
Aquest any 2018 commemorem el centenari del 
naixement de Manuel de Pedrolo, eximi picape-

drer 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 enra-
onar amb mi una bona estona al despatx editorial. 
Enyoro la seva franca conversa i el seu assenyat 
pensament. Podeu imaginar-vos el tema –el «mono-
tema» 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’at-
zucac on som avui els catalans. Dubto si convé a 
determinats polítics i d’altres dirigents «indepen-
dentistes» 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, reconei-
xem 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 
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protegir les persones ja madures o d’edat avan-
çada 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.

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 esquerrano-
sos, 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 sotme-
tre-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 cons-
tant 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 explica-
ció 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, menys-
prearia 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 parti-
dari d’un catalanismo bien entendido, aquesta singular 
figura que no trobem pas a la metròpolis, car del cas-
tellanismo 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’argu-
ment que res no és tan natural com que una cultura 
maldi per escampar-se a la recerca d’una universa-
litat 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 supri-
meix, 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 perse-
veren en l’espifiada i han intentat un tercer «tristpar-
tit» 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 cata-
lanofòbica dels espanyols contra tota cosa o indi-
vidu 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 his-
tòrica, 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, repre-
sentants de partits «independentistes» –amb presos 
polítics per aquesta causa–? És pels sous i les sub-
vencions, 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 con-
dició 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 res-
posta al meu interlocutor de les qüestions planteja-
des és fruit de la meua imaginació. Les respostes de 
Manuel de Pedrolo són autèntiques i les he copia-
des textualment; foren redactades per ell mateix fa 
trenta-sis anys: de primer com a tretze col·labora-
cions 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.

E S P E C I A L  M A N U E L  D E  P E D R O L O

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.

«A l’atenció del lector» (aforismes inèdits) 
Avui, 28 de juny de 1990 
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