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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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