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limpecable.de Jordi Arhonés i un
prOleg crític d'un gran coneixe-
dor de robra de Hemingway:
Manuel de Pedrolo. Per qui to-
quen. les campanes; forma part de
la guerra del 36, i .entre les crea-
cions novellesques lés la més co-
neguda, malgrat el prestigl de
L'espoir de Malraux. Es tracta
dones, d'una de les novelles més
Hegides a tot el món des del
temps de la segona guerra mun-
dial, en que la lluita contra el
feixisme, presentada per la no-
vella, esdevingué una tasca co-
muna d' homes i de pobles de tot
arreu. ~s també la novella més
ambiciosa de Hemingway quant
a composició, i en aquest sentit,
com remarca' Manuel de Pe dro-
lo, potser és la seva obra més es-
tructurada. J!;s un Hemingway
"positiu", en plena escalada cap
al' Nobel, Iorca a part dins el
conjunt de la seva obra, pero fo-
namental per a conéixer-la. Ha
trigat molt a arribar, pero, i no
ens ha de' sorprendre, tanmateix.
Aquesta dificultat d'arribada la
té també, per ,algun deIs matei-
xos motíus, peto: no per tots, ro-
bra narrativa de Henry Miller,
sobretot lb novelles, Forca a part
també dins el cónjunt de la seva
bbra, hi ha la historia breu títu-
jada El -somriúre al peu de fes-
cela (Edicions' 'Proa), amb un
epíleg de MilIer mateix. Aquesta
beUa edició catalana en versió de
~oan Oliver ¡: amb una coberta

veu amb coro En aques; '::1.l5, es
tracta d'una de les tres novelles
"grans" de l'escriptor txec: ':l
castell (Biblioteca "A tot vent",

I Edicíons Proa), i lu més ambigua,
profunda i pura de. totes. El lec-
tor catalá té, pero, l'avantatge de
pOR eir-ne una vcrsió directa, acu-
rada, creadora, d'una ex ressivitat
irn le -ssíonnut, i pr .cedido d'ur-
estudi prclimiriur del tmdu¡;tor
n» terx, Lluís Sola, que ·p,s una in-
terpretació crítica de gra 1 qualitat
de l'obra de Kafka. Hern d'esperar
que La metamorfosi í El perdut
(coneguda fins ara per América),
la tercera de les novelles "grans",
podran ésser incorporades al cata-
la amb la mateixa solvencia, i amb
elles un dels escriptors de la crui-
I a d'Europa que marquen el se-
gle -aquesta cruílla de la qual
tenim tan poc traduit encara, amb
.Musil i Broch, Rilke i Hesse.
Kafkc escrivia El' castell l'any
1922, ara fa mig segle just, Un
any després, Gorki signa el tercer

, volum de les seves mernóríes d'a-
'dolescencia, Les meues unZversi-
¡ tats, el qual, com els altrek dos,

" ha aparegut len catalá (El trapezi,
I¡ Edicions 62) en una excellent
,J traducció del rus de 1. M. Giiell,
I J!;s una, narració densa, itinerant
I i alliconadora. De forca més en-i c;a, ja que (lata del 1949, ens ar-
i riba la famosa novel·la de He-

rmingway Per qui toquen 'les c~
panes (Biblioteca "A tot vent",
Edicions Proa), en una traducció


