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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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