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Adelais de Pedrolo 
A la mare i a mi ens prenia el pèl d’una manera des-
carada, 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.

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 vacan-
ces 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, gutu-
rals, 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 sus-
pendria. I ho va complir durant els tres anys en què 
em va tocar estudiar amb ella, encara que, sorto-
sament, les assignatures les vaig poder aprovar al 
setembre, perquè el qui examinava era un altre pro-
fessor. 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, 

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 vacan-
ces. Fem l’entrevista al mateix despatx on l’escrip-
tor treballava durant l’estiu, una estança petita i 
plena de llibres, amb la persiana del balcó abai-
xada 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.
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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 falan-
gista i tenia bons agafadors. A catorze anys vaig des-
cobrir que es pot ser molt injust; per això, potser, no 
suporto la injustícia.

I ara? T’incomoda que, quan et presenten, afegei-
xin 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 aconse-
guit 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, impen-
sable fa només cinc anys, amb el fons documental, 
custodiat al castell de Concabella, i fem moltes xer-
rades 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 esta-
ment 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 com-
paracions, i «competir» amb el pare hauria estat una 
tasca molt difícil.

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, extraordi-
nària, 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, lamen-
tablement 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 con-
tinuen 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 men-
cionar 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 

El despatx de Pedrolo a Tàrrega
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perquè no s’ha reeditat: es troben molt pocs títols. 
En aquests moments estic treballant en la recupera-
ció 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’oc-
tubre 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 indivi-
duals i les col·lectives; d’un Pedrolo que escriu amb 
voluntat de servei als Països Catalans, que veu la lite-
ratura com una eina de combat i que vol dotar la litera-
tura 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 per-
manent 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 prime-
res edicions dels llibres, que segurament veurà la llum 
aquest any en què commemorem el centenari del seu 
naixement.

I la casa de Tàrrega, on vivia de petit i adoles-
cent, 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 pro-
jecte 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 convo-
car-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 venera-
ció que sent per ell. Tampoc no pot amagar el seu 
esperit lluitador, infatigable, defensor dels opri-
mits, de la justícia i la llibertat, la llengua, el país...; 
un esperit alhora acollidor i amigable.

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.Tot passejant amb els pares

A l’era de Tàrrega
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