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obre, viu i tanca el Ilibre. L'obre amb la H del rosari: «Niinc ct in
hora morris nostrae. Amen»; hi viu amb la seva presencia; el
cadáver del soldar al jardi, la cacera del conill i la persecució de les
foniiigLies, el quadre del ball (piíuura elegiaca i premonitoria de la
mort de Don Fabrizio) i, finalment, la seva personificació
femenina. El tanca, no en la murt del príncep, sino en la del felí,
sfmbol de tot un món que s'extingeix en les cendres de l'última
reliquia: el gos Bendico.
Un deis grans atractius de El Gucpard és el punt de vista
perqué provoca una reflexió sobre el genere novel-lístíc. Encara
que el narrador se situí en l'omnisciencia, extemament ais fets que
explica, la seva presencia és constant. Es un ticellaire que ensenya
els fils a través de la ironia, el sarcasme i els anacronismes d'un
narrador del segle XX davant uns fets del segle anterior. Encara
que el crític dubti de l'eficácia d'aquests comentaris, intervenen
d'una forma decisiva en el joc de complicitat entre el narrador i el
lector. Aquest és el factor que insereix la novel-la en la
modernirat, sense que aixo l'alkinyi de ser una crónica d'un temps
de terminal.
En aquest assaig Miquel Pairolí ens transmet la seva passió peí
pn'ncep i peí felí, o, si es vo!, per Lampcdusa i El Guepard. Ens
convida a fer una relectura mok mes atenta, mes reflexiva i menys
innocent, possibilitant un diáleg i enriquiment entre les diferents
iectures, les nostres i la seva.

Neus Masergas
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Una lectura rápida i superficial d'aquesta obra -potser
propiciada per la seva brevetat i per haver estat publicada en una
coMecció de «literatura juvenil», fet, aquest darrer, inexplícablepodria fer pensar al lector que Josep Pujol s"ha deixat portar per
una estructura compacta i efectiva i que l'ba farcir amb una
historia banal a dues veus per tal d'entretenir el pi'iblic i fer passar
una estona agradable i no gaire llarga al jurat que l'havia de
premiar (amb aquesta narració va obtenir el Vé premi de narrativa
•'Salvador Espriu» deis VI Prcmis Literaris Municipi de Calatell
1994)- Aquesta és una de les possibles Iectures pero, a parer meu,
no fa justicia ni a l'obra ni a l'autor.
El punt de parten^a estructural -les cinc etapes d'una bona
confessió- es completa amb el desdnblaÉiient del jo narratiu -els
dos protagonistes conten a la seva manera una mateixa historia.
No son estrictament monolegs, ni mok menys interiors, sino textos
dits -en la ficció, gravats- i escrits per a ser llegits i escoltáis per un
tercer personatge, una mena de confessor laic. Els «pecadors» son
un home i una dona que formen parella i la historia, la del seu
amor i desamor. Aquesta pot ser, a estones, pre\'isible, pero quina
no ho és per a un públic que consumeix de grat o per for^a tones i
tones de ficcions o pseudoficcions per via inrratelevisiva? Alió que
impedeix que esdevingui del tot tópica son les caracteritzacions
psicologiques invertides deis protagonistes. Entenguem-nos: qui
escriu els fragments d'una mena de diari íntim reflexiu i sensible és
l'home; la dona, per contra, grava tot alio que li arriba ais llavis, a
vegades sense passar_pel cervell, de manera impulsiva, espontánia,
fins i tot grollera. Es aquesta subversió deis topics masclistesfeministes un deis al-Iicients d'aquest Ilibre; l'altre, la Uengua i
l'estil: treballat sense que es noti, adequada ais personatges,
confegint un tot sense esquerdes ni esrridéncies.
Per acabar, només un petit retret: el títol massa circumstancial
i amb voluntar de sorprendre. 1 parlant de títols, el que encap^ala
aqüestes línies, manllevat a una de les poques obres estrictament
poétiques de l'autor (Tañía de fehrer, Senhal, núm. 8), fonnula, em
sembla, amb cíaredat i .seniillesa quina ba de ser la funció de la
penitencia i de la literatura, essent aquesta superior a aquella en
tractar-se d'una experiencia pública i compartible.
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