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Algú que hi havia de ser
E

l 2108 és, per dir-ho d’alguna manera, un any
d’«anys», en què es commemoren diverses efemèrides, especialment en el camp de les lletres.
N’esmentarem algunes de les que coincideixen amb
centenaris o cinquantenaris: 500 anys del naixement de Joan Timoneda; 200 del de Manuel Milà i
Fontanals i de Joaquim Rubió i Ors; 150 del naixement de Pompeu Fabra i 100 de la publicació de la
Gramàtica catalana del mateix Fabra, adoptada com
a normativa per l’Institut d’Estudis Catalans; 150 del
naixement d’Aureli Capmany; 100 anys dels naixements de Montserrat Abelló, Maria Aurèlia Capmany,
Raimon Panikkar i Manuel de Pedrolo. També és el
550è aniversari de la mort de Joanot Martorell i el
50è dels traspassos de Carles Fages de Climent i de
l’abat Aureli Maria Escarré. Així mateix es compleixen 700 anys de la creació de l’Arxiu General de la
Corona d’Aragó.
A Llengua Nacional volem encetar aquest 2018 amb
un número especial dedicat a Manuel de Pedrolo, l’escriptor més prolífic en llengua catalana (uns 150 títols
editats, o sigui unes 20.000 pàgines escrites), però
també, incomprensiblement, un dels més ignorats,
silenciats i arraconats.
Per a entendre la trajectòria personal de Manuel de
Pedrolo i alhora la seva obra, cal conèixer breument
els seus orígens i les situacions amb què topà al llarg
de la vida.
Nat l’1 d’abril de 1918 al castell l’Aranyó, a la Segarra
–vet aquí el nom popular de «Senyor de l’Aranyó»–,
fill de família de la noblesa rural, perd la mare a l’edat
dos anys. En 1935 es trasllada a Barcelona per acabar
el batxillerat i cursar estudis de medicina; tanmateix,
abandona de seguida la carrera. Mobilitzat per la
guerra, durant la qual escriu les seves primeres dues
novel·les i perd el germà al front, fet que el marcarà
molt, just acabada aquesta ha de fer el servei militar
a Valladolid. Un cop llicenciat, es casa amb Josefina
Fabregat, de família obrera barcelonina, i van a viure a
la casa familiar de Tàrrega. Tornen a la Ciutat Comtal,
on neix la seva única filla, Adelais. Pedrolo fa diverses

feines, algunes en editorials; tradueix per sobreviure i
escriu com un forassenyat, per plaer, per desfogar-se,
per denunciar situacions de desigualtat i injustícia,
siguin del tipus que siguin, sense preocupar-se que li
editin els escrits, que reposen al calaix tot esperant de
veure la llum o ser estripats pel seu autor si no l’acaben de convèncer.
Malgrat el desfasament que hi ha entre l’escriptura i
la publicació de les seves obres (entre dos i més de
vint anys) per causa de la censura franquista, publica
força, sobretot a partir de 1972, i obté molts premis
literaris, entre els quals hi ha el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes (1979).
El més curiós, però, és que, ja en plena democràcia,
Pedrolo fos arraconat pels diferents governs catalans:
lluny d’ensabonar polítics o institucions i sense militar
en cap partit polític, es declarava públicament independentista en un temps en què pràcticament ningú
no s’atrevia a fer-ho. Tampoc no es deixava veure
en ambients literaris –estava massa enfeinat triant i
remenant per les llibreries de vell, llegint i escrivint–;
això sí, tothom era ben rebut al seu despatx del carrer
de Calvet, número 9, de Barcelona, si volia visitar-lo.
A Manuel de Pedrolo, que va treballar tots els gèneres
literaris, li devem, entre moltes altres coses, que molta
gent s’acostumés a llegir en la nostra llengua i, per
tant, trobés «normal» que es pot estimar, conspirar,
atracar, assassinar... en català.
Celebrem que el Govern de la Generalitat i la Institució
de les Lletres Catalanes hagin decidit commemorar,
com no podia ser d’altra manera, l’Any Pedrolo, fet
que ha propiciat la reedició de molts llibres pedrolians, l’edició d’algun escrit inèdit i, sobretot, un reconeixement públic a un dels millors escriptors de tots
els temps.
Valgui, doncs, la nostra modesta col·laboració, amb
l’ajut d’alguns especialistes i exegetes pedrolians, per
a rescatar de l’oblit l’obra d’un escriptor titànic i la
figura d’un home íntegre, insubornable i radicalment
coherent amb el seu país i amb les seves conviccions.
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L’Associació
Josep Ruaix, Premi Especial del Jurat Martí
Gasull en la 2a edició d’aquest guardó
E

l proppassat 5 de febrer, el teatre Poliorama de
Barcelona va acollir la 5a edició dels Premis Martí
Gasull i Roig i la 2a del Premi Especial del Jurat.
Aquest darrer guardó va recaure en la figura de Josep
Ruaix i Vinyet, col·laborador de Llengua Nacional des
dels inicis. Cal esmentar que l’any passat el també
company nostre Albert Jané i Riera va rebre aquest
mateix premi en la seva primera edició.
Carme Forcadell, ex-presidenta del Parlament de
Catalunya, va llegir el veredicte del jurat: «El jurat ha
decidit per unanimitat atorgar el 2n Premi Especial
del Jurat dels Premis Martí Gasull i Roig al senyor
Josep Ruaix i Vinyet.»
En repassar la biografia de l’homenatjat, Forcadell va
recordar, entre altres coses, El català en fitxes (1968),
Català fàcil (1983) i la col·laboració del premiat amb

la Junta Permanent de Català o amb l’Institut d’Estudis Catalans.
Òscar Escuder, president de Plataforma per la
Llengua, donà el premi a Ruaix, i aleshores el públic
ovacionà el mestre, aquesta persona que amb constància ha ajudat a aprendre català a tanta gent des
del franquisme. Josep Ruaix rep el reconeixement
d’un teatre Poliorama gairebé ple: hi ha familiars
de l’homenatjat, ex-alumnes seus de les classes de
català a l’escola Vèrtex, socis de Llengua Nacional,
socis de Plataforma per la Llengua, etc. I diem que
el teatre és gairebé ple del tot perquè hi ha vuit butaques buides; vuit butaques que tenen el nom escrit
de vuit persones que trobem a faltar.
Josep Ruaix rep l’agraïment i la felicitació pel premi de
part del president del Parlament, Roger Torrent, de la
Plataforma per la Llengua

Moment en què Òscar Escuder lliura el premi a Josep Ruaix
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vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Meritxell
Budó, i també del president Carles Puigdemont, en
aquest cas a través d’un vídeo projectat al final de
l’acte.
Som a l’Any Fabra i Josep Ruaix acaba el seu discurs
amb aquests mots: «Cal no abandonar mai ni la tasca
ni l’esperança!»
El Premi Martí Gasull i Roig d’enguany se l’emportà
Catalunya Ràdio. Els altres dos finalistes eren l’Escola La Masia i cinemes Texas.
Josep Ruaix, amb Marc Sangles, vicesecretari de Llengua
Nacional, i Màriam Serrà, vicepresidenta

Discurs de Josep Ruaix amb motiu del Premi Especial del Jurat Martí Gasull 2018
Distingides autoritats, senyores i senyors, amics i amigues:
En primer lloc, dono les gràcies al jurat de la 5a edició dels Premis Martí Gasull i Roig pel guardó que
m’ha concedit. Valoro molt la tasca de la Plataforma per la Llengua, que des de fa prop de vint-i-cinc anys
treballa incansablement per la normalització lingüística en tot el domini històric del català. I m’uneixo de
cor al record i homenatge al fundador i ànima de la Plataforma, el nom del qual intitula aquests premis
i que va trobar la mort en un desgraciat accident de muntanya al Nepal l’any 2012. Quan va començar
l’activitat d’aquesta ONG del català, la seva labor era molt necessària i oportuna, i continua essent-ho
actualment per les circumstàncies que tots coneixem i patim. Desitjo, doncs, molta tenacitat, lucidesa i
avinença als dirigents d’aquesta associació, per tal que, amb la col·laboració d’un nombre sempre creixent d’adherits, pugui assolir nombrosos èxits en els seus propòsits.
En segon lloc, voldria fer constar que em plau granment haver obtingut aquest premi especial del jurat
precisament en l’edició que segueix aquella en què el va obtenir l’amic i mestre Albert Jané. Albert
Jané i Riera és tot un exemple de treball constant per la defensa i promoció de la llengua catalana,
com també un home dotat d’un gran sentit lingüístic, del qual som molts els qui ens hem pogut aprofitar amb vista a conrear un idioma alhora genuí i planer. Confio que encara el podrem tenir com un far
il·luminador durant molt temps.
I en tercer lloc em plau íntimament que aquesta distinció m’hagi estat atorgada durant l’Any Fabra, en
l’escaiença del cent cinquantè aniversari del seu naixement (esdevingut el 20 de febrer de 1868), el
centenari de la publicació de la seva Gramàtica catalana, adoptada com a oficial per l’Institut d’Estudis
Catalans, i el setantè aniversari del seu traspàs (esdevingut el dia de Nadal de 1948). Amb totes les
meves limitacions, he procurat sempre seguir l’obra normativitzadora de Pompeu Fabra. Precisament la
meva primera publicació gramatical es va produir l’any 1968, en el centenari del naixement del Mestre,
i a la seva memòria vaig dedicar aquell primer volumet de El català en fitxes. Després m’he atrevit fins
i tot a actualitzar i completar l’obra fabriana, procurant de seguir el seu esperit. Si ho he aconseguit o
no, no em toca a mi de dir-ho, però certament aquesta era la meva voluntat.
I deixeu-me acabar amb un mot d’ordre del qui fou «seny ordenador del català» i que, curiosament,
també es fa servir en l’editorial del darrer número de La Corbella (butlletí de la Plataforma per la Llengua)
i en l’editorial del darrer número de Llengua Nacional (revista en la qual col·laboro), ja que és una consigna molt adient als temps convulsos que vivim: «Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança.»
Moltes gràcies per la vostra atenció.
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Opinió
Tot just acabat d’incorporar-me a la Junta de Govern de Llengua
Nacional, és el moment d’escriure-us quatre ratlles a tall de
presentació.
M’he incorporat tardanament als estudis lingüístics (l’any 2014)
i la meva formació prèvia és d’enginyer, especialitat de telecomunicacions, per la UPC. Arran de l’elaboració del Treball de Fi
d’Estudis sobre un aspecte de les preposicions per i per a (en
podeu veure una adaptació en els números 89 i 89 de Llengua
Nacional), i a través de l’Albert Jané, que em va oferir les primeres orientacions sobre aquest treball, vaig conèixer aquest
món tan interessant de la revista i l’associació. Convidat més
tard per l’amic Ramon Sangles, m’hi vaig subscriure, primer, i
associar, després.
Entenc la nostra revista com un espai d’equilibri entre dos vessants: el vessant sociolingüístic –la
conscienciació per la fidelitat lingüística en tant que usuaris de la llengua– i el vessant de recerca i del
bon escriure –la cerca de la genuïnitat lèxica, sintàctica, etc., de la nostra llengua–, ambdós necessaris avui dia, tenint en compte el context històric actual que ens toca de viure.
A més, enguany tenim l’efemèride múltiple de Pompeu Fabra, referent i mestre per a molts de nosaltres, i entenc aquesta commemoració, d’una banda, com un acte de respecte per la seva feina i el seu
esperit normativitzadors, i de l’altra, com una oportunitat per a llegir-lo, estudiar-lo i aprofundir-lo des de
l’anàlisi i des del màxim respecte per la ciència lingüística, és a dir, des del vessant científic.
Des de la junta espero aportar modestament el meu gra de sorra i alhora contribuir al manteniment
d’aquesta «tasca i esperança» de què ens parlava Fabra.
Jaume Casassas i Castellà, vocal de la Junta de Govern

Assemblea general ordinària 2018
E

l proppassat 23 de gener va tenir lloc l’Assemblea
general ordinària (AGO) de la nostra Associació.
L’any 2017 ha estat marcat per una nova reestructuració de la Junta de Govern, però això no ens ha
impedit de continuar les activitats que teníem previstes. «Ben al contrari –va remarcar el president, Abel
Carretero, en la seva presentació–, ens ha encoratjat
a dur-les a terme, ampliar-les i completar les gestions
que havien quedat pendents, com ara que la quota
d’associat desgravi en la declaració de la renda, cosa
que ja es podrà fer a partir d’aquest any.»
El 2017 ha estat, doncs, l’any en què hem iniciat
activitats obertes al públic, com el cicle de taules
rodones «Parlem-ne!», en què hem debatut sobre

temes d’actualitat al voltant de la llengua acompanyats d’experts de reconegut prestigi. També ha estat
l’any en què hem posat en marxa el web de l’Associació (https://llenguanacional.cat), una nova eina per a
relacionar-nos amb els nostres socis i subscriptors, on
trobareu digitalitzades totes les revistes, a més d’un
blog, l’agenda d’activitats i moltes altres informacions.
I tot això sense deixar de potenciar i millorar la nostra
nau capitana, la revista Llengua Nacional, de la qual
vam fer una edició especial en arribar al número 100.
A més de repassar les accions dutes a terme al llarg
del 2017, en l’AGO 2018 es van presentar les novetats que es volen impulsar enguany. En el 2018 es vol
continuar amb el cicle «Parlem-ne!», però també es
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Previsió d’ingressos per al 2018
74%

15%

Quotes

volen fer presentacions públiques dels números monogràfics de la revista; en concret, d’aquest que teniu a
les mans, sobre Manuel de Pedrolo, i del número del
trimestre vinent, que dedicarem a l’Any Fabra. Així
mateix, farem una campanya sobre l’adoctrinament
imposat per l’Estat espanyol a la nostra escola, que
culminarà en un acte obert, i consolidarem la nostra
presència a les xarxes socials (Facebook, Twitter i
Instagram) amb noves propostes divulgatives amb les
quals ens volem acostar a públics nous.
En l’apartat econòmic, l’any 2017 hi va haver més
ingressos dels previstos i també més despeses.
L’augment de les despeses va ser intencionat, atès
que una associació sense ànim de lucre no hauria
de tenir romanent, i se’ns ha recomanat que l’anem
reduint. El pressupost que es va presentar per al 2018,
i que va ser aprovat per unanimitat, va en línia amb els
ingressos i les despeses del 2017. Així, la previsió és
arribar a uns ingressos de 33.200 euros i a unes despeses de la mateixa quantia. Tres quartes parts dels
ingressos (el 74%) provenen de les quotes de socis i
subscriptors, un 15% correspon a subvencions i assignacions, l’11% s’obté de la publicitat i l’1% restant procedeix de la venda de revistes.

10%

Subvencions

Publicitat

1%
Venda
revistes

Pel que fa a les despeses, la previsió és dedicar la
part més important dels diners a la contractació d’una
persona per a la secretaria tècnica (36%); l’altra gran
despesa prové de la maquetació, impressió i distribució de la revista (35%). Les altres partides importants corresponen a la comunicació (8%) i l’organització d’activitats (7%).
Previsió de despeses per al 2018
36%

35%

14%

Secretaria
tècnica
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Manuel de Pedrolo,
l’escriptor a (re)descobrir
Anna Maria Villalonga
Comissària de l’Any Pedrolo

L

’any 2018 se celebra
el centenari d’un dels
escriptors més fecunds
de la història de la literatura catalana, Manuel
de Pedrolo, nascut a
l’Aranyó, la Segarra, el
primer d’abril de 1918
i mort a Barcelona, a
causa d’un càncer, el
26 de juny de 1990. En
el si d’un any especialment farcit d’efemèrides
literàries, un dels decrets oficials de la Generalitat
de Catalunya ha estat per a la celebració de l’Any
Pedrolo.
Així d’entrada fa la impressió que Pedrolo no necessita presentació. Va escriure Mecanoscrit del segon
origen, i això ho sap tothom: és la novel·la més popular
de la nostra tradició literària, llegida per generacions i generacions de catalans que l’han feta seva.
Tanmateix, l’autèntica coneixença de Pedrolo és tan
sols un miratge. Tret d’alguns títols emblemàtics i de la
seva relació amb la novel·la policíaca i la ciència-ficció,
podem afirmar que es tracta d’un escriptor ignot i inexplorat, amb una producció ingent que cal (re)descobrir.
Enfrontar-nos amb el gruix de la seva obra no resulta
una tasca senzilla, ja que va conrear tots els gèneres:
fou poeta, articulista, dramaturg, contista, novel·lista,
traductor. Va compondre més d’una dotzena de poemaris, va sobrepassar els trenta títols entre peces
dramàtiques i reculls de contes i va escriure més de
setanta novel·les, entre les quals hi ha les onze integrants de l’ambiciós cicle Temps obert i l’esplèndida
tetralogia de La terra prohibida. Els seus continuats
i greus problemes amb la censura, propis d’algú que
dins l‘Espanya franquista no va renunciar mai al propi
compromís ideològic (la lluita de classes, l’antimilitarisme, el catalanisme independentista) ni a la voluntat de transgressió, experimentació i innovació literària
(tant temàtica com formal), han estat un dels esculls

per al seu estudi. Sovint les obres de Pedrolo van
veure la llum amb un fort decalatge temporal entre el
moment de la publicació i el moment de l’escriptura,
i aquest fet, sens dubte, n’ha complicat la recepció i
la investigació.
La feliç avinentesa de l’Any Pedrolo provarà de redreçar algunes d’aquestes mancances, intentarà posar
al seu lloc certes inexactituds i contradiccions. No
podem oblidar que Pedrolo va rebre pràcticament la
totalitat dels premis literaris més importants del país
(el Joanot Martorell, el Prudenci Bertrana, el Víctor
Català, el Sant Jordi) i que fou guardonat amb el
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes l’any 1979.
Tanmateix, la clara acceptació pública de l’autor mai
no va gaudir d’una veritable correspondència amb la
valoració de l’elit intel·lectual que marcava el rumb
del cànon acadèmic. Sempre va resultar un personatge incòmode per a l’entorn de la cultura oficial.
Els seus postulats defensaven la necessitat d’escriure des de totes les posicions, la conveniència de
conrear totes les tipologies i tots els gèneres literaris.
Per a Pedrolo, normalitzar la nostra literatura (absolutament malmesa després del desastre de la dictadura) significava augmentar el nombre de lectors.
Per a la intel·lectualitat, tota una altra cosa: no bellugar-se dels supòsits –altrament discutibles– de la literatura culta del més elevat nivell. Per aquest motiu els
dos congressos universitaris que se celebraran en el
2018 tenen tanta rellevància. El primer serà a l’abril,
el mes del naixement de l’escriptor, a la Universitat
Autònoma de Barcelona. El segon, a finals d’octubre, a la Universitat de Barcelona. Obrir les portes
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de l’acadèmia al corpus pedrolià de manera rigorosa,
i no gairebé casual com fins ara, és una fita important. I esperem que serveixi, més enllà del centenari,
per a situar Pedrolo dins les aules i potenciar nous i
nombrosos treballs acadèmics.

s’han abocat a millorar la situació i durant els anys
2016 i 2017 ja van llançar al mercat algunes edicions: Procés de contradicció suficient i Crucifeminació
(Orciny Press), Introducció a l’ombra (Pagès Editors),
Tocats pel foc (Tigre de Paper Edicions), Acte de violència i Milions d’ampolles buides (Sembra Llibres),
El principi de tot i el primer volum de la tetralogia de
La terra prohibida (Editorial Comanegra).

L’anunci de la commemoració de l’Any ha despertat
una gran quantitat de complicitats. Ha estat gratificant
comprovar que hi havia moltes ganes de Pedrolo, que
el món de la cultura (en un sentit amplíssim) el con- Tanmateix, aquesta llista només ha estat per a fer
siderava una assignatura pendent. Amb el suport de boca, perquè la previsió per al 2018 es presenta
la Institució de les Lletres Catalanes, que coordina llaminera, àmplia i variada. Així, podem destapar
els anys oficials, i colze amb colze amb la Fundació alguns dels secrets previstos, entre ells un escrit
Pedrolo, la celebració pretén que l’autor tingui pre- inèdit, Infant dels grans, que publicarà Comanegra.
sència arreu del territori i del domini lingüístic. L’única Es tracta d’un text breu que Pedrolo va regalar a la
filla de l’escriptor, Adelais, així com tots els membres seva filla quan va complir quinze anys i que ella ha
de la Fundació, tindran l’oportunitat de sumar esfor- guardat com un tresor tot aquest temps. Comanegra
ços amb un nodrit estol de
traurà, així mateix, el segon
col·laboradors entusiastes:
volum de La terra prohibida.
Ha estat gratificant comprovar
biblioteques, festivals, municipis, grups de teatre, revisLa llista continua, pel que
que hi havia moltes ganes
tes, clubs de lectura, centres
sabem en aquest moment,
de Pedrolo, que el món de la
d’ensenyament, mitjans de
amb una Edició Òmnibus
cultura
el
considerava
una
comunicació i un llarg etcèd’Edicions 62 que inclou
tera d’entitats diverses que
tres novel·les policíaques
assignatura pendent.
ja comencen a posar fil a
(Doble o res, L’inspector
l’agulla. Hi haurà exposicifa tard i Joc brut); Paso en
ons, conferències, convocatòries de premis, actes falso (traducció al castellà de Pas de ratlla) i Perquè
musicals, lectures compartides, representacions dra- ha mort una noia (ambdues publicades per l’Editomatitzades, taules rodones, rutes literàries. El 16 de rial Navona); Es vessa una sang fàcil (Pagès); Algú
gener ha tingut lloc la presentació oficial de l’Any a que no hi havia de ser (Editorial Alrevés, col·lecció
la Sala d’Actes del Palau Marc del Departament de «Crims.cat»); Hem posat les mans a la crònica (Tigre
Cultura de la Generalitat de Catalunya, i ja és opera- de Paper); M’enterro en els fonaments (Sembra
tiva la pàgina web (cultura.gencat.cat/ca/anymanu- Llibres); Totes les bèsties de càrrega (Edicions 62),
eldepedrolo/) amb tota la informació disponible, on i Manual de Pedrolo, antologia de textos de ficció i
es pot consultar amb detall l’agenda d’actes, esde- no ficció, que publicarà Amsterdam.
veniments i activitats.
Endemés –i a banda d’altres projectes editorials que
Arribats a aquest punt, és el moment de comentar estan en marxa i que encara no podem fer públics–
un aspecte que ens satisfà especialment. Perquè la comptem amb tota una sèrie de publicacions al voltant
celebració de l’Any d’un escriptor no seria completa de la figura i l’obra de l’autor, entre les quals hi ha un
si es limités al període temporal en qüestió, no aca- assaig sobre els informes de lectura que feia Pedrolo
baria de tenir sentit sense una projecció real en el per a diverses editorials i que publicarà Pagès; un
futur, sense una concreció i una empremta sòlides. llibre recopilatori d’articles sobre el Mecanoscrit; una
Ens referim, naturalment, al material propi de la litera- reedició de Pedrolo contra els límits, de Jordi Arbonès
tura: els llibres, qüestió que en el cas de Pedrolo, amb (Pagès); un text de Sebastià Bennasar titulat Manuel
una producció tan extensa, presenta una inevitable de Pedrolo, Manual de supervivència (Editorial
complexitat. Sigui com sigui, és obvi que un any lite- Meteora) i alguns monogràfics de diverses revistes.
rari sense llibres no hauria aconseguit el seu objectiu Estem convençuts que el colofó d’aquest breu article
principal: recuperar o incrementar la lectura de l’autor no pot ser millor, perquè tornar a tenir entre les mans
homenatjat. En els darrers anys, alguns títols pedro- nous volums pedrolians, editats amb tanta cura i
lians han gaudit de reedicions periòdiques (sobretot admiració, resulten una extraordinària notícia. Farien
les lectures obligatòries o recomanades als instituts), feliç l’escriptor, l’home de pensament ferm i mentaliperò d’altres només existeixen en edicions antigues tat clara, honest i lluitador, que va ser i serà sempre
de difícil localització. Per fortuna, algunes editorials Manuel de Pedrolo.
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L’obra de Pedrolo per als
joves lectors
Anna M. Moreno-Bedmar

Universitat de Barcelona – Institut Bernat Metge

E

nguany, al llarg de l’Any
Pedrolo, les editorials
aposten per reeditar obres de
l’autor segarrenc, iniciativa
que en el 2017 ja va començar amb novetats ben lluïdes i
que anteriorment fou un tímid
degoteig. En aquest article ens
proposem fer un repàs pels
llibres de Manuel de Pedrolo
que ens poden servir d’ham o passarel·la perquè
els lectors adolescents coneguin la seva obra, més
enllà del Mecanoscrit del segon origen però sense
prescindir-ne.

radiofònic i televisiu, i film) o de la seva recepció per
part dels joves, temes ja tractats a bastament1. Si
bé és cert que molts adolescents van iniciar-se en la
lectura gràcies a aquest llibre i que és el més venut
i traduït de Pedrolo –a banda de ser inclòs en catàlegs editorials i seleccions de literatura juvenil i ser
lectura recomanada en biblioteques i centres educatius–, actualment a les prestatgeries de les llibreries
disposem d’un ampli ventall d’obres per a conèixer
l’autor segarrenc.
Pedrolo i els joves

Pedrolo mai no va escriure pensant a priori en un
públic juvenil; així, doncs, alguns dels llibres inclosos
és un dels escriptors en col·leccions de literatura juvenil serien «literatura
guanyada», segons Caterina
Valriu2, per part dels joves,
Mecanoscrit del segon origen editors o docents.

Com tothom sap, Pedrolo
més coneguts de la literatura juvenil catalana, a
desgrat seu, per la inclusió
del Mecanoscrit del segon
va marcar una fita en el món
origen (1973) als centres
Si cerquem una definició
literari
juvenil
al
llarg
de
educatius com a lectura obliexacta del concepte «literadiverses dècades.
gatòria o prescriptiva a finals
tura juvenil» veurem que té
dels anys setanta, i encara
diverses accepcions i que
avui dia és plena de vigènpot ser la literatura de trancia. L’obra va marcar una fita en el món literari juvenil sició entre el jove i l’adult i que també esdevé una zona
al llarg de diverses dècades i va ser considerada un de frontera poc delimitada i plena de tensions. És una
best-seller pel boom que es produí als inicis de la seva etiqueta polèmica entre els estudiosos de la literatura,
publicació i un clàssic català. Actualment podem con- fins i tot alguns crítics i filòlegs no la consideren adient
siderar que la tendència del Mecanoscrit és la d’un i la menystenen; en canvi, d’altres, com Emili Teixidor,
long-seller, ja que generació rere generació i des de van teoritzar perquè fos reconeguda com una literatura
fa més de quaranta anys es continua reeditant.
amb un alt grau d’excel·lència i caire selectiu.
No parlarem aquí de les claus de l’èxit de l’obra ni
del fenomen de la transgenerització (còmic, serial

Podem considerar literatura juvenil: la coneguda com
a homologada o canònica (obligatòria als centres

1 De l’autora de l’article: (2017) «Reception of ‘Mecanoscrit’ by secondary school students: a case study», dins el monogràfic dedicat
al Mecanoscrit del segon origen, Alambique. Revista académica de ciencia ficción y fantasia / Jornal acadêmico de ficção científica e fantasía, vol. 4, Iss. 2 , article 7. <http://dx.doi.org/10.5038/2167-6577.4.2.7>.
(2016), La literatura juvenil de ciència-ficció de Manuel de Pedrolo, tesi doctoral. <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/101602/1/
AMMB_TESI.pdf>.
(2015), «La literatura juvenil de Pedrolo, quaranta anys després», Dossier: Pedrolo, vint-i-cinc anys després, Serra d’Or, núm. 666,
pp. 20-23.
(2012), «Manuel de Pedrolo, abans i ara», Faristol, núm. 73, pp. 10-12. <http://www.clijcat.cat/faristol/descargas/73/3_73.pdf>.
2 Valriu, C. (1994), Història de la literatura infantil i juvenil catalana, Barcelona, Ed. Pirene.
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Tanmateix, resulta curiós que l’únic llibre publicat des dels inicis en una col·lecció «de literatura
juvenil d’alt nivell»3, segons Josep M. Castellet, va
ser el Mecanoscrit del segon origen, editat dins «El
Trapezi» per Edicions 62 i que incloïa obres d’escriptors estrangers. Sembla que a l’autor de la Segarra el
temptà la proposta de Castellet de poder adreçar-se al
públic jove i n’acceptà la publicació. El desembre de
1974, Pedrolo explicava en una carta a l’amic Maurici
Serrahima que mai no va pensar en el destinatari del
llibre i que només volia que semblés que el text havia
estat escrit per una noia adolescent «una mica excepcional». Evidentment, el segarrenc tenia bon olfacte
per a reconèixer els gustos adolescents, com s’evidencia quan destaca que és un signe positiu que alguns
lectors es queixin de la mort d’en Dídac perquè significa que els joves s’identifiquen amb els personatges,
un dels trets definitoris de la literatura juvenil.

escolars) –alguns clàssics nacionals o universals–,
i també la literatura per a joves o literatura d’adolescents (sense cotilles i àmplia), que forma part de la
cultura juvenil (còmics, sagues, fantasy, revistes...) i
que sovint es relaciona amb la música i les multipantalles. Inevitablement aquest tipus de literatura va unida
intrínsecament als mots adolescent o jove (un període
no gaire concret) i a l’escolarització obligatòria.
Actualment, entre el corpus d’obres editades en col·
leccions juvenils hi trobem principalment narrativa de
gènere: Joc brut (1965) i Mossegar-se la cua (1968)
–novel·les negres– i el Mecanoscrit del segon origen
(1973) i els contes de Trajecte final (1974) –obres de
ciència-ficció–. No és casual que dins l’àmbit de la
literatura juvenil Pedrolo sigui considerat el «pare»
d’aquests gèneres. Ara bé, també trobem el recull
teatral que inclou Cruma i Homes i No (ambdues del
1957), una proposta interessant per a visibilitzar un
gènere pedrolià poc conegut entre els joves lectors.
Tots els llibres citats incorporen comentaris i propostes didàctiques i s’adrecen, principalment, als estudiants de secundària.

La resta de llibres que hem citat abans de ser inclosos
en col·leccions juvenils es van publicar en col·leccions generalistes de butxaca d’Edicions 62, actualment
integrada en el Grup 62, com ara «La Cua de Palla»,
la universal de butxaca «El Cangur», i després en col·
leccions adreçades a un públic escolar amb propostes
didàctiques com «El Cangur Plus», ara «Educació 62».
També Barcanova optà per fer propostes didàctiques
dins la col·lecció «Biblioteca Didàctica de la Literatura
Catalana», «Antaviana Jove. Clàssics Catalans» i,
després, «Antaviana Nova. Clàssics Catalans». Cal
no oblidar que les edicions paraescolars històricament
es podien confondre amb les de butxaca.
Encara actualment existeix un cert desordre editorial,
perquè alguns títols es publiquen en ambdós formats,
com és el cas del Mecanoscrit, que va sortir en l’edició
commemorativa del 15è aniversari de la mort de l’autor
(2005) dins «El Balancí», en «labutxaca» a partir del
2012 –amb canvi de portada aprofitant l’estrena de
la pel·lícula Segon origen (2015)– o com passa amb
algunes de les obres que s’han reeditat a principis
del 2018, A l’ombra del crim, un recull que inclou tres
novel·les negres, entre les quals hi ha Joc brut (1965).
Altres recomanacions lectores
A més de les obres ja comentades, per als lectors
novells que no coneixen Pedrolo hi ha una petita joia
il·lustrada, El principi de tot. La va editar Comanegra el
2017 i és un conte del recull Violació de límits (1955)
que permetrà als joves endinsar-se de forma amena

3 Pròleg del Mecanoscrit del segon origen (2005), Edicions 62, «El Balancí»: «[...] Quan li vaig suggerir la idea el va sorprendre, però
la companyia literària i la provatura de temptar un públic al qual no s’havia adreçat mai el van convèncer.»
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en l’univers pedrolià a través de la narrativa curta. Tot
seguit el llibre de 62 Vint-i-vuit contes (2008) amplia la
visió de l’autor de la Segarra, amb una acurada selecció feta per Jordi Coca, que abraça la seva producció
de narrativa breu més significativa. Abans de llegir el
Mecanoscrit podem treballar l’antecedent de l’obra, el
relat «Darrer comunicat de la Terra» (1973), i després
llegir la seva millor obra de ciència-ficció, segons
l’autor mateix, Aquesta matinada i potser per sempre
(1976), reeditada l’any 2000 per Pagès Editors. Si
llegim Trajecte final (1974) ens podem centrar en «La
noia que venia del futur» per trobar paral·lelismes amb
Successimultani (1979), també reeditada l’any 2000
per Pagès.
Si els lectors adolescents han llegit les novel·les
negres abans citades, es pot recomanar Doble o res
(1950) o L’inspector fa tard (1953), reeditades per
Edicions 62 a inicis del 2018 dins el volum ja esmentat, A l’ombra del crim, a cura d’Anna M. Villalonga. Per
a joves amb més edat recomanem l’angoixant i sorprenent Introducció a l’ombra (1956), reeditada per Pagès
l’any 2016 i Acte de violència (1961), una novel·la política de Sembra Llibres que veié la llum el 2016.
Sigui quina sigui l’obra recomanada, paga la pena que
Pedrolo sigui conegut pels joves lectors, i pel públic
en general, en tota la seva dimensió. L’any 2018 és
l’ocasió per a descobrir-lo amb totes les novetats
editorials que ens el faran present a les llibreries i
biblioteques en el centenari del seu naixement. No
desaprofitem l’oportunitat.

Cultura no solament ho és l’art, o
els llibres, sinó totes les formes de
manifestació d’una comunitat [...]
Cultura és la mateixa manera de viure
que té un poble.
Cal protestar fins i tot quan no serveix
de res (2000)
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Converses sobre ciènciaficció amb Pedrolo
Antoni Munné-Jordà

Fundació Manuel de Pedrolo
la primera en la col·lecció de butxaca «El Cangur»,
però no s’havia produït la gran eclosió d’aquesta
obra, que encara havia de trigar ben bé un any.

C

om que, no sé per què, vaig apuntar la data al
peu del paper on Pedrolo havia anotat algunes
coses que em volia comentar, ara puc saber que va
ser el 5 d’octubre de 1976. Li vaig demanar el full, que
ell estava a punt d’estripar després de la conversa, hi
va posar la mínima objecció de dir que només eren
unes notes apressades i que ni ell mateix no s’entenia la lletra; però, com que va veure que em feia
gràcia conservar-lo, no hi va tenir cap inconvenient.
Per això ara tinc al davant el full escrit amb la seva
lletra tan reconsagrada, que no sabria desxifrar si no
recordés punt per punt de què parlàvem, si no sentís
encara la seva veu.
Recordo sobretot que em va comentar una citació
que jo havia fet d’un episodi d’un conte de Ray
Bradbury, en què descriu com un personatge fa el
gest, ben habitual, de passar-se la llengua per la
banda de dins de la galta. Pedrolo havia llegit força
coses de Bradbury, «sóc un bon lector de Bradbury»,
va dir, però em va explicar que no s’havia fixat en
aquest detall d’aquest conte. Potser va ser la primera
vegada que vam parlar de ciència-ficció. Ell, aleshores, estava força ficat dins aquest tema; em va
dir que tot just n’acabava d’escriure una novel·la:
era Aquesta matinada i potser per sempre. Feia dos
anys que havia publicat el Mecanoscrit del segon
origen; just aleshores n’havia sortit la segona edició,

En 1981 Pedrolo publicà Successimultani, novel·la de
ciència-ficció escrita a final de 1979. L’estiu de 1980
havia sortit Ciència, revista de divulgació científica
que incloïa una secció de creació, i pel juliol de 1981
Pedrolo hi va publicar un conte, «Fragmentària». L’any
següent, pel març, hi vaig publicar un article sobre els
antecedents de la ciència-ficció catalana, i per l’agost
em va escriure un editor d’una revista de ciència-ficció de Toló que volia publicar la traducció francesa de
l’obra teatral La nau de Josep M. Benet i Jornet, i em
demanava el meu text per a fer-lo servir d’introducció
amb vista als lectors francesos. L’article era massa
anecdòtic perquè pogués ser útil com a presentació

Unes notes apressades de Pedrolo, amb vista a una conversa
el 5 d’octubre de 1976
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per a l’exterior, i em vaig oferir a fer-ne un altre, que El mateix any 1985, en l’antologia de ciència-ficció
situés el gènere dins el context dels Països Catalans, catalana d’Edicions 62 vaig incloure-hi «Darrer comuque poc o molt li explicava. En una carta de final de nicat de la terra», el primer conte de ciència-ficció de
setembre em demanava les adreces de Pedrolo i de Pedrolo publicat amb voluntat explícita de gènere, en
Pere Verdaguer, i pel novembre ja havíem quedat 1973, escrit el mateix any que enllestia el Mecanoscrit
d’acord que ens dedicaria un espai en dos números però donat a conèixer un any abans que sortís la
seguits de la revista, un per a la traducció de La nau, novel·la. Potser va ser llavors, quan tot comentant les
precedida de la meva introducció, i el següent per seves obres jo justificava la tria pel valor històric del
a la del conte «El cens total» de Pedrolo, del llibre conte, que em va dir que el seu relat de ciència-ficció
Trajecte final, publicat en 1975 dins l’obra completa que li agradava més era «Urn, de Djlnl». O potser ja
i el 1978 com a volum independent. Anteriorment al n’havíem parlat abans. En tot cas, per això quan vaig
llibre, el conte ja havia sortit, dins el traspàs de 1974 preparar l’antologia següent, per a La Magrana, el
a 1975, a la revista El Pont.
text de Pedrolo que hi vaig
Tanmateix el meu article, força
va ser aquesta
Un estudiós nord-americà volia incloure
llarg, després d’una introduchistòria de solidaritat amb
ció diguem-ne geopolítica i lin- editar una antologia de ciència- una raça que s’extingeix.
güística, només estudiava la ficció europea i hi volia incloure
ciència-ficció catalana fins a
Havia tancat el material de
«El cens total» de Pedrolo.
la guerra –no volia entrar en
l’antologia al final de 1988
el camp de la crítica de literai vaig treballar en el pròleg
tura contemporània–, i pel gener de 1983 l’editor pro- l’estiu de 1989. Pedrolo ja estava malalt, no es veia
vençal em va escriure per pressionar-me: l’article en condicions de rebre visites, i la meva sol·licitud
fet havia d’anar en el primer número, i un panorama que es rellegís el conte per si hi volia esmenar alguna
de l’actualitat, que li havia d’escriure, en el següent, cosa li representava una feina que ja no volia empreni si no li feia aquest panorama no publicaria les tra- dre. La meva insistència sobre la revisió del text era
duccions. Per a fer aquest estudi a corre-cuita vaig només l’excusa per a anar sabent com estava. A
haver de demanar informació a altra gent interes- principi d’octubre de 1989 el vaig anar a veure, per
sada en el gènere, com Josep Albanell, i naturalment una altra cosa que convenia tractar personalment, i li
també vaig tornar a aquella casa del carrer de Calvet vaig dir que el llibre tirava endavant però encara era
on, des de la primera vegada que hi havia anat, en a temps de fer-hi algun canvi. Afectuós com sempre,
1967, sempre havia trobat acolliment i ajuda; aquella però infinitament trist, em va parlar del seu descoratvegada Pedrolo va fer memòria de les coses que jament i que intel·lectualment no estava en condicihavia llegit i havia traduït. Pedrolo, enemic dels com- ons de fer res. Qualsevol cosa que em semblés que
pliments inútils però escrupolosament respectuós calia tocar en el text, la deixava a les meves mans.
amb els compromisos i els procediments raonables,
no estava gaire d’acord amb la manera de fer del L’antologia va sortir pel juny de 1990. En la fitxa que
nostre editor «europeu» de ciència-ficció, que a més em feia de full de ruta de redacció del llibre hi tinc
no s’havia posat en contacte amb l’editor català del anotat: «Dilluns, 18 de juny de 1990: quan truco a
conte; tanmateix va fer ell la gestió, i em va animar Pedrolo per dir-li que ja ha sortit l’antologia, l’Adelais
a aprofitar la tribuna que ens oferia la revista estran- em diu que el seu pare ja està ingressat; és irrevergera. La nau va sortir en el número 8 d’Antarès, pel sible.» Pedrolo va morir vuit dies després.
maig de 1983, amb el panorama de la ciència-ficció
catalana fins a la guerra, i la traducció de «El cens
total», en el número 9, pel setembre, amb un altre
La cosa més normal del món és ser fidel
article, de la postguerra en els anys vuitanta.
Pel març de 1985 vaig rebre una carta de Washington:
un estudiós nord-americà que havia llegit els articles publicats en francès volia editar una antologia
de ciència-ficció europea i hi volia incloure «El cens
total» de Pedrolo, al costat d’obres de Clarke, de
Lem i d’altres autors reconeguts. En vam parlar amb
Pedrolo, l’americà va traduir el conte, però després
va tenir problemes amb l’editor i a hores d’ara encara
no sé que hagi sortit el llibre.

a la pròpia llengua, sobretot quan la
llengua és atacada i perseguida.

Viure en català
Abril 1985. Entrevista
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Missió: esbrinar qui era
Manuel de Pedrolo
Bel Zaballa

Periodista i biògrafa de Manuel de Pedrolo
de normal. Per això ell era una rara avis, tan sovint
incomprès. Era independentista i se’n feia dir quan
ho eren quatre gats clandestins que havien d’esquivar la repressió constant. No, la repressió contra l’independentisme tampoc no és nova.

D

Però torno a la conclusió, que ja me n’anava. En el
camp literari hi ha molts «Pedrolos», gairebé n’hi
deu haver un per a cada perfil de lector. Tants caps,
tants barrets? Tants caps, tants «Pedrolos». O hi ha
«Pedrolos» per a tots els gustos. Trieu el refrany i el
llibre que més us agradi. Ell volia contribuir a posar
la literatura catalana al nivell de qualsevol altra literatura, i hi va esmerçar una bona part de la seva
vida. Estava al dia d’allò que s’escrivia nord enllà i
també a l’altra banda de l’Atlàntic. La seva tasca en
algunes editorials, sobretot com a traductor, va servir
per a introduir a casa nostra alguns dels escriptors
nord-americans d’aquell moment, que per primera
vegada es llegien en català. I com a home de ploma
va intentar tocar tantes tecles com va poder o saber.

urant el procés de documentació per a la biografia de Manuel de Pedrolo La llibertat insubornable, vaig entrevistar-me amb diverses persones que,
o bé l’havien conegut i hi havien mantingut algun
vincle, o bé eren estudiosos de la seva obra. Quan
ja havia fet unes quantes entrevistes, em vaig adonar
de la dicotomia que se’m presentava tot sovint: un
dia, un em deia que Pedrolo era, per damunt de tot,
un escriptor i que calia destacar la seva obra i el seu
llegat literari, més enllà de les seves posicions polítiques, i un altre dia, algú altre em deia que Pedrolo Va destacar sobretot com a novel·lista, i potser per
era, en primer lloc, patriota, que aquesta era la cosa això no se sap tant que també va escriure poesia,
més important i que tota la resta anava darrere. Vaig i contes, i teatre. I en la novel·la va anar molt més
comentar-ho a un dels entrevistats: mireu, és que enllà de la ciència-ficció i de la policíaca, que segurauns em dieu una cosa, i uns altres una altra, i jo no ment són els gèneres pels quals és més conegut. Va
acabo de veure clara cap de
escriure novel·les de molta
les dues. Ah, Bel, aquesta ha
càrrega social i política, que
Va
escriure
novel·les
de
molta
de ser la teva missió, doncs:
li van valdre l’acarnissament
càrrega social i política, que li de la censura. També de
esbrinar-ho i explicar-ho. Qui
era Manuel de Pedrolo?
van valdre l’acarnissament de la càrrega sexual: ell deia que
els humans som sexuals,
censura.
Un any i mig després, puc
oi? Doncs la literatura bé
dir que és impossible deshavia de reflectir-ho, això,
lligar el Pedrolo escriptor del Pedrolo patriota; tot també. Recordem que el van processar per Un amor
i que això de «patriota» a ell no li va acabar agra- fora ciutat, una novel·la sobre l’homosexualitat. És cert
dant gaire. Tampoc «nacionalista». Va arribar a un que, vist des d’avui, aquella història ens grinyola per
punt, ja de gran, en què va decidir d’anomenar-se alguna banda, però no podem oblidar que va ser escrita
independentista i avall. Ja m’imagino que qui llegeixi quan ningú no escrivia sobre aques tema, encara. I
això no es deu haver ni immutat. Ara és la cosa més aquella novel·la va ser segrestada pel govern espanormal del món. Però quan ell escrivia a les pàgines nyol, i Pedrolo, embolicat en un judici absurd durant
de l’Avui un divendres de cada dos, no ho era gens, dos anys, fins que finalment el van absoldre.
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Tot això, pel que fa a la literatura diguem-ne més
popular, perquè ell pensava que la literatura catalana
havia de ser als quioscs. Però també aspirava a una
certa alta literatura, si és que es pot fer aquesta distinció. En aquest sentit, el seu projecte més ambiciós i al qual va dedicar anys i panys va ser el cicle
de novel·les «Temps obert», que va deixar, precisament obert, en el segon volum del segon llibre. Potser
encara espera que algun escriptor li agafi el relleu;
aquesta era la seva voluntat.
Era un escriptor modern. Segurament força avançat
al seu temps, i potser per això no va acabar d’encaixar-hi mai del tot. Potser per això tampoc no ha
passat de moda. La realitat encara necessita Manuel
de Pedrolo, i encara pot servir-se’n. Qui sap si perquè
escrivia tot sovint sobre les grans qüestions de la condició humana, que són les mateixes pels segles dels
segles. Reflexionava molt sobre la llibertat i els seus
límits, i aquesta qüestió és present, d’una manera o
d’una altra, en moltes de les seves obres. I, arribats
al 2017, continua tenint la mateixa vigència. No va
viure en una època de llibertat, però se la va prendre
sempre, en la vida i en l’escriptura.
Pedrolo no volia ser escriptor, volia ser psicoanalista. Va arribar a Barcelona per enllestir el batxillerat i amb la idea d’entrar a la universitat a fer psicologia. Però aquell estiu va esclatar la guerra. I ell
es va allistar al front, i allà va començar a escriure.
Poemes, un dietari de guerra, una novel·la manuscrita... Sempre deia que la guerra el va fer escriptor.
Havent vist tots els mons que va crear, es fa difícil
d’imaginar un Pedrolo que no hagués estat escriptor.

17

Però ell ho afirmava convençut: la seva obra era fruit
d’un temps i d’unes circumstàncies. Les d’un país
que havia estat vençut per la força de les armes i al
qual volien anihilar per l’imperi de la llei.
I per això es va fer escriptor; tot i que no crec que
hauria pogut ser res més, ell, per a qui escriure era
tan necessari com fumar, que no podia ni sabia fer
res més. I aquesta era la seva manera de contribuir a la recuperació del país després de la desfeta.
Des de la cultura. Des del pis del carrer Calvet de
Barcelona. Des de la màquina d’escriure. Escrivint
sempre en català. Traient del magí una història rere
l’altra, un personatge rere l’altre. I ara una peça de
teatre, i ara provant la narració curta, i ara experimentant amb la novel·la total.
Actualment, de Manuel de Pedrolo i Molina, només
n’hi ha un. Un que és suma de molts i fruit de les circumstàncies, però un de sol, al cap i a la fi. Pedrolo
estimava el país, i la seva manera de demostrar-ho
va ser posant-se al seu servei com millor sabia, segurament com únicament sabia: creant històries i personatges, homes i dones de la societat del moment
que vivien les angoixes i les alegries d’aquella època
convulsa i que parlaven català.
No es pot deslligar el Pedrolo escriptor del Pedrolo
patriota: l’un es deu a l’altre i viceversa. És la modesta
conclusió d’una servidora, després del grapat d’entrevistes i de les lectures de cartes, dietaris i llibres
sobre ell i la seva obra que han estat matèria primera
i indispensable per a escriure’n la biografia. La resta
de conclusions les deixem per als lectors.
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Pedrolians
Carles Molins

Pedrolià de tota la vida

S

empre és un bon
moment per a
descobrir Pedrolo,
però trobo que els de
la meva fornada (els
darrers de fer batxillerat abans de l’enèsima reforma amb
l’EGB) vam ser dels
més afortunats; ens
va enxampar l’adolescència durant aquells
anys que el dictador
Franco era a les acaballes o ja directament enterrat sota una llosa no sé
si prou pesant. En aquells temps convulsos apareixien llibres de Pedrolo a un ritme esbojarrat. Els
Sant-Jordis es convertien en un monocultiu pedrolià,
perquè s’acabava abans el pressupost que no pas
les seves novetats. I després hi havia les petites joies
d’edicions primerenques que podies anar trobant a les
llibreries de vell. Sort de la voracitat lectora d’aleshores que ens permetia reduir la pila de llibres pendents
a un ritme assenyat.

La meva generació, per motius obvis, no vam ser dels
educats en el Mecanoscrit (nosaltres érem més de ser
adoctrinats amb el Cantar del mio Cid i La Celestina),
que, vulguis no vulguis, també és un pedigrí, no en va
descobrírem Pedrolo per nosaltres mateixos. Potser
per això, o perquè vam ser els encarregats de recomanar-lo com a lectura, ens va semblar una decisió
molt assenyada introduir-lo a les escoles; no sé si va
servir perquè la jovenalla agafés ganes de llegir més
«Pedrolos», o de llegir qualsevol altre autor, però ha
creat un imaginari comú entre diverses generacions
(aquelles coses que ens fascinaven tant d’altres cultures). N’hi ha qui pensen que l’obra ha tapat l’autor;
és possible, tot i que jo més aviat penso que, gràcies
al Mecanoscrit, no el van tapar del tot. Perquè tots
plegats (dretes i esquerres) de sobte van decidir que
començava una nova etapa i que calia fer taula rasa
d’autors, músics i pensadors que havien estat ben
útils durant els anys anteriors però que ara més aviat
feien nosa, com aquells amics d’infantesa que, amb
el nou estatus, ja no fan per a tu. I encara pitjor si
des de les universitats sempre havien trobat que no
acabaves de fer-los el pes, per prolífic, per popular o
per mandra d’abordar-lo. És clar que, els que sí que
eren de la seva corda també van acabar, endreçadets
i polits, a l’armari dels records, que, al cap i a la fi, el
que triomfava era la movida madrileña i tota la gent
dels anys difícils feia arnat.

No cal dir que, pels motius de censura que algú
altre deu recordar amb prou encert en algun text del
voltant, els llibres anaven
apareixent totalment al
Llibres i papers habitaven la
marge de quan s’havien
La veritat és que la meva
escrit. No solament era una
relació amb ell era de lector
taula d’on havien sortit tants
explosió de gèneres, enfobocabadat més que de
moments de passió lectora.
caments, tècniques i estils,
tracte personal. De fet, pel
sinó que, a més, l’asincroseu entranyable despatx hi
nia entre escriptura i edició encara ho feia, tot plegat, devia passar tres o quatre vegades com a màxim; la
més fascinant.
primera per fer-hi una xerrada amb Leandre Terol per
a un projecte d’entrevistes que no va quallar i que
Però, segurament, ja era així de variat en concep- consistia, bàsicament, a perseguir els nostres ídols
ció; vull dir que, Text/Càncer i Mecanoscrit del segon culturals i clavar-los la tabarra amb preguntes més
origen són del mateix any, tant d’escriptura (1973) com o menys insubstancials (de fet, a banda d’ell, crec
d’edició (1974). Potser això el fa tan especial, que, recordar que només vam enredar en Llach). Però allò
malgrat abastar tota mena de gèneres i enfocaments, ja ens va semblar màgia, érem allí, com uns intrèpids
per sota sempre hi havia aquella pàtina Pedrolo, un reporters esmunyint-nos entre bastidors, fent-nos els
llenguatge, unes construccions, uns noms (sobretot professionals mentre ens moríem de ganes de remenar
de les protagonistes), els títols de les obres sovint la pila de llibres i papers que habitaven la taula d’on
tan ben trobats. Ja només de pensar-hi faig salivera... havien sortit tants moments de passió lectora i xerrant

Llengua Nacional 102 | 1r trimestre 2018

ESPECIAL MANUEL DE PEDROLO

19

amb el creador. És que, a més, era una persona la
mar d’encantadora i amable! (no ve gaire a tomb,
però no em puc estar de pensar també en el seu bon
amic Joaquim Carbó).

Passats els anys, quan amb la Carmen Borja i la Lena
Torre vam endegar un projecte impossible anomenat
Puzle (www.puzle.cat), no em vaig poder estar d’incloure-hi, tant sí com no, El millor novel·lista del món, pura
essència d’allò que, per a mi, entre altres meravelles,
Llevat d’algun cop que devíem coincidir al mercat significava Manuel de Pedrolo: la desmesura literària
de Sant Antoni (i que, lògicament, no era cosa de des de la més estricta modèstia (un exemple que, mal
molestar-lo), el darrer cop que vaig parlar-hi devia m’està dir-ho, a la meva manera se m’ha acabat enganser en una enredada que li
xant). Persona d’ordre, vaig
vam fer des de l’Associacontactar amb Edicions 62
Encara recordo quan vaig
ció de Joves Escriptors en
per aconseguir-ne els drets
assabentar-me que ell, el
Llengua Catalana, quan ens
de reproducció i, de retruc,
havíem empescat un premi
amb l’Adelais, amb qui sorcreador, tenia una filla.
de viatges en el temps i
prenentment he acabat tenint
ell, pobrissó, va ser l’escomés tracte que no pas amb el
llit per a inventar-se (i escriure) un argument que pare (amb moderació, com faig les coses que no són
lligués les diverses narracions. No cal dir que allò no desmesurades). Encara recordo, segurament devia ser
hi havia qui ho lligués i que prou sort vam tenir de en el llibre de Jordi Coca, quan vaig assabentar-me
la seva paciència i habilitat creadora perquè sortís que ell, el creador, tenia una filla (amb tretze anys no
una cosa raonablement digna, que va aparèixer a se m’havia acudit que aquell home podia fer coses
Pleniluni amb el títol de Quarta dimensió. (En aquella normals com tenir fills, anar a treballar o refredar-se) i
època, a l’AJELC encara hi quedàvem prou pedroli- vet aquí que ara, quan coincidim amb l’Adelais, hi trobo
ans malgrat que ja hi corrien caldersians i els primers el mateix escalf de quan vaig entrar aquell primer cop
monzonians.)
al despatx del carrer Calvet.

Pedrolo essencial, 7 tastets pedrolians
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Algú tocat pel foc
Cesk Freixas

Cantautor

comú: Pedrolo és conegut només pel Mecanoscrit del
segon origen. I això és igual d’injust.

I

Aquest és el seu «el més venut» i situa directament
Pedrolo en un fenomen de masses. Llegida als instituts, portada a la televisió i feta pel·lícula, és la
novel·la amb la qual un l’identifica. Però, paradoxalment, Pedrolo no era amant de les flors que no fan
estiu; per això es reivindicava desmarcant-se’n d’una
manera més o menys relativa, i insistia en el que hi
havia abans i el que hi va haver després. És conegut
(i repetit per a molts) que l’escriptor segarrenc militava en l’independentisme i es definia, sense complexos, com a marxista (heterodox, deia sempre). Si
bé és cert que en el Mecanoscrit s’hi respira un aire
d’aquest Pedrolo més combatiu, cal investigar una
mica més per a trobar la seva urpa contra el poder i
contra tota autoritat. Estem parlant de la segona meitat
del segle xx, en plena dictadura franquista. I ell era una
font creativa, de qualitat i quantitat. Si la censura el
prohibia, era pacient: tard o d’hora trobaria la manera
de publicar.

nformalment, podríem associar Manuel de Pedrolo
a una doble titulació de caire popular ben contradictòria: la d’autor llegit i, a la vegada, la d’autor desconegut. Tot sembla indicar que el de la Segarra,
un dels escriptors més editats i traduïts de la literatura catalana, arrossega amb ell i la seva bibliografia
aquest pes mort que, si parléssim de música, anomenaríem one-hit wonder, és a dir, un cantant conegut És aquesta idea la que em va seduir per complet.
només per una cançó.
Descobrir aquest Manuel de
Aquelles persones que
m’atreviria a dir que
Era una font creativa, de qualitat Pedrolo
l’hem llegit i en coneixem
va canviar la meva manera
i quantitat. Si la censura el
l’obra sabem que és injust
d’entendre la creació i de
situar-lo en aquesta categofer cançons. La seva obra
prohibia, era pacient: tard o
ria. Però, ja que ens posem
és tan vasta perquè Pedrolo
d’hora
trobaria
la
manera
de
en mode mainstream,
era d’aquells autors que no
publicar.
també paga la pena de
paraven de fer-se pregundir que cal recuperar una
tes, que és com s’escriuen
espècie d’empatia pop i veure’l com és vist des de els llibres, suposo. I, en la cultura de l’anar de pressa,
l’immens lloc comú de la societat d’aquest país.
que obeeix a un doble criteri de superficialitat i temporalitat, Pedrolo és precisament allò que no encaiEls qui convivim amb passió amb el nostre ofici, sovint xarà mai amb la indústria editorial mentre mantingui
cometem l’error de creure que tothom en aquest món l’aliança d’or amb el capitalisme. Pedrolo és profund
està avesat al mateix llenguatge i a la mateixa sim- i requereix temps; temps per a ser llegit i temps per a
bologia que fem servir quan treballem. Una mica com ser entès. És el paradigma del que sempre he entès
el que pot passar en el nostre mur de Twitter: seguim que ha de ser la cultura: un lloc (comú) on poder
usuaris que, més o menys, pensen com nosaltres i, fer-nos preguntes. Això no ven i, en conseqüència,
quan llegim totes les opinions, allò és una majoria això no interessa. Per tant, oblida-te’n. És una lliçó
absoluta de sís. Després, quan fem un cafè al bar de que coneixem prou bé aquells que ens hem signifila cantonada, la cosa no és ben bé igual. Sortim del cat per la causa de l’esquerra anticapitalista. Hi insisnostre particular tecnicisme i entrem de ple en l’espai teixo: Pedrolo és viu.
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Va ser l’estiu del 2010, si la memòria
no em falla com em falla darrerament
l’optimisme (sóc republicà). Com un
truc de màgia, gairebé sense voler
ni saber què feia, van caure a les
meves mans dos dels seus llibres
que mai no em cansaré de recomanar: Tocats pel foc i Acte de violència. En el primer utilitza la novel·la
per a transformar-la en assaig
polític. Va explotar als meus dits.
Pedrolo pregunta: «Vols ser lliure
de veritat?» Pedrolo respon: «No
posseeixis absolutament res.» En el
segon fa un ús dels escenaris, dels
temps i dels personatges que deixa
literalment –mai millor dit– sense
alè. El context és una ciutat governada per un tirà. La proposta que
s’hi fa: aturar l’economia amb una
vaga general indefinida per a fer
caure la dictadura. Em vaig enamorar de les seves descripcions, de la
facilitat per a fer fluir els diàlegs i
la necessitat de transportar damunt
del paper els dubtes i els debats
d’una generació sencera.
Tant em va tocar, que vaig decidir que li dedicaria un
disc; un disc que es diria igual que un dels seus llibres
i on hi hauria una cançó que seria una espècie de
resum d’una altra de les seves publicacions. El meu
quart treball discogràfic té el títol de Tocats pel foc, i la
quarta cançó és «Acte de violència». Penso seriosament que la meva generació (vaig néixer el 1984) no
coneix aquest Pedrolo. Dubto que el conegui la generació posterior. Per això vaig voler retre-li un humil

homenatge, per acostar-lo a aquestes generacions
que, segurament, s’han llegit la flor del Mecanoscrit
però que no han notat al mig del pit la curiositat de
saber com de gran era el jardí. Parlem poc de llibres,
potser. No ho sé. Sé que difícilment anem sols a un
concert. En canvi, l’acte de llegir el fem en absoluta
solitud. Potser ens costa menys compartir la música.
Doncs, si és així, que la música ens pugui servir,
també, per a llegir.

Preguntava a casa per què em feien estudiar en un idioma que no era
el meu, cosa que no em van aclarir mai bé. Això no era normal.

«Pedrolo, sense manies»
El Temps
Entrevista d’Assumpció Maresma publicada l’any 1986
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Pedrolo, l’amic
Dr. Eduard Llauradó i Miret

É

s per a mi un gran
honor que la revista
Llengua Nacional m’hagi
convidat a escriure
alguna cosa sobre
el meu admirat amic
Manuel de Pedrolo, de
ben segur gràcies als
oficis de la seva filla,
Adelais.

una devoció extremament amorosa pel seu reducte
familiar. Això no cal atribuir-ho a un suposat caràcter esquerp, ben al contrari, car Pedrolo rebia a casa
seva qualsevol grup de nois i noies que hi volien
parlar, tot i que interrompien la seva tasca quotidiana d’escriure.
Quan va rebre el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, li vaig telefonar per tal de felicitar-lo, però
ningú no em va respondre. L’endemà em va explicar que havia anat al cinema amb la seva estimada
muller, defugint la possible allau de trucades. Primer
era la familia.

No em correspon de
parlar de la qualitat literària de Pedrolo, novel·
lista, poeta, dramaturg i Un bon dia em vaig atrevir a demanar-li una dedicaassagista, autor d’una obra portentosa; voldria només tòria de Totes les bèsties de càrrega, la meva precitar alguns aspectes de la nostra antiga amistat. ferida. Més endavant, quan Edicions 62 reedità una
El meu pare era un pedrolià
part de l’obra pedroliana, ell
empedreït i, per aquest fet,
em deixava a la bústia de
Ens trobàvem, tot cercant
vaig poder llegir tot el que
casa un dels exemplars, ara
a Pedrolo li era permès de
dedicats, sense dir res més.
llibres, cada diumenge al
publicar.
mercat de Sant Antoni.
Finalment, m’agradaria desHom ha parlat del caràcter
mentir la suposada autoria
adust de Pedrolo, idea que cal combatre. Era, en dels Quaderns d’en Marc, atribuïda a Pedrolo, car
tot cas, peculiar; però, per a mi, admirable. Vers els ho tinc ben documentat; però això allargaria massa
anys vuitanta vaig poder sovintejar les llibreries de l’espai disponivell d’aquell temps i el trobava pel carrer. Fou així ble d’aquests
que un dia m’hi vaig adreçar i la conversa durà ben comentaris.
bé tres quarts, parlant gairebé sempre ell, a peu dret,
vora la plaça de la Catedral. No ens coneixíem de Des d’ací –per
res, però a partir d’aquell moment s’inicià la nostra ara–, allà on
amistat. Ens trobàvem, tot cercant llibres, cada diu- siguis, et saluda
menge al mercat de Sant Antoni, on establírem una el teu amic.
tertúlia de país a la parada de Lluís Millà i on Pedrolo
ens alliçonava sempre amb exemples sorprenents.
En un moment donat, un bon amic meu, assabentat
de l’amistat que s’havia anat forjant amb Manuel de
Pedrolo, em demanà si podria convidar-lo a sopar a
casa meva i així poder-hi parlar. Aquesta proposta no
em va semblar gaire avinent, però la vaig transmetre
a Pedrolo, que em va dir que ell només sopava amb
la seva muller, i jo li vaig comentar que ella també
hi seria convidada. Em digué, però, que ell només
sopava a casa seva, amb la seva muller. Ho vaig
entendre perfectament, i era d’esperar, atès que tenia
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Pedrolo i la ela triple:
literatura, llengua i llenguatge
Màriam Serrà

Lingüista i escriptora

L

legir qualsevol obra de
Manuel de Pedrolo és
experimentar un plaer lingüístic indescriptible, un
esclat de sensacions que
et transporten a un món
on cada mot és al seu lloc,
cada frase fa la seva funció;
un món on de seguida et
submergeixes en les situacions volgudes per l’autor, on res no és sobrer i una
sola paraula pot dur a terme la seva missió descriptiva o bé insinuar tota una història no escrita, en la qual
passes de ser lector passiu a esdevenir creador actiu
de l’obra que tens a les mans. I tot, amb un ple domini
de la llengua.

el terme se li acabava i era imminent que parís, va llançar-se des de dalt d’un penya-segat amb la intenció de
matar, amb ella, el fruit de les seves entranyes.»
Al nostre entendre, però, aquesta varietat lingüística
hauria estat encara més rica si les exigències editorials
no l’haguessin privat d’emprar mots i expressions de
les Terres de Ponent, d’on era originari, cosa de la qual
s’havia queixat més d’una vegada perquè assegurava
que li feia perdre espontaneïtat en alguns textos. Amb
el temps i l’experiència, però, arribarà a crear aquest
estil tan particular de què parlàvem.

Per exemple, en els seus escrits, Pedrolo fa generalment la diferència en els tractaments de vós, vostè i
tu, segons el grau de proximitat o confiança entre els
parlants. Així, els joves, especialment en les primeres
Aquesta habilitat representa un gran mèrit si tenim en obres pedrolianes, es dirigeixen de vostè a les percompte que, com la majoria dels autors de la seva gene- sones de l’altre sexe quan les coneixen, abans d’esració, l’escriptor no va aprentablir-hi una relació sentidre el català a l’escola; la seva
mental, com també ho fan
Pedrolo
contribueix
d’una
formació lingüística fou autoels amos de les empreses
manera extraordinària a
didacta, amb l’agreujant que,
envers les secretàries o
quan començà a escriure, la normalitzar l’ús del català en la altres treballadores, i els fills
nostra llengua era completaquan parlen als pares, sobreliteratura de proximitat.
ment vetada en els mitjans de
tot a les mares. El tractament
comunicació. Val a dir que el
de tu es reserva per a relacilector de l’època es trobava en el mateix cas; per tant, ons consolidades: veïnals, amistoses o sentimentals.
els llibres eren pràcticament l’única via de coneixement Per als tractes comercials, tothom es parla de vós, de la
i introducció del català en l’àmbit col·lectiu, a més de mateixa manera que s’hi parlen els desconeguts, siguin
constituir un model lingüístic que ajudava a consolidar de l’àmbit i de la classe social que siguin. No deixa
la normativització.
de sorprendre que, en la novel·la negra, per exemple,
lladres, policies, assassins i víctimes es diguin de vós
I Pedrolo contribueix d’una manera extraordinària a nor- amb tota naturalitat. Potser aquesta característica es
malitzar l’ús del català en la literatura de proximitat amb deu als orígens de l’autor, atès que a comarques era
un estil propi, en què barreja hàbilment un llenguatge –i encara és– ben viu i habitual dir de vós a la gent gran
directe, planer, amb mots que ens fan recórrer al dicci- i a qui no coneixes. O qui sap si no es deu, també, a
onari. Així, trobem paraules del llenguatge corrent que l’estricta educació que Manuel de Pedrolo va rebre a
conviuen tranquil·lament amb d’altres més cultes i inu- causa de la seva condició familiar –recordem que prosuals. Llegim, per exemple, en un mateix paràgraf de venia de la petita noblesa rural.
Múltiples notícies de l’Edèn (1984): «Aviat, però, notà
que estava prenyada d’aquella semença i, havent fet Veiem, doncs, que, amb aquest estil propi en el qual
tot allò que sabia per tal d’avortar, sense reeixir-hi, quan no es vol encotillar mai, ja que, amb el seu constant
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afany de renovació i exploració de
noves tècniques literàries, en un dels
seus aforismes afirma que «cap estil
no és definitiu», Pedrolo es passeja
còmodament per totes les vies de la
llengua: és articulista –no oblidem les
seves col·laboracions en diverses
publicacions, entre les quals destaca
la columna del diari Avui, on comenta
i denuncia sense embuts fets de la
vida política i social–, assessor literari,
corrector, traductor, poeta i escriptor
de tots els gèneres possibles (assaig,
teatre, conte, novel·la negra, eròtica,
de ciència-ficció...).
I en tots els seus textos observem
aquella autoexigència que li és tan
característica i que abraça, evident- Esmenes de Pedrolo fetes a l’original de La pipa (1938), el primer conte que es
ment, l’àmbit lingüístic. N’hem esco- conserva d’ell
llit un parell d’exemples. L’un és
L’inspector arriba tard (Fet divers), una novel·la escrita Curiosament, Pedrolo s’inicià en la traducció mitjanl’any 1953 i que no és publicada fins a 1960, el títol de çant el gènere més difícil de traduir, la poesia, quan
la qual canvia en una edició posterior per L’inspector escrivia poemes; segons diu, per practicar.
fa tard, per considerar que fer tard és una expressió Ara bé, com ell mateix no s’estava de confessar,
més nostrada. L’altre el trobem en Patologies diver- traduïa per guanyar-se la vida –fins més endavant
sament obscures, un recull de disset històries, escrit no aconseguiria viure de l’escriptura... i en català!,
entre 1981 i 1985, i editat l’any 1986, a l’inici del qual cas insòlit en la nostra literatura–; la seva veritable
ja adverteix: «El títol és deliberadament “incorrecte”; vocació era escriure, escriure i escriure, i finalment
no ho són menys les històries que el segueixen.»
abandonà la traducció per molèsties a la vista i a
l’esquena.
Una faceta no gaire coneguda i no per això menys
destacable de la vida literària de Manuel de Pedrolo Gràcies a aquests problemes de salut, hem pogut
és la de traductor, amb més d’una cinquantena de tra- gaudir d’una creació literària de Manuel de Pedrolo
duccions editades. Tradueix de l’anglès, del francès que cal qualificar de titànica –diuen que d’un gran mal
i de l’italià, i val a dir que també en l’aprenentatge en surt un gran bé–. És cert, però, que de tota l’obra
d’aquests idiomes fou essencialment autodidacte, traduïda li devem que introduís en la nostra literatura
cosa que no afectà mai la qualitat de l’obra resultant. un ventall de gèneres i autors que eren desconeguts
Cal tenir en compte que Pedrolo, ja de petit, havia i pràcticament inaccessibles per al lector de l’època,
estat un gran lector, gràcies a la vastíssima biblioteca poc avesat, o no gens, a textos produïts en altres
familiar, fornida de llibres d’autors d’arreu del món, països o escrits en una llengua que no fos la casteclàssics i moderns, en versió original. A tot això cal llana. D’aquesta manera, els tenia a l’abast en català.
afegir-hi la seva passió, ja de més gran, per la lectura
de novel·listes nord-americans.
Hem vist a grans trets les tres eles que van unides
a la producció pedroliana: literatura, llengua i llenPerquè ens fem una idea de l’envergadura de les guatge. I, malgrat que en l’univers dels prohoms el
seves traduccions, podem destacar-ne algunes. Del nom de Manuel de Pedrolo brillarà per sempre amb
francès: Els cants de Maldoror, d’Isidore Ducasse; la ela de literatura, ell ens diu ben clarament en quin
Les flors del mal, de Baudelaire; Les mosques, de espai de la història vol estar situat: «[…] si en el futur
Jean-Paul Sartre. De l’anglès: Cridem llibertat!, de he de ser recordat, m’agradaria ésser-ho no com un
Peter Abrahams, la primera traducció editada; El carter simple creador de mons imaginaris, de ficcions, sinó,
sempre truca dues vegades, de James M. Cain; Intrús per damunt de tot, com un català que en un moment
en la pols, de William Faulkner; Manhattan Transfer, de la història del seu país, aquell que li tocà de viure,
de John Dos Passos. De l’italià: Dona fresca abatuda un moment tan difícil i propici a tots els abandons,
entre les flors, de Salvatore Quasimodo.
va restar fidel a la seva terra i a la seva llengua.»
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Pedrolo revist
Enric Borràs

Editor

protegir les persones ja madures o d’edat avançada incapaces d’integrar-se a la cultura del poble
en el qual s’instal·len, sinó amb un objectiu força
més pervers: a favor de la comoditat, de la protecció
que de fet es dóna a la llengua forastera. L’oficialitat
del castellà, al costat de la del català, farà que a la
Catalunya del futur no hi hagi tots els catalans que
hi hauria d’haver. I s’entén per catalans, segons un
criteri que val arreu, tots aquells que participen de
la cultura catalana i la tenen com a seva, no aquells
que viuen en aquest indret geogràfic com en una terra
estrangera l’esperit de la qual ignoren.

A

quest any 2018 commemorem el centenari del
naixement de Manuel de Pedrolo, eximi picapedrer i, alhora, arquitecte del mot on n’hi pugui haver
i sí, sempre en català.
Fa vint-i-set anys enyoro la visita d’en Pedrolo, qui
sovint i aprofitant la sortida matinal s’aturava a enraonar amb mi una bona estona al despatx editorial.
Enyoro la seva franca conversa i el seu assenyat
pensament. Podeu imaginar-vos el tema –el «monotema» en diuen ara els colons i resta d’espanyols–:
Catalunya, la situació política nostrada i la darrera
malifeta dels botiflers de torn.
El meu modest homenatge, en aquest aniversari
pedrolià, és reveure’l i, sobretot, fer-lo parlar de l’atzucac on som avui els catalans. Dubto si convé a
determinats polítics i d’altres dirigents «independentistes» que m’hagi capficat en escoltar de nou
Pedrolo qui, en situació semblant, afirmà: «No se sap
mai, però, quan aquest si convé convé de veres. És
amb l’esperança que no convingui en cap moment
que hom escriu.» Doncs això:
Els catalans ens resistim a parlar de genocidi, en
sentit físic, com el patit pel nostre poble per exemple
a la darrera guerra d’agressió espanyola contra
Catalunya (1936-1939) i, amb prou feines, reconeixem el genocidi cultural. Us sembla que, a la fi, l’un
i l’altre són el mateix?
Quan l’Administració central dicta normes perquè
a les terres catalanes gaudeixi també d’oficialitat
la llengua de la metròpolis, hom no ho fa pas per

Els espanyols de tota condició tenen per costum
fer-se passar per víctimes quan en realitat són
botxins. Ens han acusat d’haver promogut un cop
d’estat i d’apallissar les forces d’ocupació: el món a
l’inrevés! També ens titllen d’egoistes quan mantenim
mitja Espanya pel cap baix. Suposats esquerranosos, com els psoecialistes i els podemites, també han
propiciat l’aplicació de l’article 155 i la suplantació
del Govern de la Generalitat; com enteneu aquesta
conducta?
L’esquerra espanyola ha acusat el «nacionalisme»
dels pobles perifèrics de burgès, però mai no se li
ha acudit que també ella ho era, de nacionalista. I
de la pitjor espècie, l’agressiva, en la mesura que,
a més de voler conservar la seva nació, vol sotmetre-hi les altres nacionalitats peninsulars. És curiós
que els més culpables acusin els més innocents.
L’esquerra espanyola s’avé perfectament amb el
colonialisme i està ben disposada a fer costat a les
organitzacions dretanes i alguns cops neofeixistes
que el defensen.
Del 2015 ençà s’han succeït experiments al meu
entendre perillosos per a la nostra supervivència;
s’ha propiciat l’aparició d’organitzacions d’exclusiva
parla espanyola que diuen defensar la Independència
de Catalunya. Els membres d’una d’aquestes van
obtenir –ara s’ha posat de moda de dir-ne «van
sumar» en catanyol...– tres escons que, a hores
d’ara, ningú no ens ha fet saber quants vots han
aportat a la nostra causa: ho trobo molt suspecte...
En aquest país nostre hi ha tot de gent que viuen la
tragèdia d’una confusió cultural que els perjudica tant
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com a nosaltres. És un assumpte que m’obliga a la
reflexió cada cop que em trobo amb algú, o sé d’algú
que, fill de pares castellanoparlants, la qual cosa no vol
dir necessàriament de nissaga castellana, i resident a
Catalunya afirma que se sent integrat a la nostra terra
com un català més, però ho manifesta en castellà i a
despit que ni activament ni passiva no participi en la
cultura del país. Hi ha una alienació tan profunda que
l’home o la dona en qüestió no està de fet incorporat
a cap cultura, ni la dels seus pares ni de la comunitat
on viu, treballa, s’ha casat i ha tingut fills als quals pot
ben bé ser que transmeti aquella «posició». Aquestes
persones afirmen allò que, amb la seva conducta,
neguen. Ningú no pot ésser una cosa si es refusa a
formar-ne part, i aquesta resistència s’observa cada
cop que algú, malgrat declarar-se català, evita tant
com pot allò que el podria ajudar a compenetrar-se
a Catalunya.
De fa segles a Catalunya hi ha un botiflerisme constant i, a voltes, quan som en hores baixes a causa del
desencís o de la desil·lusió, més descarat i més procliu
a donar-nos lliçons de «catalanisme». Quina explicació hi trobeu, a aquest fet vergonyant?
El català botifler és l’ideal del periodista, de l’escriptor,
del polític de la metròpolis que, a casa seva, menysprearia un personatge equivalent. En el fons del fons
menysprea aquesta mena de català que exalta, perquè
és ell, aquest personatge, qui fa una bona part de la
feina bruta per interès, per feblesa, per desorientació,
per qualsevol motiu. És el prototipus del tan lloat partidari d’un catalanismo bien entendido, aquesta singular
figura que no trobem pas a la metròpolis, car del castellanismo bien entendido no n’hem sentit a parlar mai.
Partits polítics de l’independentisme fan propaganda,
a les convocatòries electorals dels tres darrers anys,
de fer de l’espanyola llengua oficial al «nou» estat
català... Quin sentit té aquesta estupidesa suïcida?
El canibalisme mai no és recomanable, però entre
nosaltres hi ha una colla que l’accepten i àdhuc han
escollit el paper de devorats. Em refereixo a tots
aquells que ara justifiquen la rendició de la nostra
cultura, començant per la llengua (rendició una
primera etapa de la qual és el bilingüisme que, amb
més o menys fervor, defensen pràcticament tots els
partits amb representació parlamentària), amb l’argument que res no és tan natural com que una cultura
maldi per escampar-se a la recerca d’una universalitat que li és necessària; expansió que farà, no cal
dir-ho, no pas en cap desert, sinó en indrets habitats.
Una cultura, en incorporar-ne una altra al seu procés
digestiu, tendeix inevitablement a suprimir-la i suprimeix, per tant, un altre aspecte de la cultura humana
global. Actua aquí la faceta exterminadora de l’home.

Després de l’ensurt del 27 d’octubre del 2017 a causa
de la proclamació d’independència, n’hi ha que han
fet estranyes aliances en aparença antinaturals, com
la dels servents del socialisme espanyol amb els
hereus de la Lliga Regionalista, o la dels que perseveren en l’espifiada i han intentat un tercer «tristpartit» amb els colauers «equidistants». Tenen, des del
vostre punt de vista, alguna possibilitat d’èxit?
Avui, aquí, no hi ha terceres vies transitables. Hi
ha, en canvi, els errors que perduren, fills tots del
mateix esperit que, al llarg dels segles de dominació
de les classes poderoses de les metròpolis, han anat
impregnant les forces de treball fins a fer-los oblidar,
en molts casos, que mentre mantinguin posicions
colonitzadores estaran en contra de l’alliberament de
classe del proletariat de les colònies, puix que sobre
ell pretenen un domini «nacional» que, vulguis o no,
conserva les classes. És amo tot aquell qui mana i
es reserva més drets que els altres, encara que es
disfressi.
Enfront de l’odi xenòfob i la creixent agressivitat catalanofòbica dels espanyols contra tota cosa o individu que ensumen com a català, hi tenim res a fer, hi
ha alternativa per a persistir com a nació en aquest
segle xxi?
Em sembla que avui ningú no pot dir amb un mínim
de bona fe que, d’ensopegada en ensopegada històrica, no perdem personalitat, ja que cada cop que
ens refem hi ha, en aquesta personalitat, menys que
no hi havia en el darrer trasbals; cada cop més pobra
de partícules pròpies i més apoderada de partícules
alienes. D’una vegada a l’altra no reprenem el mateix
procés, ni el repetim, sinó que n’iniciem un altre, més
desavantatjat, menys creador, menys incisiu, més
dominat per la por d’una ensulsiada definitiva que
ens tempta a ser imprudents. És la imprudència del
«conservador» que repeteix sempre el mateix error
de reservar-se, sense voler entendre que res no es
conserva si no s’acreix i que res no es pot acréixer
si hom no surt a guanyar.
Abans de deixar que continueu la vostra caminada
diària, estimat Pedrolo, voldria saber quina opinió
teniu vós d’aquest estrany col·laboracionisme: què
hi pinten, al Congreso i al Senado espanyols, representants de partits «independentistes» –amb presos
polítics per aquesta causa–? És pels sous i les subvencions, vejam... és per la menjadora?
En el problema colonialista de l’Estat espanyol
s’enfronten dos nacionalismes falsos que cada dia
fan més difícil de resoldre’l: el d’una Castella que
a la independència del seu territori afegeix, amb
un abús palès, la possessió de les terres veïnes,
i el de Catalunya, la qual resta o abstreu aquesta
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independència d’unes reivindicacions «nacionals»
que, ateses i tot que fossin, ens conservarien la condició de colònia. A Madrid es debat allò tan conegut
de la corda que lligues curta o lligues llarga, no pas
si és convenient o no que hi hagi corda.
[Apa, siau, Borràs; se’m fa tard, fins a l’altra!]

Nota de qui signa
La part d’aquesta conversa en què inquireixo resposta al meu interlocutor de les qüestions plantejades és fruit de la meua imaginació. Les respostes de
Manuel de Pedrolo són autèntiques i les he copiades textualment; foren redactades per ell mateix fa
trenta-sis anys: de primer com a tretze col·laboracions al Diario de Barcelona entre l’octubre i l’abril
del 1982 i, de la mà de la Taula d’Independents de
l’Esquerra Independentista, pocs mesos després les
vaig publicar en forma de llibre a l’Editorial El Llamp
amb el títol de Cròniques colonials, i és de la segona
edició d’on he extret els texts de Pedrolo sotmesos a
la vostra consideració, atès que, malgrat tants anys
passats, són d’indubtable actualitat; reflexioneu-hi!
Qualsevulla errada és només meua.

«A l’atenció del lector» (aforismes inèdits)
Avui, 28 de juny de 1990
Que el llegir no ens faci perdre l’escriure.
Si el llibre crema, no l’apagueu.
Mai no es llegeix prou encara que es llegeixi massa.
Cobegeu els llibres del veí, si en té més.
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Dos apunts per al centenari
de Manuel de Pedrolo
Joaquim Carbó

Escriptor

1
Fa uns mesos que el
cèlebre escriptor americà
Paul Auster, autor de novel·
les feliçment traduïdes al
català –entre altres, Trilogia
de Nova York, La música de
l’atzar, La nit de l’oracle–,
va passar un cop més per
Barcelona en el curs de la
gira que els editors imposen
a aquells autors que són àmpliament traduïts a tot el
món. La novetat es titula 4.3.2.1. i s’ha presentat com
una mostra més de l’enginy i l’originalitat d’aquest gran
autor que hi exposa quatre versions de la vida d’un
mateix personatge en quatre situacions ben diferents.
Auster, que en l’adolescència va presenciar com un
llamp matava un company seu, pensa que «qualsevol
cosa li pot passar a qualsevol en qualsevol moment».

tres primers novel·les nascudes d’aquesta obsessió.
El protagonista, Daniel Bastida, viu en un pis d’una
escala del barri de Gràcia que és bombardejada pels
feixistes en el curs de la guerra civil. A partir d’aquest
fet, Pedrolo n’explica la vida i miracles en nou novel·
les diferents a partir d’aquella situació: si en la primera
és escriptor, en les altres és estraperlista, representant, psicoanalista, negociant sense escrúpols, pagès,
conformista, sindicalista i rodamón. Després d’aquestes nou novel·les, Pedrolo encara farà dos intents
més: recupera la situació final de la primera obra del
cicle, Un cami amb Eva, i el bifurca en dues obres
més: en la primera manté una relació sentimental amb
una cosina, i en la segona la relació es trenca. La seva
intenció era, en principi, escriure setze novel·les més
per donar-li dues oportunitats més a partir del final de
les altres vuit primeres històries per tal d’apropar-se
a «la novel·la total», en un intent tan impossible com
original i ambiciós. En aquest punt, i pensant que ja
ho havia intentat amb aquells onze títols, va tancar
el projecte. Per a saber-ne més, recomano l’assaig
Temps obert, de Manuel de Pedrolo entre les dues
cultures, d’Antoni Munné-Jordà (Natan - Ajuntament
de Tàrrega, 1995).

Fa una pila d’anys, més de seixanta, a mitjans del
segle passat, Manuel de Pedrolo va escriure i publicar el conte El millor novel·lista del món: un escriptor
forassenyat embogia en l’intent d’escriure «la novel·la
total», és a dir, aquella que especularia amb totes Aquests últims dies no he deixat de preguntar-me
les possibilitats que es presenten contínuament a un per què no hi ha hagut cap crític, periodista, columpersonatge i que, segons la
nista, teòric, estudiós de
decisió del moment, poden
la literatura, o algun lector,
Els
seus
personatges
fumen
canviar completament el
senzillament, que no hagi
més cigarretes al dia de les
curs de la seva vida. Anava a
associat la dèria del nostre
parar a un manicomi i encoPedrolo, materialitzada entre
permeses pels metges.
manava la seva dèria als
1963 i 1969, a l’intent que
altres bojos, als metges i al
ara, cinquanta anys més
personal subaltern. Tots plegats, proveïts de màquines tard, podem llegir del gran Auster. Un cop més s’ha
d’escriure, produïen un soroll eixordador quan tecleja- produït una certa indiferència envers l’obra del nostre
ven les seves successives parides sobre els passos escriptor. Si la situació s’hagués produït a la inversa
d’un mateix protagonista.
i hagués estat Pedrolo qui, ara mateix, hagués escrit
una novel·la a l’estil d’onze intents tan ambiciosos
Aquesta idea seduïa l’escriptor de l’Aranyó. I vam de qualsevol altre escriptor de fama mundial, els qui
rebre’n un testimoni encara més sòlid i rigorós l’any ara han callat haurien fet una rialleta sorneguera per
1963, quan la nova i efímera editorial Llibres de Sinera acusar-lo de plagi. I no pretenc insinuar, de cap de
va publicar en un sol volum, titulat Temps obert, les les maneres!, que Auster s’hagi ni tan sols inspirat en
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Pedrolo, perquè estic convençut que, tot i haver estat
entre nosaltres més d’una vegada el gran novel·lista
americà, ningú no ha fet ni un sol pas perquè en conegués ni tan sols l’existència.
2
Els qui hem reivindicat més la figura de Pedrolo i
hem escrit més sobre la seva obra hem estat els
escriptors, els novel·listes, seduïts pels camins tan
diversos que va emprendre al llarg de la seva vida.
La crítica universitària s’ha mostrat força indiferent.
Joan Brossa, que no tenia pèls a la llengua, en un col·
loqui a la universitat va qualificar aquesta institució
com a ca l’Antiquari, formada per pulcres arqueòlegs
i enterramorts que es dedicaven a estudiar l’obra més
mínima d’il·lustres desapareguts, poc o molt coneguts, mentre que ignoraven la que produïen els seus
contemporanis.
Quan una publicació de caire gastronòmic em va
demanar un comentari sobre l’obra de Pedrolo, vaig
constatar que qui s’endinsés en aquesta narrativa se
submergiria en un catàleg de professions curioses, de
situacions enigmàtiques, de noms exòtics, de títols
sorprenents, en un repertori de posicions eròtiques,
un catàleg de clergues, xerrameques i miraclers que
curen de gràcia, mentre que, contràriament a l’obra
de molts novel·listes contemporanis, no hi trobaria
cap aportació significativa en el camp de l’alimentació.
Diria que no hi ha cap llepafils, entre els seus personatges. No passa el mateix amb el tabac, ja que els
seus personatges fumen més cigarretes al dia de les
permeses pels metges.
En les setze narracions d’un dels seus llibres que estimo
més, Crèdits humans, només n’he detectat dues en què
els personatges no fumin; en canvi, hi ha pocs rastres
d’àpats. Entre les deixies que queden a la taula després
d’un dinar hi ha gots, ampolles i puntes de cigarreta,
sense que ens indiqui a què corresponen les restes del
que han menjat... En un altre text, Es vessa una sang
fàcil, hi reincideix: la dona i els quatre homes fumaven
i bevien, les cares concentrades, en silenci. No hi ha
cap referència al que hi havia hagut abans, en aquells
plats... En un altre volum, només hi he trobat un parell
de referències gastronòmiques. Un personatge entra
en un restaurant tronat i, quan li pregunten «Cobert o
carta?», es decideix pel cobert i, tot seguit, li serveixen
una sopa d’all amb rosegons de pa de la vetlla i, submergit en una salseta verda també amb gust d’all, un
peix inidentificable que tant podria ser una esponja com
una estrella de mar, una carn negada en alguna cosa,
vi amb gust d’aigua mineral, i per postres un flam que
assaboreix amb ganes d’esbrinar-ne la procedència,

ben allunyada dels ous i de la llet... En una altra situació,
algú «es va fer unes torrades, es bullí un ou, i després
de preparar unes quantes tasses de cafè, esmorzà
tranquil·lament mentre encenia la primera cigarreta de
la jornada»... I en la narració Elements d’una desfeta
escriu: «[...] a la taverna de la cantonada, on encara
servien uns sangonosos bistecs de carn de cavall.»
Pel que fa a la beguda, és més explícit. En els mateixos textos hi he trobat gent que beu calvados, cervesa,
conyac, anís, pernod, vi negre, rom, whisky, picon, cointreau, pipermint, xerès, crema de cacau, bourbon, ratafia
i, també, coca-cola, llimonada, cafè i cafè amb llet.
Tampoc no es preocupa per fer-nos saber quina mena
de vehicle utilitzen els seus personatges: es tracta de
cotxes, simplement, que poden ser més o menys vells.
La gent, en general, camina o agafa el metro, juga al
dòmino, fa un solitari o beu un genèric «licor», sense
precisar.
Jo diria que en tot això Pedrolo, situat sempre a l’esquerra, fa que la major part dels seus protagonistes sigui gent que lluita per l’existència i que ja fa
prou menjant el que té més a mà per sobreviure, i
que menjar no és la seva preocupació, ocupats en
altres històries més importants. Durant els llargs anys
d’amistat, no vam compartir mai cap àpat. No hi havia
la proliferació actual de restaurants que es fan la competència a veure qui la farà més grossa. El gremi dels
oficinistes, del qual jo formava part, anava a la feina
amb un paquetet que contenia l’esmorzar: fer cada dia
un entrepà al bar era un luxe fora del nostre abast.
Avui, en canvi, veig com els escombriaires dels carrers
s’aturen i esmorzen asseguts a la tauleta de la cafeteria de davant de casa, de la mateixa manera que ho
fa la romanesa que demana caritat a l’entrada del forn.
I no és que pensi que no hi tenen dret, que en tenen
igual que qualsevol altre, només que no em puc estar
de comparar-ho amb altres temps, quan això era un
luxe a l’abast de molt pocs.
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Recuperar Pedrolo contra
el silenci
Josep Poveda

Secretari de la Fundació Manuel de Pedrolo

A

quest any commemorem el centenari del naixement de
Manuel de Pedrolo amb
la celebració oficial per
part de la Institució de
les Lletres Catalanes
de l’Any Pedrolo. Tenim
l’oportunitat de posar
els fonaments de la
recuperació del seu
llegat i (re)descobrir la seva gran aportació literària i
intel·lectual més enllà del Mecanoscrit o de Joc brut...
Des del desembre de 1990, amb la celebració del
Simposi Rellegir Pedrolo, organitzat pel PEN Català
i l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, pocs
mesos després de la mort de l’autor de l’Aranyó, no
hem tornat a reunir de nou experts i estudiosos que
reactualitzin la seva obra. Una trajectòria literària
que ha patit una llarga desavinença amb la crítica
i un silenci acadèmic que li ha valgut el retret de
ser un escriptor maleït, malgrat la seva popularitat i
la seva extraordinària projecció cívica.
Dins la celebració de l’Any Pedrolo, entre moltes altres
activitats, s’organitzaran dos congressos (a la UB i a
la UAB) que esperem que serveixin per a incentivar la
investigació entre els estudiosos i elaborar una nova
visió que inclogui el conjunt de la seva vasta obra literària i ens la situï en el lloc que es mereix entre la crítica
i les lletres catalanes.
Si ho aconseguim, haurem fet un pas de gegant en l’assoliment dels objectius i les finalitats de la nostra fundació, que fa dotze anys naixia de la mà de la seva filla,
l’Adelais, la qual, envoltada d’un grapat d’entusiastes i
estudiosos pedrolians, va emprendre una tasca divulgativa arreu del país de l’obra i la figura del seu pare
amb la finalitat d’apropar Pedrolo a les noves generacions, fomentant la seva lectura i donant a conèixer els
aspectes menys coneguts o popularitzats de quaranta
anys d’intensa creativitat literària.

Una preocupació constant de la nostra fundació ha
estat despertar de nou l’interès per Pedrolo aconseguint nous lectors i la necessitat d’animar a la reedició
de capçaleres que són difícils de trobar en llibreries o
que estan descatalogades. No ha estat fàcil, però en
els darrers anys, a poc a poc, s’han aconseguit interessants reedicions, i coincidint amb l’Any Pedrolo es
preveu una abundant recuperació de publicacions.
En els darrers temps hem vist la reedició de Totes les
bèsties de càrrega (labutxaca Grup 62); Procés de
contradicció suficient i Crucifeminació (Orciny Press);
Introducció a l’ombra (Pagès Editors); Acte de violència i Milions d’ampolles buides (Sembra Llibres) o
Tocats pel foc (Tigre de Paper). I encara un assaig:
Manuel de Pedrolo i la nació (1957-1982), de l’historiador Xavier Ferré (Edicions del 1979).
Coincidint amb l’Any Pedrolo, es preparen gairebé
una vintena de noves obres recuperades. Algunes
ja arribaren amb la presentació del centenari, com
la versió il·lustrada per Pep Boatella del conte de
Manuel de Pedrolo El principi de tot i la tetralogia de
La terra prohibida, que s’ha recuperat en dos volums
i inclou un pròleg-estudi de Patrícia Gabancho, totes
dues obres editades per Comanegra. Cal afegir-hi una
obra inèdita de poc més de 150 pàgines que apareixerà per Sant Jordi, editada també per Comanegra;
un text que Pedrolo va regalar a la seva filla quan va
complir quinze anys i del qual, per ara, s’ha avançat
ben poca cosa més. També destaca una biografia per
Bel Zaballa. O una antologia dels informes de lectura
que Pedrolo va escriure per encàrrec de nombroses
editorials, amb les seves opinions sobre autors de la
literatura anglosaxona i gèneres com la novel·la negra
i la ciència-ficció, a càrrec d’Anna Moreno-Bedmar,
Antoni Munné-Jordà, patrons de la Fundació, i Anna
Maria Villalonga, comissària de l’Any Pedrolo, i que
publicarà Pagès Editors, entre altres apostes.
Una de les iniciatives específiques que ha esdevingut la «nineta» de la nostra fundació és el «7lletres.
El premi literari i més coses», un certamen arrelat a
les Terres de Ponent organitzat per l’Àrea de Cultura
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del Consell Comarcal de la Segarra, la Regidoria de
Cultura de la Paeria de Cervera i la Fundació Manuel
de Pedrolo. Amb dotze edicions consecutives, el
premi, un dels guardons més ben dotats, comporta
l’edició del llibre guanyador a càrrec de Pagès Editors.
El reconeixement de la figura de Manuel de Pedrolo
és un dels motius principals del premi 7lletres, que
farà que durant set setmanes (del mes de maig fins
al cap de setmana més proper al 7 de juliol) s’organitzin una sèrie d’activitats culturals relacionades amb
la figura i l’obra de Pedrolo, la literatura i la comarca
de la Segarra. El premi manté un bon nivell literari;
només cal esmentar els escriptors Miquel de Palol
(2006), Cèlia Sànchez-Mústich (2008) o el poeta
Carles Hac Mor (2012) com
a guardonats.
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com permetre dissenyar diverses rutes literàries de
Pedrolo per l’Urgell i la Segarra que s’afegirien a la ja
existent Ruta del Mecanoscrit de Tàrrega. També la
paeria targarina ha anunciat la recuperació de la Beca
Manuel de Pedrolo. Bones notícies, doncs.

Per a nosaltres, Manuel de Pedrolo és un referent
imprescindible en la literatura catalana de la segona
meitat del segle xx, no tan sols per la seva vasta obra
i pel contingut transgressor d’uns textos amb una forta
càrrega social, que la censura franquista li féu pagar
amb un peatge molt elevat, sinó perquè, sobretot, fa
una valuosa contribució a la nostra literatura apostant decididament per la normalitat en un context
tan difícil; és a dir, apropar
la lectura en català a tants
Pedrolo és un referent
lectors com sigui possible;
L’altre projecte de què estem
imprescindible en la literatura tota una declaració d’intenespecialment satisfets és
I amb aquesta finalicatalana de la segona meitat del cions.
l’Espai Pedrolo, ubicat
tat va introduir a casa nostra
segle xx.
al castell de Concabella
la novel·la negra o la cièn(Segarra) inaugurat el 2014
cia-ficció, per esmentar
i que ha estat possible gràcies a uns ajuts dels Fons només dos exemples, atent com era als corrents liteEuropeus i de la Generalitat de Catalunya. A la terra raris més populars del seu temps. Fet i fet, la seva és
que va veure néixer Manuel de Pedrolo, l’Espai Pedrolo una obra literària concebuda com un servei al país al
integra l’exposició permanent Pedrolo, més enllà dels llarg de tota la seva vida. Per això, quan fem arribar
límits, l’arxiu del fons documental modern, obert i con- l’obra de Pedrolo també posem èmfasi en l’home
sultable per als estudiosos –de moment d’accés res- polític que s’amaga rere la seva ploma, en la seva
tringit, tot i que a través de la càtedra Màrius Torres actitud insubornable contra la injustícia i per la llibers’està començant a digitalitzar l’obra–, i una sala d’ex- tat nacional, posicionaments que li van tancar portes i
posicions temporals; un projecte que abasta l’ampli el van allunyar de les elits culturals en les quals, com
univers pedrolià presentant l’autor tant en la seva ell mateix reconeixia, no se sentia inserit.
dimensió biogràfica com literària.
Convidem tothom a aprofitar el centenari per a relleSom conscients que encara hi ha una feinada a fer. gir i recuperar Pedrolo en totes les seves facetes:
La biblioteca personal que es troba a l’antiga casa l’home i l’autor. Hi trobem una explícita declaració profamiliar de Tàrrega integra uns 11.000 volums, així gramàtica d’una gran radicalitat i molt actual, amb
com material divers (manuscrits, col·leccions, corres- voluntat de servei als Països Catalans, actituds
pondència...) que cal inventariar, valorar, catalogar i amb les quals, a través dels anys, va conformar la
classificar. Una tasca urgent si considerem necessari seva extensa obra, essent un escriptor i un intel·lecaprofundir en la investigació del seu llegat, mostrar la tual plenament conscient de pertànyer a una nació en
producció i el món pedrolians en tota la seva dimen- permanent estat d’excepció.
sió i unificar el seu patrimoni.
La museïtzació de l’antiga casa familiar, situada al
centre de Tàrrega, és un vell projecte que darrerament ha rebut el suport popular a la comarca, i no fa
pas gaire que l’ajuntament targarí va aprovar iniciar les
negociacions amb la família Pedrolo per tal de poder
habilitar l’habitatge com a espai museu i la conservació de la biblioteca personal de l’autor. Tan sols és
l’inici, però és una bona base. La coincidència amb
l’Any Pedrolo, a més, hauria de servir per a definir
aquest futur espai com a centre dinamitzador cultural
i social per a la comarca i per al conjunt del país, així

Entrada de l’Espai Pedrolo
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7lletres. El premi literari i
més coses
Mariajosep Jové

Àrea de Cultura. Consell Comarcal de la Segarra
biblioteques, centres educatius i d’altres per tal de
convertir la Segarra en un punt de referència important en el món de les lletres, promovent a la vegada
aquesta comarca amb tots els seus atractius.
L’elecció del nom d’aquesta iniciativa sorgeix a partir
de la coincidència d’un gran nombre de paraules que
hi estan relacionades i que consten de set lletres:
Pedrolo, Segarra, cultura, llengua, lectura... D’altra
banda, El premi literari i més coses és el títol d’un
recull de contes de Manuel de Pedrolo editat l’any
1953.

D

es de l’any 2006, la Regidoria de Cultura de la
Paeria de Cervera, l’Àrea de Cultura del Consell
Comarcal de la Segarra i la Fundació Manuel de
Pedrolo organitzen «7lletres. El premi literari i més
coses». Aquesta iniciativa implica un triple vessant: el
premi literari 7lletres; activitats al voltant de la figura
i l’obra de Manuel de Pedrolo, i activitats literàries
paral·leles.
El reconeixement de la figura de Manuel de Pedrolo
ha estat un dels motius principals per a la convocatòria d’un premi literari i de la realització d’una sèrie
d’actes que es duen a terme entorn de la figura, l’obra
i el pensament pedrolians.

El logotip identificatiu de 7lletres. El premi literari i més
coses és un poema visual del mateix Pedrolo, el grafisme del qual s’adiu amb el nom del premi.
Les tres entitats organitzadores convoquen anualment
el premi literari 7lletres, amb una dotació econòmica
de 7.000 euros, per un recull de set relats, cosa que el
converteix en el més ben dotat de les terres de Lleida.
L’obra guanyadora és publicada per Pagès Editors. El
jurat del premi és format per cinc membres estretament relacionats amb el món de les lletres.
L’acte de lliurament del premi es duu a terme el divendres més proper al dia 7 de juliol, en el decurs d’una
festa literària.

Però, a més, la Segarra és i ha estat una terra rica
en escriptors i en producció
Els guanyadors de les dotze
literària (des del trobador
edicions celebrades fins ara
Guillem de Cervera fins al
han estat els següents: 2006,
El premi literari 7lletres:
poeta Joan Margarit, passant
activitats al voltant de la figura Miquel de Palol (El Lleó de
pels germans Solsona o
Böcklin); 2007, Jaume Ferrer
i l’obra de Manuel de Pedrolo, i (La llum dels orfes); 2008,
Mercè Canela), i una manera
de donar-los a conèixer és
activitats literàries paral·leles. Cèlia Sànchez-Mústich
dur a terme un seguit d’ac(No. I Sí); 2009, Mireia
tivitats relacionades amb la
Companys (Venècies); 2010,
literatura d’una manera paral·lela amb altres esdeve- Miquel Àngel Vidal (Jardí de gel); 2011, Xavier Vidal
niments culturals.
(Els elefants interiors); 2012, Carles Hac Mor (No eixuguis els plats); 2013, Leandro Iborra (Les mars perduTot plegat suposa la participació coordinada de dife- des); 2014, Alfred Quintana (Enmig de la melée); 2015,
rents entitats municipals, associacions, museus, Xavier Ballester (Porexpan i polaroids); 2016, Teresa
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Saborit (Els llops ja no viuen als boscos), i 2017, Oscar
Palazón (Els complements del nom).
Des del 2006, «7lletres. El premi literari i més coses»
ha programat un seguit d’activitats relacionades amb
Manuel de Pedrolo, tant pel que fa a la seva obra literària, variada de gèneres i extensa en publicacions,
com al seu pensament. En aquest sentit, s’han dut a
terme taules rodones, projeccions de documentals,
presentacions de llibres, rutes literàries, exposicions,
obres de teatre, activitats de cultura popular, el premi
juvenil 7@, activitats per als més petits, entre d’altres.
Les activitats es fan durant set setmanes, del maig al
juliol, en diferents poblacions de la Segarra.
Cal esmentar que Joan Margarit, Jordi Pàmias, Josep
Coma, Rosa Fabregat, Isabel Valverde, Esther Brescó,
Jordi Gabarró, Josep M. Madern i altres escriptors
segarrencs s’han fet presents en les diferents edicions del 7lletres.
També hem tingut l’oportunitat de recórrer i conèixer
la comarca de la mà d’escriptors que, sense ser de
la Segarra, han escrit sobre aquesta, com ara Josep
M. Espinàs.
Aquest any, amb motiu de la celebració del centenari
del naixement de Manuel de Pedrolo, les activitats es
duran a terme de l’abril al desembre.

Poema visual de Manuel de Pedrolo, logotip del premi 7lletres

Des d’aquest espai que ens ofereix Llengua Nacional,
animem tothom a participar-hi.

La llibertat no és fer el que vulguis;
és no haver de fer allò que volen els altres.
Cròniques d’una ocupació (1989)
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«Trajecte final», un punt de
sortida per a llegir Pedrolo
Marcel Fité

Filòleg i escriptor

M

olta gent de la meva
generació vam descobrir l’obra de Manuel de
Pedrolo a través d’obres
com Totes les bèsties de
càrrega o Domicili provisional, totes elles estretament
compromeses amb la realitat de l’època en què foren
escrites i en les quals es
posaven en evidència, per
la via de l’absurd i del realisme social, les contradiccions d’un sistema opressor, repressor, miserable i burocratitzat, com ho va ser el de la dictadura franquista.
No fou fins a la darreria dels anys setanta que vam
descobrir (o potser van ser els alumnes que ens la van
fer descobrir?) una obra que donaria una gran popularitat a Manuel de Pedrolo entre els més joves i que
acabaria essent l’obra més llegida i venuda de l’autor
de l’Aranyó: Mecanoscrit del segon origen.
No eren pas pocs els alumnes de les nostres classes
que després de llegir el popular Mecanoscrit s’acostaven a la taula del professor demanant un altre llibre
del mateix autor. Aquest fet em va portar a fer una
adaptació didàctica de l’obra Domicili provisional i,
més endavant, una altra de Trajecte final, adaptacions que publicà Editorial Barcanova.
Recordo que la publicació de l’edició didàctica de
Trajecte final va ser una mica complicada, ja que
Edicions 62 (avui devorada pel grup Planeta) va intentar evitar que l’obra es publiqués. Va haver de ser el
mateix Pedrolo –que portà personalment l’original a
l’editorial Barcanova– qui imposés el seu criteri i facilités que es pogués fer l’edició didàctica que jo havia
preparat en contacte directe amb ell; decisió que, no
cal dir-ho, va ser un gran encert i d’una gran previsió,
ja que, a part d’ampliar notablement les possibilitats de
la seva obra, avui ens permet de gaudir-ne i donar-la
a conèixer sense haver de passar per les espanyolíssimes urpes del grup Planeta.

L’èxit que aconseguí Trajecte final va ser notabilíssim, i no solament entre els joves, sinó també entre
el públic lector en general. El secret d’aquest èxit és
que Trajecte final és un recull de narracions molt ben
elaborat, perfectament construït, d’una gran riquesa i
varietat de temes.
L’obra «Trajecte final»
El recull aplega set narracions, cadascuna de les quals
sol ser protagonitzada per un o dos personatges,
d’aparença senzilla i corrent, no gaire caracteritzats,
i que a partir d’un moment determinat es trobaran
involucrats en el conflicte que originarà el tema de
la narració. L’acció sol desenvolupar-se en contextos coneguts, quotidians i realistes. Les ciutats són
generalment identificables i varien entre les del país
(Barcelona, Vilafranca del Penedès, etc.) i les de la
resta del món (Nova York, París, etc.). El conjunt de
les narracions aplega temes com el control burocràtic de la persona i la possibilitat que aquesta es repeteixi («El cens total»); la relació d’éssers humans amb
extraterrestres («Un món distant i veí»); agències sorprenents, destinades a fer desaparèixer persones
inadaptades («Servei oficial»); robots de forma humana,
programats per a satisfer el plaer sexual («Cadàvers»);
les relacions entre els humans i els darrers representants d’una raça en extinció, procedents d’una
societat utòpica d’un altre planeta («Urn de Djlnl»); una
història d’amor entre una parella que viuen en temps
diferents però paral·lels («La noia que venia del
futur»), i, finalment, els problemes que plantejaria a
l’ésser humà el fet de rejovenir-se a partir d’una determinada edat («El regressiu»).
Aquesta diversitat temàtica, tota ella susceptible de ser
encabida dins el gènere de la ciència-ficció, permet a
Pedrolo de desplegar una gran imaginació i, consegüentment, mantenir l’interès del lector d’una manera
constant i activa. Això no vol dir, però, que l’autor
renunciï a plantejar els problemes que al llarg de la
seva obra han ocupat el centre de la seva atenció: els
límits humans i les paradoxes de l’existència, el control
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d’unes persones sobre les altres –és a dir, el poder–,
el pas del temps, la llibertat, la justícia, l’opressió i,
en definitiva, la preocupació per la condició humana.
L’autor no sols no hi renuncia, sinó que, al contrari, a
l’entorn d’aquestes inquietuds basteix el fil conductor
que cohesionarà les narracions, entre elles mateixes i
amb el conjunt de tota la seva obra. La ciència-ficció,
per tant, no és en Manuel de Pedrolo un fet conjuntural, ni res que es pugui analitzar aïllat del conjunt de
la seva producció, com si es tractés d’una part inconnexa o incompatible amb la resta de l’obra, sinó que
en constitueix un aspecte més de tots aquells de què
l’autor se serví per a assolir la totalitat narrativa que
perseguia.
El llenguatge és força planer, directe i clar, sense gaires
recarregaments retòrics. Caldria destacar, però, l’ús
de nombroses formes populars, locucions i modismes,
que emprats amb destresa per l’autor esdevenen uns
materials literaris d’una gran eficàcia i bellesa. En un
altre sentit, i coherentment amb la manera com aleshores solia escriure’s la ciència-ficció, no hi ha més
descripcions que les absolutament imprescindibles,
i l’acció, els esdeveniments i els diàlegs, són la base
essencial de les narracions; narracions que, d’altra
banda, es caracteritzen per ser, poc o molt, narracions de misteri o simplement en contenen elements:
sempre hi ha una persona, un fet o alguna cosa que
no encaixa, que esdevé un problema que cal resoldre i
que el lector –com en les novel·les policíaques– espera
de trobar coherentment resolt al final de la lectura.
Per tot plegat podem concloure que Trajecte final
constitueix un recull perfectament construït, madur,
que condensa una bona part de la visió literària i vital
del món de l’autor, amb una gran riquesa i varietat
de temes i amb un perfecte equilibri entre imaginació, misteri i coherència. La llengua és directa i funcional. I les narracions, malgrat ser de ciència-ficció,
formen un tot perfectament harmònic amb la resta de
l’obra de l’autor.
Pedrolo i la ciència-ficció
Sense cap afany ni pretensió d’ésser exhaustiu o expert
en el tema, m’agradaria subratllar alguns aspectes
que relacionen una bona part de l’obra de Manuel de
Pedrolo amb la ciència-ficció. Avui, tenint en compte la
qualitat de la seva obra i l’èxit lector que ha aconseguit,
hom pot considerar l’escriptor de l’Aranyó com una
de les figures cabdals de la ciència-ficció moderna en
català.
En parlar de les relacions entre Pedrolo i la ciència-ficció, cal tenir en compte, a parer meu, cinc
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aspectes:
a) L’afany de l’autor
d’acostar-se a la realitat a través d’unes
formes renovadores
però no excessivament difícils d’ésser
enteses pels lectors
corrents i senzills.
b) Fins pels voltants
dels anys setanta del
segle passat, coincidint amb l’extraordinari desenvolupament dels mitjans de
comunicació i amb
l’esclat i el reconeixement públic del gènere de ciència-ficció, Manuel
de Pedrolo no es posà a treballar d’una manera decidida aquest gènere i en tragué totes les possibilitats
que li oferia.
c) Aquestes possibilitats permeteren a l’autor, d’una
banda, acostar-se –bo i forçant-ne els límits– a la realitat total que volia transmetre, i, de l’altra, connectar amb àmplies capes de lectors, molts d’ells joves.
d) Cal subratllar també la seriositat i el rigor amb què
l’autor es documentava abans d’iniciar una narració
de ciència-ficció, tant pel que fa a la temàtica com al
model de llengua que calia emprar.
e) Finalment, hem d’assenyalar la tendència de
l’autor a l’experimentació (la distorsió de les coordenades lògiques del temps i de l’espai –el tema de
la relació temps-espai és un dels més explorats per
l’autor–, el contrast entre els personatges i les situacions en què es troben submergits, etc., com també
la inclinació a narrar temes de caire fantàstic i extraordinari, alguns dels quals ja apareixien en les seves
primeres narracions.
Així, no és estrany que algunes de les seves obres
de caire fantàstic datin ja dels anys cinquanta i hagin
estat llegides durant un llarg període de temps, com
ara L’origen de les coses (1955), o que algunes,
com «Les civilitzacions són mortals», publicada en
Crèdits humans (1957), reaparegués l’any 1980 dins
7 relats d’intriga i ficció. Tal com hem dit, però, la dedicació de Manuel de Pedrolo al gènere adquirí una
especial rellevància cap als anys setanta, concretament, a partir que en 1973 publiqués Darrer comunicat
des de la Terra. A aquesta obra seguiren el reeixit i ja
esmentat Mecanoscrit del segon origen (1974), Trajecte
final (1974), Aquesta matinada i potser per sempre
(1980) i Successimultani (1981), entre d’altres que,
com Múltiples notícies de l’Edèn (1985), també presenten alguns trets que s’acosten al gènere.
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«Homes i No»
Xavier Ferré i Trill

Universitat Rovira i Virgili
Control ideològic: Totes
les bèsties de càrrega

el vessant realista «minuciós», modern, amb protagonistes urbans, definits a través de les seves angoixes i
modalitats d’existència. Aquest vessant que abordava
el sentit del viure féu que Tasis el titllés d’autor «romàntic», és a dir, d’escriptor que proposa situacions que
aboquen el subjecte a prendre, sempre, una decisió.
Així, Pedrolo escriu una narració curta on inclou aspectes autobiogràfics narratius pel que fa a la creació de
la seva obra: El millor novel·lista del món. A part que
el personatge principal es refereix a un escriptor amb
una producció ingent de mecanoscrit original, aquest
en detalla la característica bàsica: l’obra «abraça tota
l’experiència de la humanitat. Tots els tipus humans,
tots els problemes, totes les situacions possibles hi són
descrits. Tot, absolutament tot.»

Tota literatura –no se’n pot
aïllar cap– té un context
social, cultural i polític.
El registre ideològic de
Manuel de Pedrolo (l’Aranyó, 1918 - Barcelona,
1990) –analitzat precursorament per Jordi Coca en
Pedrolo perillós? (1973)–
el trobem en els primers textos que tramet a la primeria
dels anys cinquanta –via Rafael Tasis– al portaveu de
l’exili català a Mèxic Pont Blau. Aquesta traça abasta
els anys seixanta a Serra d’Or, Tele/estel i, menys
freqüentment, Or i Flama. En conjunt, el fil conductor Aquest tipus de narrativa total pot servir per a destacar
de les reflexions sociològiques pedrolianes comprèn que, per a Pedrolo, una part substancial dels conflicfactors caracteritzadors d’una societat de consum en tes humans es contextualitza en la situació viscuda,
formació i, és clar, una concepció de la cultura del país interioritzada, d’ocupació mental, política del propi
que havia de trencar amb l’olor de resclosit i expressar país, la qual cosa també formava part de l’experiènel món real, la qual cosa també comportava canviar cia humana. Això dit no treu, però, relleu al fet que
radicalment la idea d’ús de la llengua, que hauria de una certa vivència psicològica de l’autor no intervingui
servir d’expressió davant un panorama social canvi- en la definició de l’obra de l’home de lletres. Pedrolo
ant. Per tant, entre els anys
mateix confessava que a
cinquanta i seixanta, l’escripdisset anys havia llegit La
Entre els anys cinquanta
tor segarrenc va mostrant
psicoanàlisi (1926), obra del
i
seixanta
va
mostrant
aspectes definidors de bona
psicòleg Emili Mira i López
part de la seva obra literària
(1896-1964), cosa que el
aspectes definidors de bona
desenvolupada en els anys
dugué a estudiar els treballs
part de la seva obra literària
setanta i vuitanta (aspecte
de Freud. També coneixia
desenvolupada en els anys
que requereix, d’altra banda,
l’obra del psiquiatre helvècompletar el material epistotic Carl Gustav Jung. Ho
setanta i vuitanta.
lar encara inèdit per tal com
confessava tot prenent com
permet de deixatar aquest
a referència el cicle vital de
objectiu a través de la relació amb crítics literaris o Daniel Bastida de la sèrie novel·listica Temps obert.
amb activistes i intel·lectuals).
Aquest marc cultural permet de definir una idea de literatura com a integració, és clar, d’aquests referents.
La novel·lística i l’obra teatral pedrolianes són amarades d’una preocupació per la condició humana, tal La idea de la literatura com a representació del món
com destacava l’escriptor al literat Estanislau Torres social i polític, i del literat com a subjecte gens aliè a
en Els escriptors catalans parlen (1973). A comen- les dinàmiques que se’n deriven, comporta que un
çaments dels anys cinquanta, quan es començava plantejament fonamental de l’obra de Pedrolo sigui el
d’analitzar l’obra de Pedrolo –com féu el crític i perio- concepte de límit, que no és altra cosa que el repte
dista Rafael Tasis en valorar les seves primeres nar- de l’individu a superar el convencionalisme social, el
racions i novel·les, encara inèdites–, se’n destacava seu model cultural i la presó en la qual resta sense
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atributs. La qüestió de la desobediència del temps Amb tot, per a comprendre’l cal, essencialment, capir
present té, doncs, en Pedrolo un representant de el que ens vol dir amb el seu treball literari, la qual
primer rengle. I ho és en confrontar el sentit d’allò cosa remet al plantejament de l’elecció –l’opció– del
humà amb el que en suposa la negació, represen- subjecte davant una cruïlla que demana una presa
tada, metafòricament, en l’estat: en la coerció. Vegeu, de decisió, una autodeterminació. La tetralogia La
si no, el títol tan revelador de l’obra de teatre Homes terra prohibida –o l’independentisme latent–, ceni No (1958), on «No» esdevé la negació de l’individu trada en les situacions d’un grup polític clandestí en
en forma de jerarquia coercitiva; o la presa de cons- la Barcelona del començament dels anys cinquanta,
ciència –la revolta– davant
exemplifica la lluita com a
la jerarquia en Les mans
contestació al límit estatal,
La lluita contra la colonització des del subsòl, com Pedrolo
contra l’horitzó (1961). I és
aquest concepte el que és
concreta en Milions d’ampocultural i mental dels
traslladat per l’escriptor a la
compatriotes, l’explicitava, en lles buides.
condició de submissió dels
clau política, en les Cròniques I arribem al cap del carrer.
seus compatriotes. És a dir,
determinar el «límit» d’una
Jordi Coca, en la segona
colonials, el seu testament
comunitat nacional suposa
edició de l’obra esmentada,
polític.
interpel·lar el poder de l’estat
es plantejava el «desencaix
–autoconcebut com a «nacipolític» com a element –no
onal»– que actua contra la identitat cultural i política gens secundari– que calia afegir a l’explicació sobre
dels connacionals. El retrat del Pedrolo que assumeix la dificultat que ha tingut la projecció de l’obra pedrola dialèctica, la contraposició de contraris, és reflec- liana. Amb tot, aquest desencaix o manca de sintit, per a qui vulgui aproximar-s’hi, en l’impagable (i tonia amb l’statu quo postfranquista i autonomista,
que caldria reeditar) Si em pregunten responc (1974). caldria plantejar-lo no pas com a conseqüència del
posicionament polític de l’escriptor, sinó que caldria
Aquesta doble dimensió del límit assumit i del límit escatir essencialment les raons culturals i ideològia qüestionar en la pràctica –com a repte– confegeix, ques que exerciren un bandejament de la seva obra
però, l’esforç «metodològic» de Pedrolo per concre- i, fonamentalment, la minorització de la memòria
tar unes situacions derivades de les múltiples lectu- literària. Algunes d’aquestes raons tenen a veure,
res filosòfiques i polítiques de base nord-americana, essencialment, amb el fet que l’alliberament nacional
europea, anticolonial, de les quals, algun dia, s’haurà establert en l’imaginari de l’aranyonenc era un expode fer l’estudi a partir de l’anàlisi dels volums (n’exis- nent del qüestionament d’un model de societat, la
teixen les llistes) de les dues biblioteques que tenia: la identitat hegemònica de la qual era –i és– la reïficadel seu domicili barceloní, al carrer de Calvet, i la del ció del productivisme, de la mercaderia i, doncs, la
carrer Major de Tàrrega. D’altra banda, la recerca que reducció del subjecte i de les nacions a cosa: a periel novel·lista feia dels contextos a narrar, tot partint fèria. I establir el pas de perifèria a centre era on
del coneixement de l’època a descriure, especifica raïa l’establiment del conflicte en el conjunt de l’obra
el compromís real amb la literatura. Perquè aquesta pedroliana amb els agents polítics de la reproducera la seva autèntica liaison: definir marcs de referèn- ció d’aquest model de societat econòmico-política.
cia en els quals s’entrellacen l’home revoltat camusià El materialisme històric destil·lat en el relat narra–revolta individual, que Jordi Arbonés en Pedrolo tiu de Pedrolo acoblava el doble alliberament d’una
contra els límits (1980) situa en el període iniciàtic societat nacional subalterna, fet que motivava una
de 1947-1956–, i la lluita col·lectiva –en clau de grups doble contestació amb l’ordre «nou» d’un estat reforculturals polítics, activistes militars, conscienciats– mat, però amb modernitzats arquetipus repressors.
que aquest difusor del teatre pedrolià a l’Obra Cultura Pedrolo contra mandarins: en lluita contra la colonitCatalana de Buenos Aires estableix entre 1956-1971. zació cultural i mental dels compatriotes, fet que expliTot plegat implicava no pas fer literatura evanescent, citava, en clau política, en les Cròniques colonials, el
o esteticista, sinó traslladar un ambient conceptual seu testament polític.
configurat pel literat al món real.
Això no treu, com a conseqüència, que el Pedrolo
ciutadà no es vinculés a manifestacions d’oposició
a l’estat franquista, o es mostrés fàcilment predisposat a donar suport a actuacions independentistes.

Llengua Nacional 102 | 1r trimestre 2018

38

ESPECIAL MANUEL DE PEDROLO

Adelais de Pedrolo
Màriam Serrà. Fotos: arxiu de la família Pedrolo
A la mare i a mi ens prenia el pèl d’una manera descarada, explicant-nos històries que a la fi resultaven
no ser certes, i quan no ens el crèiem en alguna que
era veritat, llavors, s’enfadava.
Llegia el diari a taula havent dinat i era tot un poema
per les enrabiades que s’emportava.

Ens trobem amb Adelais de Pedrolo, filla de Manuel
de Pedrolo, al pis de la casa familiar de Tàrrega, on
havia viscut el seu pare i on passaven les vacances. Fem l’entrevista al mateix despatx on l’escriptor treballava durant l’estiu, una estança petita i
plena de llibres, amb la persiana del balcó abaixada que esmorteeix la calor estiuenca i el fred
hivernal. El cendrer de vidre –ara buit, com devia
estar poques vegades– reposant a l’escriptori de
fusta, el telèfon negre de disc damunt la tauleta
petita, els arxivadors, la cadira amb braços...;
tot sembla a punt perquè Pedrolo enceti un nou
escrit. Fins tens la impressió que sents el so de
les tecles de la vella màquina d’escriure que tant
va fer treballar.
Immerses en aquesta atmosfera, iniciem la
conversa.
Parla’ns del Pedrolo íntim, familiar; del Pedrolo
pare...
Era un Pedrolo molt diferent del que veia la gent: tenia
sentit de l’humor, una mica peculiar, això sí; era molt
despistat, també. Hi ha una anècdota meva de quan
anava a l’institut. Un dia em va trobar pel carrer en
una hora en què jo havia d’haver estat a classe però
no hi va caure; jo vaig tenir un fallada enorme: me
n’havia d’haver anat a casa i haver donat qualsevol
excusa a la mare, però no ho vaig fer; ell va arribar primer i
va comentar sense malícia que ens havíem trobat,
i llavors es va descobrir el pastís.

Amb tant com llegia i escrivia, podia conciliar la
vida familiar amb la literària?
Això m’ho preguntes des de la perspectiva actual: ara
es viu una vida molt accelerada, mentre que abans era
molt més senzilla. No viatjàvem, i les nostres vacances consistien a passar tot l’estiu a Tàrrega. Allí fèiem
el vermut a l’Ateneu el diumenge i sortíem a passejar
cada dia al capvespre, i tornàvem carregats de figues,
móres, raïm, ametlles, flors..., de tot el que trobàvem.
Al pare li agradava especialment, els dies que havia
plogut, l’olor de la terra mullada. Ara, per exemple,
amb la taula on treballava ell, jo no en tinc ni per a
començar. La vida era molt diferent, anava a un altre
ritme i hi havia temps per a tot.
T’ha condicionat ser la filla de Manuel de Pedrolo?
Ho he portat sempre d’una manera molt normal, encara
que suposo que no ho va ser tant. De fet, no crec pas
que a gaires criatures els hagin posat al davant d’una
llibreria perquè s’entretinguessin. La mare explicava
que m’asseien a la trona, quan encara no caminava,
de cara a la llibreria, i sembla que els colors dels llibres
m’entretenien, perquè hi tenia llargues xerrades, guturals, és clar, perquè encara no parlava. No és gaire
normal per a d’altres, però per a mi sí que ho va ser.
Sí, em va condicionar, i molt. Més aviat em va fer
veure la realitat d’una part de la societat en què
m’havia tocat de viure com a perdedora. Quan vaig
començar el batxillerat, em va tocar una professora
d’història que era falangista. El pare començava a
ser conegut i, quan la dona va saber que era la seva
filla, ja el primer dia de classe em va dir que em suspendria. I ho va complir durant els tres anys en què
em va tocar estudiar amb ella, encara que, sortosament, les assignatures les vaig poder aprovar al
setembre, perquè el qui examinava era un altre professor. No tan sols em suspenia sempre, sinó que,
a classe, no parava de castigar-me: em feia sortir a
la terrassa i em posava en ple sol o m’expulsava de
l’aula per coses insignificants. Però ja em va anar bé,
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tot això, perquè vaig aprendre a plantar-li cara. Em
va fer tant la vida impossible que el pare va anar a
parlar amb el director de l’institut, però aquest li va
dir que no hi podia fer res, perquè la dona era falangista i tenia bons agafadors. A catorze anys vaig descobrir que es pot ser molt injust; per això, potser, no
suporto la injustícia.
I ara? T’incomoda que, quan et presenten, afegeixin al teu nom «la filla de Pedrolo»?
No, gens ni mica. No em representa cap problema;
de fet, la meva tasca la faig en funció que sóc la filla
de Pedrolo.
Tinc entès que ets coherent i insubornable, com
el teu pare...
Li estic molt agraïda, al pare: em va transmetre els
seus valors, i si a això hi afegim que sóc tossuda de
mena... Només cal veure que fa vint-i-vuit anys que
batallo perquè li donin el reconeixement que crec que
li correspon. Tot i la precarietat en què m’he mogut
sempre, amb ben pocs ajuts, penso que hem aconseguit molt amb la implicació de la gent del patronat de la
Fundació Manuel de Pedrolo i d’altres persones afins a
la causa. Gràcies al Consell Comarcal de la Segarra i
a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cervera,
s’ha pogut tirar endavant el «7lletres, el premi literari
i més coses», que aquest any arribarà a la tretzena
edició. A més, disposem d’un Espai Pedrolo, impensable fa només cinc anys, amb el fons documental,
custodiat al castell de Concabella, i fem moltes xerrades en instituts i entitats reivindicant, en companyia
de l’Anna Moreno, l’Antoni Munné-Jordà i d’altres que
heu participat en diverses activitats, aquest Pedrolo
insubornable, que va escriure com un desaforat, com
ell mateix va dir, i que va posar tota la seva literatura
al servei dels Països Catalans.
L’Adelais desvia la resposta cap a la integritat del
seu pare. Per l’amistat que ens uneix, però, podem
afirmar que ha heretat d’ell aquest filar prim, aquest
no deixar-se enlluernar ni subornar per cap estament ni organisme. Potser per això, tot el que ha
aconseguit ha estat lent però amb la consciència
tranquil·la que no ha venut el «producte», com
no el va vendre –com no es va vendre–, Manuel
de Pedrolo, per interessos, sinó que els resultats
obtinguts han estat senzillament per mèrit de la
seva obra.
T’ha passat mai pel cap d’escriure?
No, tot i que les paraules m’agraden, però no m’ho he
plantejat mai. De tota manera, hi hauria hagut comparacions, i «competir» amb el pare hauria estat una
tasca molt difícil.

El despatx de Pedrolo a Tàrrega

Ets bona lectora?
Sí, crec que sí que ho sóc: sempre vaig amb algun
llibre a la mà i també me l’emporto, a la nit, quan me’n
vaig a dormir. Ara m’ha donat per la novel·la negra;
de joveneta ja em va passar: quan el pare dirigia «La
Cua de Palla», m’empassava tots els títols; després he
estat molts anys en què llegia d’altres gèneres, però
ara, aquest, m’ha tornat a enganxar.
Sigues imparcial: t’agrada, l’obra pedroliana?
L’obra del pare és molt diversa i extensa, i és difícil que
m’agradi tot. Diria que, malgrat que ell és conegut com
a novel·lista, per a mi és un gran dramaturg, encara
que no s’hi considerava. Les obres de teatre, que tenen
diverses interpretacions, són un cant a la Llibertat amb
majúscula. La poesia, una altra oblidada, extraordinària, la compararia amb el cèlebre quadre El crit,
de Munch, i, per descomptat, hi ha moltes novel·les
que m’encanten. I no puc oblidar els articles, lamentablement de rabiosa actualitat després de tants anys
d’haver estats escrits. Haurien de ser una mena de
crònica dels anys negres de la nostra història i continuen vigents. Esperem que canviï aviat, perquè, si
no, desapareixerem com a poble.
Cita les obres de Pedrolo que prefereixes...
Mira, com que hi ha diverses editorials que han apostat
per reeditar les seves obres, no em sembla just mencionar uns títols i no esmentar-ne uns altres, encara
que és evident que tinc les meves predileccions; per
tant, no em pronunciaré per cap en concret. Fins ara
ha estat difícil de trobar la majoria de la seva producció
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perquè no s’ha reeditat: es troben molt pocs títols.
En aquests moments estic treballant en la recuperació dels drets d’algunes de les obres; n’hi ha que ja
són al mercat gràcies a algunes d’aquestes editorials
independents.
Explica’ns què és la Fundació Manuel de Pedrolo.
La Fundació Manuel de Pedrolo es constitueix l’octubre del 2005 i és donada d’alta en el Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya l’abril del
2006. Neix amb el compromís de recuperar l’obra
de Pedrolo i també la seva veu, aquesta veu que va
ser crítica amb persones i institucions i que mai no
va deixar de reclamar les nostres llibertats, les individuals i les col·lectives; d’un Pedrolo que escriu amb
voluntat de servei als Països Catalans, que veu la literatura com una eina de combat i que vol dotar la literatura catalana de normalitat introduint-hi gèneres com la
novel·la negra, la ciència-ficció, el teatre de l’absurd...
I el fons documental?
Com he dit abans, es troba al castell de Concabella
i, a diferència de l’Espai Pedrolo amb l’exposició permanent i una sala d’exposicions temporals, no és un
espai públic, sinó reservat als estudiosos de l’obra del
pare. Precisament s’acaba de materialitzar el projecte
de digitalització dels seus manuscrits i de les primeres edicions dels llibres, que segurament veurà la llum
aquest any en què commemorem el centenari del seu
naixement.

A l’era de Tàrrega

I la casa de Tàrrega, on vivia de petit i adolescent, i passava els estius de gran?
De sempre, la meva intenció ha estat cedir la casa a
la vila de Tàrrega perquè es pugui ensenyar com
a museu, amb dos espais clarament diferenciats: el pis
on Pedrolo va viure amb el seu pare i la tia Daria, que
els va fer de mare, a ell i al seu germà Ramon, i el pis
on van viure els pares els primers cinc anys de casats.
Estic pendent d’unes converses amb l’Ajuntament
de Tàrrega per veure com es pot fer viable el projecte de museïtzació. També m’han comunicat que
recuperaran la Ruta del Mecanoscrit, una ruta per la
topografia targarina de les obres del pare, que ja està
feta i només s’ha de senyalitzar, i la Beca Manuel de
Pedrolo – Ciutat de Tàrrega, que va deixar de convocar-se fa un grapat d’anys.
Per acabar, creus que a Manuel de Pedrolo i a la
seva vasta obra se’ls ha fet justícia?
No, en absolut. Ell sol ja va ser tota una literatura, i la
literatura catalana no seria la mateixa sense ell. Però
tot arriba, i aquest ple reconeixement també arribarà.
La Fundació vetllarà perquè sigui així! De moment,
ja ha començat. Tan sols espero i desitjo que l’Any
Pedrolo serveixi per a posar la seva obra a l’abast
de tothom.
Donem per acabada l’entrevista i restem en silenci
una estona. A l’Adelais li brillen els ulls sempre
que parla del seu pare: no pot amagar la veneració que sent per ell. Tampoc no pot amagar el seu
esperit lluitador, infatigable, defensor dels oprimits, de la justícia i la llibertat, la llengua, el país...;
un esperit alhora acollidor i amigable.

Tot passejant amb els pares

El so de les tecles de la vella màquina d’escriure
sembla continuar mentre ens disposem a anar a
un dels actes programats per a aquest any. A can
Pedrolo, l’activitat no s’atura mai.
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El petit argot sardanístic
Joan Mas i Sala

A

rran d’una conversa amb el president de Llengua
Nacional i del meu pensament, temps ha anhelat,
que algú em publiqués un parell o tres de poesies
que anys endarrere vaig confegir –per cert que tinc
el dubte de si realment tenien alguna mica de valor
poètic–, vàrem comentar quin lligam podria haver-hi
entre la sardana i el llenguatge per tal que, si per cas,
en un article sobre el tema s’hi poguessin fer aparèixer els esmentats poemes.
Em penso que qualsevol activitat, ja siguin els oficis,
professions..., ben diferenciada, té un conjunt de
mots específics en el seu desenvolupament que anomenem argot, i la sardana o l’activitat sardanística
també el té.
Si comencem per la música, tenim que la interpreta
un conjunt instrumental d’onze músics que anomenem cobla. En la cobla hi trobem tota la sèrie d’instruments que la formen: el flabiol i un diminut tambó
dit tamborí, amb la corresponent broqueta (tocats
per un sol músic). Específics de la formació són el
tible (dos) i la tenora (dues). Llavors hi ha la trompeta (dos), el trombó (un), el fiscorn (dos) i el contrabaix (un), vulgarment anomenat verra o burra. En
total, onze instrumentistes.
Cadascun dels músics que toquen aquests instruments és anomenat simplement amb el nom de l’instrument corresponent o amb la forma gramatical de
terminació -aire o -ista que indica ofici o dedicació,
com flabiolaire, fiscornaire, tenorista, trompetista o
contrabaixista.

Els músics se solen col·locar en un lloc enlairat del
terra, dit de diferents maneres, com empostissat,
taulat, tarima, entarimat o cadafal.
Les sardanes, com a peça musical, les fa un autor
o compositor.
En algunes sardanes hi ha un instrument protagonista o dominant; aquestes sardanes s’anomenen
obligades, d’un instrument o d’un altre.
Per a començar a ballar o dansar hem de formar o
fer una rotllana, anella, rodona, ròdol o cèrcol, que
de totes aquestes maneres ho podríem anomenar i
de fet s’anomena o s’ha anomenat.
La música comença amb unes notes simples del
flabiol i tamborí, anomenades preludi o introit, també
entrada, que no es ballen, i són el senyal, tant per als
músics com per als balladors, que comença la peça.
A l’hora de ballar, hem de comptar els compassos
de la música per tal de seguir-la i marcar els passos
o punts de les tirades de curts (petits o baixos) i de
llargs (alts), i anar puntejant, això és, fer el pas i marcar-lo amb la punta del peu, o sigui de puntetes, amb
la part posterior del peu, el taló, enlaire.
Les sardanes tradicionalment consten de deu tirades:
quatre de curts i sis de llargs. En els darrers anys,
ha aparegut una sardana més breu, amb tres tirades
de curts i quatre de llargs; en total, set. Hi ha qui
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ha anomenat aquesta sardana més curta d’estil
manresà.

una banda o per l’altra (esquerra o dreta) segons les
normes de cada estil.

Les tirades de curts es ballen amb la posició dels
braços avall. Les de llargs, en canvi, amb els braços
enlaire.

La rotllana es forma entre parelles (un home i una
dona, correntment). Igualment hi pot entrar tothom,
respectant, això sí, la norma de no trencar la parella
que formen l’home a l’esquerra i la dona a la dreta.
La persona que és a l’esquerra de l’home o a la dreta
de la dona és la contraparella corresponent. Hem dit
que en la rotllana hi ha d’haver un capdanser, que és
qui la porta o la mena.

La sardana, tal com hem dit abans, cal comptar-la,
o sigui, saber els punts que té cada tirada, i llavors
repartir-la, fer la combinació de dosos i tresos, per tal
d’acabar bé cada tirada. Això és treure la sardana.
A fi de fer això, acordar els passos o punts als compassos de la música, en cada rotllana hi ha d’haver
una persona que la meni, anomenada capdanser, que
és qui dóna els avisos, verbigràcia, alertar la resta de
dansaires perquè sàpiga pràcticament què ha de fer.
Trobem que a l’hora de seguir el ball, la interpretació
de la sardana, o sigui de la música, també té el seu
lèxic: ritme; aire(marcat, molla, coixí...); salt petit o
xic (i més col·loquial, picadet); salt gros o fort; etc.,
amb tota la gamma de matisos per tal de seguir al
més fidelment, acurada i precisa la música que toca
la cobla. La denominació d’aquests matisos depèn
molt del grau de coneixement i de minuciositat de qui
interpreta la música.
Hi ha diferents mètodes o estils (són les regles) de
repartir una sardana: empordanès, selvatà, garrotxà
o garrotxí... i encara potser algun altre de més minoritari. Repartir o fer el repartiment o la repartició vol
dir fer acabar les tirades bé (tant de curts com de
llargs), igualment la fi de la sardana en si, acordada
amb la música, com ja hem dit. També acabant per

Les tirades cal acabar-les amb el punteig parat; entre
les darreres de llargs la cobla toca el contrapunt amb
el flabiol (d’una durada de dos compassos), que no
es balla i es tenen els braços avall.
Al final de la peça la música fa l’acord final o cop
final. Els balladors l’acompanyen amb una estirada
dels braços en direcció al mig de la rotllana o també
hi ha qui els dirigeix avall.
Quan finalitza una audició o ballada i sovint a la mitja
part o descans, la cobla fa un repicó (sinònim de repetició) de la darrera sardana, consistent a tocar una
tirada de curts i una de llargs. En fer el cop final de la
repetició del final de la ballada, es fa el crit de «visca!».
La reunió de molta gent de festa per tal de ballar la
sardana, generalment amb dues o tres cobles tocant,
s’anomena aplec.
Igualment hi ha les paraules més genèriques de sardanístic, sardanisme, sardanejar, sardanista, que
també podem incloure en aquest lèxic.
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Aquest vocabulari no és pas exhaustiu ni definitiu,
ja que, com tota cosa viva, evoluciona i canvia amb
el pas del temps i amb la diferent visió de les coses.
Manera de repartir les (darreres) tirades de
llargs d’una sardana
(Estil empordanès)
Deu (10) punts abans dei finaI de ia tirada haurem de
fer (segons on s’escaigui aquest punt):

Albert Darrical
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Lletra per a la batalla.

Memòria literària de l’esquerra independentista
Agnès Toda i Bonet

C

om hem arribat on som? D’on surt tot el nostre independentisme
més combatiu d’aquests darrers temps? Sens dubte no es tracta
d’una única causa, tot i que ho podríem concretar en la manca de
voluntat de deixar-nos ser qui volem ser. Ferran Dalmau pretén buscar
els orígens literaris d’aquesta voluntat latent des del franquisme ençà
–concreta l’origen de la seva investigació en el naixement del Partit
Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), l’any 1968– i s’endinsa,
segons el cas, en llibres o escrits concrets, en autors determinats
o en editorials específiques, per fer-nos avinent quina va ser –o ha
estat fins ara, si la creació encara continua, com és el cas de Núria
Cadenes– la seva aportació en aquest sentit.

Ferran Dalmau

Lletra per a la batalla.
Memòria literària
de l’esquerra
independentista

Dins aquest entramat trobem, per exemple, l’acta fundacional del
PSAN, editorials com La Magrana o El Llamp i autors com Xavier
Romeu, Maria-Mercè Marçal o Manuel de Pedrolo. Em centraré en
aquest darrer cas per raons òbvies, sense desmerèixer el llibre en
conjunt, perquè ens ofereix un relat necessari per a situar-nos i saber
d’on venim i fins i tot cap on anem.

De Pedrolo, ja només de començar el llibre, en trobem una citació:
«Escriure en una llengua o escriure en una altra és escriure en i per
a un món o escriure per a i en un altre món.» Després ens l’ofereix
com a peça indispensable per a entendre no sols el posicionament
ideològic com a país, sinó en concret per a entendre certes aportaEdicions El Jonc
cions escrites en aquest àmbit. Així, doncs, el títol del llibre de Josep
Guia És molt senzill, digueu-li Catalunya sorgeix d’Acte de violència
–on Manuel de Pedrolo convoca una vaga general per fer caure un dictador amb l’eslògan: «És molt
senzill: quedeu-vos tots a casa»–. I el vincula amb altres referents del moviment independentista del
moment, el de la dictadura i el de posteriors anys de «postureig» que se’n deriven.
En l’apartat «El Pedrolo més compromès políticament» ens acosta directament, si bé breument
–diríem que el llibre només consisteix en petits pessics d’informació, sobre els quals caldria aprofundir molt més a través de diferents treballs–, a la figura de Manuel de Pedrolo i a la seva obra. Concreta
que podem trobar les seves aportacions més ideològiques en els dietaris i ens ho mostra amb exemples. També ens assenyala les seves col·laboracions més compromeses, ja sigui en manifestos, articles o contribucions en obres col·lectives, entre les quals destaca la seva breu peça teatral Llibertat
d’expressió, que s’inclou en la part final d’aquest epígraf.
D’altra banda, també ens presenta un Pedrolo desvinculat de qualsevol organització política, encara que
hi pogués col·laborar puntualment o més habitualment. I també, com un acte més de rebel·lió davant la
moral casta imposada, reprèn el tema de la possible atribució del best-seller de novel·la eròtica anònima
Els Quaderns d’en Marc a Pedrolo.
És clar que aquesta solament és una pinzellada concreta de l’obra de Ferran Dalmau, que se’n va molt
més enllà de Pedrolo, com ja s’ha dit i cal recordar per a no tenir-ne una visió esquarterada.
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Manuel de Pedrolo i la nació (1957-1982)
Agnès Toda i Bonet

E

l doctor en història i en sociologia Xavier Ferré Trill s’endinsa en
l’obra de Pedrolo per resseguir-hi la visió de la nació que hi projecta, o sigui la seva petjada més compromesa –i no ho fa tan sols
en relació amb l’alliberament nacional sinó també de classe–. Això
el porta a valorar la seva projecció com a intel·lectual, que significa tenir en compte la seva valoració de l’existència en el moment
concret que li toca de viure –i, per tant, els vincles que amb l’existencialisme, o si més no amb un determinat existencialisme, va tenir–.
La seva anàlisi el fa centrar-se no solament en unes obres determinades, sinó a fer un seguiment dels seus articles en diferents revistes per trobar-hi aquest biaix de fons i valorar-ne el component més
ideològic; una tasca gens fàcil, tenint en compte la ingent obra que
l’escriptor de l’Aranyó ens va deixar.

Xavier Ferré Trill

Manuel de Pedrolo i
la nació (1957-1982)
Edicions del 1979

Retornar a aquells anys obscurs del franquisme –que sembla que
ara tornen–i anar poc més enllà –el moment que va servir de base
per a estructurar l’anomenada «transició», que avui dia tenim més
clar que mai que senzillament va ser una operació de maquillatge–
per valorar el component més nacionalista del que, malgrat tot,
Pedrolo va aconseguir publicar, permet d’entendre millor qui era
Manuel de Pedrolo, com entenia l’escriptura, quins ideals tenia i
com va fer-s’ho per a poder-los transmetre –i entendre això, en definitiva, també ens permet de comprendre millor on som avui i per
què. Xavier Ferré ens acosta la imatge d’un Pedrolo que no es va
voler limitar a escriure, sinó que va voler-ho fer des d’un punyent
compromís amb la seva gent i el seu poble.

Ferré Trill utilitza el seu habitual llenguatge erudit i la investigació a fons a què ens té acostumats per
a fer-nos adonar de tota aquesta realitat i presentar-nos un Pedrolo amb unes idees molt clares i uns
objectius molt ben definits darrere les seves publicacions: la (re)construcció nacional, la vertebració
d’una nació i la seva llengua que –lluny de l’objectiu pretès– continuen dretes i fermes. I, per a fer-ho,
es basa en dues dates significatives: el 1957, l’any de la publicació de Cita de narradors; i el 1982,
l’any de la publicació de Cròniques colonials. Llàstima que alguns dels escrits de Pedrolo quedin fora
d’aquest marc temporal i que, per tant, la visió no acabi de ser del tot completa.
L’obra compta amb una presentació del doctor en ciència política Fermí Rubiralta, que ens situa l’aportació de Xavier Ferré a l’hora de revaloritzar i ressituar la figura de Pedrolo; amb diferents annexos,
que ens permeten de recuperar algunes de les seves aportacions més difícils de localitzar i que l’autor
del llibre en localitzar-les, en fer la seva tasca de recerca, ens facilita en la part final del llibre, i amb
una quantitat ingent de notes a peu de pàgina que ens proporcionen no solament la correcta contextualització d’allò que Ferré Trill ens desgrana, sinó també el camí de futures investigacions de l’obra
de pedroliana o d’altres aspectes que d’aquest treball en puguin derivar.
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Rondalles a la premsa del segle xix
Pere Martí i Bertran

P

Mònica Sales de la Cruz

Quan les revistes
conten rondalles
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat
Col·lecció «Biblioteca de
cultura popular Valeri Serra i
Boldú», 26
Barcelona 2016

ublicacions de l’Abadia de Montserrat és de les poques
editorials que publica assaig en català, i encara més de
les poques que publica síntesis de tesis doctorals per divulgar
estudis que altrament passarien molt desapercebuts o molt limitats a l’àmbit acadèmic. Un dels títols que ha editat, que em
va interessar de seguida per la seva relació amb els orígens
de la literatura infantil i juvenil és el volum Quan les revistes
conten rondalles, de la professora Mònica Sales de la Cruz.
Com deixa clar l’autora en la introducció, el volum, que va
obtenir el xxiii Premi de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú,
pren com a punt de partença la seva tesi doctoral, titulada La
rondalla en les revistes publicades a Catalunya durant el segle
xix. Com podem deduir del títol de la tesi i del subtítol del volum
(«Les publicacions periòdiques del segle xix com a font inesgotable de literatura popular»), el treball editat se centra en l’estudi de les rondalles publicades en les revistes catalanes del
segle xix, concretament entre 1823 i 1893, com es justifica en
la introducció (p. 11). És un treball ambiciós i ampli, ja que s’hi
fa una bona anàlisi de l’entorn: els corrents literaris i culturals
del segle xix, el folclor i les tres grans generacions de folcloristes del segle esmentat, la premsa de l’època, i, naturalment, la
rondalla amb les definicions i origen, els subgèneres, les classificacions... Més una bibliografia (en paper i en format digital)
molt completa (pp. 157-167).
El conjunt, doncs, és una bona informació, sobretot per a especialistes i per a interessats en el folclor català i més concretament, és clar, en la rondallística. Malgrat l’interès del volum,
hi ha una sèrie de lapsus i de mancances que no ens podem
estar d’esmentar, encara que només sigui de passada, ja que
el fan menys útil del que solen ser síntesis d’aquestes característiques. En primer lloc, tant la introducció com el resum final
(capítol 7: «Rondalla contada, rondalla acabada»), són excessivament repetitius, fet que n’afeixuga la lectura. Tampoc no
la facilita la reproducció que es fa dels originals de dues rondalles (pp. 124-128, 135-138), ja que resulten il·legibles si no
disposem d’una bona lupa, i que, a més, no tenen gaire sentit
en un volum d’aquestes característiques i havent-s’hi inclòs la
versió revisada de les mateixes rondalles. Potser hauria valgut
més donar les pàgines web on es poden llegir en el català de
l’època i santes pasqües.
En segon lloc, i lligat a l’edició, creiem que hi manca una bona
revisió estilística del text publicat, ja que hi ha mancances que
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criden força l’atenció i que no són dignes de les edicions a què ens té acostumats l’editorial. No
s’entén, posem per cas, que el text parli d’uns gràfics que no apareixen enlloc (pp. 154 i 155);
tampoc que les sigles que s’utilitzen per a citar les revistes en què s’han publicat rondalles no es
donin enlloc (pp. 100-107); o que hi hagi canvis de tipografia que poden destarotar els lectors, com
ara els que trobem en les reproduccions esmentades de les rondalles (pp. 125-126 i 127-128); i
encara diverses errades tipogràfiques que una lectura de galerades de ben segur que hauria pogut
evitar (pp. 10, 14, 27, 28, 46, 84...).
I, en tercer lloc, he de dir que tampoc no m’ha semblat gaire escaient la definició de «Renaixença»
que es dóna en dues ocasions al llarg del volum (pp. 30 i 143-144), ja que s’identifica amb el
Romanticisme, cosa que fa que qualsevol lector una mica espavilat s’adoni que pot entrar en contradicció amb les tres generacions de folcloristes que s’esmenten en el text en diverses ocasions, ja que
les dues primeres són la «generació romàntica» i la «generació de la Renaixença». Res, que és una
llàstima que, editant-se tan
poc assaig com s’edita,
no s’hagi tingut una mica
més de cura per a engrescar el lector i no pas per a
desencoratjar-lo.

Punts de venda
Alibri Llibreria

C. de Balmes, 26
08007 Barcelona
http://www.alibri.es

Llibreria La Ploma

C. de Sicília, 332
08025 Barcelona
http://www.laploma.org/cat/

Llibreria Claret

C. de Roger de Llúria, 5
08010 Barcelona
http://www.claret.cat/

Llibreria Les Voltes

Pl. del Vi, 2
17004 Girona
https://www.lesvoltes.cat/

Llengua
Nacional
Llibreria Documenta

C. de Pau Claris, 144
08009 Barcelona
http://documenta-bcn.com/

Cooperativa Abacus

http://abacus.coop/

i per internet
http://www.iquiosc.cat/llengua-nacional
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