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Pedrolo, més enllà
del ‘Mecanoscrit’
Avui fa 15 anys de la mort del prolífic autor

“És un acte de justícia reivin-
dicar el Pedrolo més compro-
mès i rescatar-lo de l’oblit i el
menyspreu de què ha estat ob-
jecte durant tots els anys de de-
mocràcia. No va escriure cent
vint obres impregnades d’afany
d’innovació en tota mena de
gèneres literaris per haver de
ser reconegut com l’autor
d’una obra menor i inofensiva
com Mecanoscrit del segon ori-
gen”, afirma el filòleg Ricard
Biel, membre del grup promo-
tor de la Fundació Manuel de
Pedrolo. Segons ell, l’estratègia
institucional ha consistit a en-
terrar intencionadament les
obres més combatives d’un
dels autors més prolífics de la
literatura catalana contempo-
rània, com ara Totes les bèsties de
càrrega, Avui es parla de mi, Cen-
dra per Martina i M’enterro en els-
fonaments.

“La majoria dels seus títols
més punyents i subversius
estan descatalogats o costen de
trobar; caldria recuperar-los i
situar-los allà on els correspon
dins el panorama cultural ca-
talà”, afirma Biel. De tota ma-
nera, l’objectiu de la fundació
és més polític que literari: “In-
tentarem utilitzar l’obra de Pe-
drolo per la mateixa raó que ell
la va fer: com una eina d’alli-
berament nacional. Ell va dir
que hauria cremat de gust tota
la seva obra a canvi de l’allibe-
rament nacional. Nosaltres tre-
ballarem per augmentar la
consciència nacional del teixit
social català. Pedrolo era un
ciutadà conscient de pertànyer
a una nació en estat d’excepció,
i per tant amb llacunes en tots
els àmbits. Va escriure mogut
per una voluntat de servei als
Països Catalans”.

L’editora d’Edicions 62, Pilar
Beltran, no creu que Pedrolo
sigui un autor oblidat, ni de
bon tros: “No comparteixo gens
aquesta idea –afirma amb ro-
tunditat–. És un autor molt tra-
duït i un dels que més es lle-
geixen encara avui. L’èxit del
Mecanoscrit no ha eclipsat altres

obres seves com Joc brut, Trajec-
te final o Mossegar-se la cua, que
també es venen molt bé”.

Això sí: “Hi ha títols que són
per al gran públic i n’hi ha d’al-
tres que tenen uns lectors for-
çosament més restringits”, diu
Beltran. “No crec que hi hagi
cap estratègia política al dar-
rere a l’hora de recuperar uns
títols en lloc d’uns altres, i
menys ara –afegeix–. Però Pe-
drolo era un autor amb tanta
producció que és inevitable
que tingui títols descatalogats”.

Manuel de Pedrolo, que va
morir de càncer el 26 de juny
del 1990, era un autor oberta-
ment independentista, o sigui,

Manuel de Pedrolo (l’Aranyó, 1918 - Barcelona, 1990)
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➤ 62 traurà al novembre
una edició commemorativa
de Mecanoscrit del segon ori-
gen, amb tapa dura i adre-
çada a tots els públics, no
només als lectors joves. Tin-
drà un pròleg de Josep
Maria Castellet en què ex-
plicarà com li va arribar a
les mans una novel·la que
supera el milió d’exemplars
venuts només en català.

Aquesta no serà l’única
iniciativa editorial encami-
nada a rellançar l’obra de
Pedrolo, tot i que les altres
encara s’han de concretar.
“No ho podem recuperar ab-
solutament tot de cop i
volta, hem de trobar el lloc
adequat per a cada llibre”,
diu Pilar Beltran.

Una edició de
luxe a la tardor

Disposat a omplir tants buits
com calguessin pel bé de la cul-
tura catalana, l’autor va provar
tots els gèneres, encara que va
sobresortir sobretot en la
novel·la. “Era un gran drama-
turg, però va pensar que el
poble seria més astut que la
censura, i va fracassar”, diu Ri-
card Biel. Aquest filòleg se sent
en deute amb Pedrolo: “Ell em
va inocular la consciència na-
cional, gràcies als seus dietaris
vaig adoptar un independen-
tisme coherent i vaig aprendre
a actuar en conseqüència”.

L’any 2000, Edicions El Jonc
va publicar Cal protestar fins i tot
quan no serveix de res, un recull
d’articles que aplega els plan-
tejaments socials i ideològics
de l’escriptor i que es pot llegir
com una mena de testament
polític d’aquest intel·lectual
compromès. Un intel·lectual
que, en opinió dels promotors
de la Fundació Manuel de Pe-
drolo, ha estat “vergonyosa-
ment silenciat”.

políticament incòmode. “Hi ha
catalans que no són indepen-
dentistes perquè no es volen
deixar aixecar la camisa, per
dir-ho d’una manera gràfica;
més s’estimen que els la pren-
guin”, va observar el polifacè-
tic escriptor, distingit amb el
Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes el 1979.

A efectes pràctics, la futura
Fundació Manuel de Pedrolo ja
es va presentar en societat a
l’acte d’homenatge que l’es-
criptor va rebre el passat 18 de
juny a Tàrrega, la ciutat on va
passar la infantesa.

Entre les finalitats de l’enti-
tat hi ha el suport a autors
joves i el foment de l’espai co-
municatiu català. “També
volem acostar el món associa-
tiu de les Terres de Ponent”, ex-
plica Josep Poveda, un altre
dels promotors. La fundació,
que estarà legalitzada cap a fi-
nals d’any i tindrà la seu a Tàr-
rega, la presidirà la filla de l’es-
criptor, Adelais de Pedrolo.

Eva Piquer
BARCELONA

Els promotors de la
fundació creuen

que l’escriptor ha
estat silenciat

“vergonyosament”

Nova novel·la de
John Irving

Guillermo del Toro
a València
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Q uinze
anys
després
de la

mort de Manuel de
Pedrolo, l’autor està
més oblidat del que
mereixeria, segons
denuncien els
promotors de la
fundació que portarà
el nom de l’escriptor i
que està en procés de
constitució.


