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ESPECIAL MANUEL DE PEDROLO

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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