
Correspondència
fecunda
La relació epistolar entre Maurici Serrahima i Manuel de Pedrolo està molt centrada en el
debat espiritual i religiós. Serrahima opina que la fe és un do que concedeix Déu. Per a
Pedrolo, si això fos cert, on quedaria la llibertat de tria que mereix l’home?

errahima, que, abans de la Guerra Ci-
vil, havia exercit de crític literari a les
pàgines d’El Matí, se sent atret per la

prosa de Manuel de Pedrolo, jove promesa
literària, i busca la manera de posar-se en
contacte amb ell. L’excusa la troba en el fet
de no haver aconseguit Pedrolo guanyar el
Premi Joanot Martorell del 1953. Aprofi-
tant, doncs, les festes de Nadal, li escriu:
“Llàstima! Com m’hauria agradat que ha-
guéssiu arribat [...] a dalt de tot! Sigui com
sigui, el doble paper de finalista ja mereix
una enhorabona.”

Aquest text del 23 de desembre del 1953 és
el que dóna peu a una correspondència de
74 cartes de Serrahima i 37 de Pedrolo, que
abasten des de l’any 1953 fins al 1978.

Les cartes escrites per Pedrolo figuren en
l’edició a cura de Xavier García: Epistolari de
Manuel de Pedrolo (1930-1990). Les escrites
per Maurici Serrahima m’han estat facilita-
des per la filla de Pedrolo, Adelais.

Atès el contingut d’aquestes, vaig creure
oportú cercar dues persones, competents en
aquestes matèries, que ens oferissin un estu-
di previ que valorés l’intercanvi d’opinions
en el camp de la crítica literària, i analitzés
les seves reflexions sobre llur pensament fi-
losoficoteològic: Carles Lluch, crític literari,
i mossèn Josep Gil, teòleg de prestigi.

Carles Lluch, en el seu pròleg El novel·lista
i el crític. El debat literari entre Serrahima i
Pedrolo, ens mostra les afinitats i divergèn-
cies de valoració literària entre els dos es-
criptors. Lluch remarca “l’encertada visió
de les possibilitats del jove novel·lista per
part de Serrahima”. I ens diu que: “Per edat,
trajectòria i voluntat personal [Serrahima]
esdevingué una de les peces clau en la conti-
nuïtat cultural [...] va exercir conscientment
la funció d’home pont entre les generacions
d’abans i de després de la guerra.”

Pedrolo, malgrat que escrivia molt, no
trobava sortida en la publicació. La manca
de plataformes per a la reflexió i la crítica li-
teràries feia que les cartes assolissin la cate-
goria de tribuna substitutòria on abocar les
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inquietuds sobre el fet literari. Reconeix Pe-
drolo que aquestes cartes “probablement no
les hauria escrit mai sense l’estímul que su-
posa trobar un contradictor intel·ligent”
(15-IV-1954).

Perquè foren exactament això: un inter-
canvi de parers, on, enmig d’afinitats i coin-
cidències, s’hi mostraren sovint diferències
ben notables. Ja des de l’inici, Serrahima
formula algunes crítiques a la novel·la Un de
nosaltres, en la qual hi troba “un excés en la

forma” (30-I-1954), de la qual Pedrolo es
defensa tot afirmant que cada novel·la ha de
tenir l’estil i la tècnica més adequats al tema i
a la realitat que tracta de descriure.

Aquesta preocupació per la renovació tèc-
nica de la novel·la és una constant en el pro-
pòsit de Pedrolo i, per això, es mostra molt
crític amb la novel·la catalana. Aquest refús
de Pedrolo de la tradició novel·lística catala-
na fa que Serrahima reaccioni, tot afirmant:
“No ens creguem que la tradició no comp-
ta.” Pedrolo s’hi resisteix i afirma que “en la
nostra tradició hi podem anar a cercar, avui,
ben poca cosa” (15-III-1954).

Serrahima i Pedrolo parteixen de concep-
tes novel·lístics diferents. El crític, més que a
l’acció, dóna importància a l’anàlisi interna
dels estats anímics dels personatges; més
que ampliar la narració dels fets, prefereix
aprofundir en l’anàlisi psicològica dels indi-
vidus. Pedrolo, en canvi, prefereix donar
prioritat a la narrativitat, a l’acció, al dina-
misme. Més que examinar els processos psi-
cològics, busca d’explicar els personatges a
través dels seus actes, dels fets que els passen
i de les seves reaccions.

Josep Gil, en el seu pròleg Diàleg filosofico-
religiós entre Serrahima i Pedrolo, després de
manifestar-nos la semblança entre el que
tingueren Jean Cocteau i Jacques Maritain
(“m’ha produït l’efecte de quelcom déjà
vu”), ens mostra els esforços de comprensió
i respecte mutu, malgrat la diferent posició
que tingueren sobre els valors transcenden-
tals de l’existència. Esforços de diàleg sem-
blants els han fet altres personatges signifi-
catius del món de la religió, de la cultura i de
la política. Recordem el d’Umberto Eco i el
cardenal Martini, el del bisbe Joan Carrera i
Joan Reventós i, darrerament, el de Francesc
Torralba i Vicenç Villatoro, si bé els seus en-
focaments corresponen a èpoques i concep-
cions diferents.

Gil parteix de l’afirmació de Serrahima:
“Sóc catòlic, apostòlic i romà, cent per cent,
i he tingut tota la vida, gràcies a Déu, allò
que se’n sol dir la fe del carboner. Ara bé, la

Maurici Serrahima havia omplert
milers de pàgines del seu dietari, Del
passat quan era present, i havia
conreat la novel·la, la biografia, els
assaigs de crítica literària i filosòfica,
els treballs periodístics, etcètera,
però, com a “grafòman empedreït”,
no fou menys prolífic en la
correspondència. Home extravertit,
va relacionar-se amb un amplíssim
ventall d’homes de la cultura i de la
política, catalana, espanyola i
europea.

L’any 2008 vaig publicar la que va
mantenir amb Joaquim Molas, en la
qual ens ofereix una visió de l’evolució
del fet religiós a Catalunya. La
mantinguda amb Pedrolo és de cabdal
importància per comprendre
l’evolució del fet literari a casa nostra i
mostrar-nos el diàleg fecund
d’individus sobre el sentit de la
transcendència.

Dos anys abans d’iniciar aquest
intercanvi epistolar, Serrahima,
membre del jurat del Premi Joanot
Martorell, havia deixat escrit en el seu
dietari: “Entre els llibres presentats hi
ha una novel·la d’en Pedrolo, molt
personal i amb un gran to, però no
prou reeixida” (3-XI-1951). Des
d’aquell moment segueix amb atenció
la seva trajectòria literària.

L’inici

L
La gran
distància entre
Serrahima i
Pedrolo està en
l’acceptació o
el refús de
l’esperança
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fe, si bé dóna unes solucions últimes a uns
determinats problemes fonamentals, no és
que sigui un formulari de receptes aplica-
bles a totes les dificultats d’una manera au-
tomàtica i simplista. Si bé dóna una base se-
gura, no dóna la seguretat, entesa en el sentit
diguem-ne burgès de la paraula” (24-IV-
1954).

Pedrolo, l’ovella negra
Pedrolo, després de declarar-se “l’ovella ne-
gra”, no entén “perquè havent rebut una
mateixa educació, havent-se desenrotllat en
un ambient aproximadament igual, havent
estat objecte de les mateixes o semblants in-
fluències, hom un dia trenca amb tot això i,
íntimament, comprèn que és un engany,
que tractaven de fer-lo participar en una
realitat que ara es revela una il·lusió” (22-
III-1954). Malgrat declarar-se enemic de tot
allò que Serrahima creu, adverteix que és
“un enemic generós i comprensiu, perquè
no està segur de posseir la veritat”. Però li re-
treu: “Perquè desenganyem-nos, amic Ser-
rahima, la vostra fe potser no us proporcio-
narà la seguretat en el sentit burgès del mot,
però sí que us permet instal·lar-vos confor-
tablement, amb relatiu confort, en l’existèn-
cia” (4-IV-1954).

Serrahima parteix del fet de “creure que
existeix una realitat objectiva” (6-V-1954). I
aquesta creença està en la línia de la “gratu-
ïtat de la fe”. “La fe és un do de Déu”, dirà
Serrahima. Contra aquesta afirmació, Pe-
drolo reacciona: “És clar que això a mi –in-
crèdul després de tot– em costa una mica de
copsar, perquè si ho anem a veure: què teniu

vós [...] que jo no tingui i que hagi induït a
Déu a donar-vos aquesta fe que a mi em ne-
ga?” (15-V-1954). I clama: “No és una injus-
tícia, això? Per què haver-me negat una cosa
que m’era tan necessària com a vós? És que
no vaig néixer en igualtat de condicions
amb el creient?” I acaba: “Si uns som desti-
nats a tenir fe i altres a no tenir-ne, i la fe és
un do de Déu, queda automàticament sentat
que més que destinats som predestinats a ai-
xò o allò. I, aleshores, on queda la llibertat?
Aquest és el gran problema” (15-V-1954).

Serrahima resol el problema de la coexis-
tència d’una llibertat individual i d’una
presciència divina, en el sentit que, malgrat
la dificultat d’entendre com Déu pot saber el
que farem i nosaltres podem fer-ho lliure-
ment, no veu que “el fet que Déu pugui sa-
ber quina decisió prendre en cada cas hagi
de voler dir que aquella decisió jo no la pren-
gui lliurement” (2-V-1954).

Si, a això, hi afegim el problema de l’exis-
tència del mal i del sofriment, ens trobem
amb el dilema entre la compaginació de la
bondat de Déu i el respecte a la llibertat dels
individus. Pedrolo li mostra la contradicció
entre aquestes dues realitats. Serrahima,
malgrat reconèixer la bondat divina, fa una
defensa aferrissada de la llibertat de la per-
sona humana: “El dolor, el mal, són el resul-
tat de la llibertat en l’opció entre fer una cosa
i una altra, entre triar el bé o el mal, i la lli-
bertat és tan essencial que val més el risc del
mal en el món que el risc de perdre-la.”

L’autèntica discrepància entre Serrahima
i Pedrolo es produeix en la qüestió de l’ab-
surditat d’aquest món. Serrahima exposa:

“Una de dues: o la nostra raó [...] té la capa-
citat que cal per captar una part, per ínfima
que sigui de la veritat [...] o bé la nostra raó
no fa més que enganyar-nos. Aleshores, si
aquesta segona proposició fos certa, voldria
dir que pensar no serveix per a res, que no
porta a res, i que no cal que ens hi capfiquem
[...]. L’altra, la idea d’un món relativament
comprensible –per poc que sigui– i on juga
poc o molt la causalitat, em serveix per viure
amb un sentit, m’explica –més o menys bé–
moltes coses i dóna una raó d’ésser als meus
actes. Per tant, trio aquest” (2-VI-1954).
Davant d’aquest text, Josep Gil afirma: “No
puc deixar de constatar el carreró sense sor-
tida d’aquest raonament. El diàleg, per
aquest camí, és impossible, o així m’ho sem-
bla.”

Acceptació de l’esperança, o no
Com a resum, Gil afirma que “entre Serrahi-
ma i Pedrolo hi ha considerables coincidèn-
cies, però n’hi ha una d’essencial, i és que
aquests temes els interessen”.

La gran distància entre Serrahima i Pe-
drolo està en l’acceptació o el refús de l’espe-
rança. Davant del gran naufragi, Serrahima
té una fusta on agafar-se, però la fusta no sap
si verament existeix. Pedrolo, en canvi, no és
precisament la fusta la que refusa, ja que
tampoc sap si existeix. Però considera una
fal·làcia la voluntat de crear-la. “No n’hi ha
prou que hi hagi ‘indicis’ quan una cosa és el
tot”, conclou. Tot aquest munt de reflexions
serviren a Serrahima per redactar la seva
obra El fet de creure, que va publicar Edi-
cions 62 l’any 1967. ❋

Apunts
Maurici Serrahima
(Barcelona,
1902-1979) va ser
un polític i
escriptor català,
fundador d’Unió
Democràtica de
Catalunya.
Manuel de Pedrolo
(Aranyó, 1918 -
Barcelona, 1990)
va ser un prolífic
novel·lista i
narrador, autor de
Mecanoscrit del
segon origen, que
ara serà una
pel·lícula.

Maurici Serrahima
i Manuel de
Pedrolo van
mantenir una intensa
correspondència.
ARXIU
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