio tic, .
o sobre fets 'historics o 'tradicionals.

Vio!a d'Ordi i Argent. - Prcmí dotat
amb 1000' pessos uruguaians, .al millor poe-
ma de tema, raligiós o moral. .

Flor Natural. - Premi d'honor i cortesía,
dotar pcl centre LLAR CATALANA de
Montevidcn amb 1500. ~ ur., a la .miflor .
eomposició poetica prcscntadn.

Segons el -bcll .costum d'antic establcrt, el
poeta que .cbtíugui aqucst ptemi haura de
fcr-ne prcscnt .a la dama .de la seva clccció,
la qual,' proclamada Reina de la Festa,.
Iliurarg, els altres .prernis .als qui en siguin
guanyadors,

ACCtSITS

Englantino ·el'Or. - Premi Víctor BA~
LAGUER, dotutipcl PATRONAT de CUL-'
TURA CATALANA ''FRANCESC -MA-
CIA" de Mcndoza, Argcnuna, amb cin-
(]nanta dOlan. . .• . ,

PRE;\.gS· EXyRAQR1;>INARIS

<Premi Presiden; P;'at de la Ribo: - -lns-
l ituit pcls sehyOl's JOSEP· tGERONI BER-'
TRAN CUSINf" de 'la cíutat 'de Mexk,

al millar 'l'¡-cballa sebrc- la -vida económica.


