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D E F I L D E V I N T

PEDROLO

◆

I s a b e l - C l a r a S i m ó

E
l proper 18 de juny se celebra, a Tàrrega,
un homenatge a Manuel de Pedrolo. De
fet, és el 26 de juny quan s’escau el 15è
aniversari de la seva mort –ja han passat
quinze anys!–. L’acte el mena la Fundació
Manuel de Pedrolo, i hi està prevista la
participació de la filla de l’escriptor, Ade-

lais. El cas és que un autor com Pedrolo ha estat
sistemàticament silenciat. A ningú no se’ns esca-
pa que aquest silenci prové de la ideologia política
de Pedrolo. Podem transigir amb les ideologies de
qualsevol escriptor, i fins i tot ho exhibim com un
senyal que per a nosaltres, gent estupenda, només
és important el text literari i no els avatars polítics
dels seus autors. Per exemple, en un cas com el de
Céline –quin escriptoràs!–, som flexibles, gene-
rosos, oberts, liberals... Hi ha una excepció, però:
no siguis independentista català. Pots ser inde-
pendentista irlandès, o taiwanès, que això és ac-
ceptable, però un independentista català provoca
un efecte de repugnància, un rebuig irracional,
una antipatia incontrolable. També passa amb els
altres independentismes de l’Estat espanyol, per
això hi ha escriptors “perifèrics” que viuen en un
munt de contradiccions.

Ara bé, el cas de Pedrolo és de jutjat de guàrdia,
si és que l’excel·lència literària té guàrdies i té jut-
jats. Si fem una mica de memòria, haurem de
constatar dos fets: un, que fa poques dècades, els
lectors, quan ens trobàvem, en dèiem meravelles,
llegíem amb fruïció Pedrolo i hauríem donat la
paga d’una setmana per tenir-hi una conversa. Ho
puc certificar, si voleu. L’altre fet és que Pedrolo,
conscient de les mancances literàries d’uns països
que no tenen altre suport que ells mateixos, con-
demnats doncs a l’oblit i a la inèrcia, va fer un es-
forç meritíssim per conrear tota mena de gèneres,
per omplir tota mena de llacunes. Et trobes, doncs,
el Pedrolo experimental i l’autor de gènere, el po-
eta i el dramaturg, l’autor humorístic i l’angoixat,
l’escriptor críptic i el divulgatiu. La seva obra és
immensa, abassegadora. Que una capa de silenci
còmplice hagi caigut sobre ell és primer que res
una injustícia i després una irresponsabilitat en
uns països que estan mancats de quasi tot i on no
ens podem permetre el luxe del silenci. Enhora-
bona als organitzadors, tots ells joveníssims: han
fet un acte de justícia i han aportat una mica de
literatura allà on ja només es parla de mercat.

N O N S T O P

MALESTAR EUROPEU

◆

M a r ç a l S i n t e s

M
és enllà dels motius i contextos
propis de cada Estat, el que
explica el no en els referèn-
dums francès i holandès és el

corrent de fort descontentament que re-
corre Europa, en especial l’Europa rica.
És un descontentament contra els polí-
tics i l’establishment en general, als quals
s’ha castigat tombant-los el seu projecte
de tractat europeu. Una situació com
l’actual, que s’ha batejat com a crisi de re-
presentació, és perillosa, ja que pot signifi-
car obrir la porta a devastacions de tota
classe. El nucli de la qüestió rau, al meu
parer, en el fet que les elits ja no són el que
eren. Han perdut la seva tradicional cre-

dibilitat, la seva autoritat carismàtica. La
societat ni les admira, ni les respecta; so-
vint les menysprea. El cert és que Europa
té davant seu grans problemes, però no
disposa de grans líders per afrontar-los. El
polític actual ha esdevingut poca cosa.
Quasi sempre es deixa esclavitzar pel màr-
queting. Viu obsedit per la televisió, les en-
questes i les pròximes eleccions. Això fa que
procuri donar sempre la raó a la gent, que
acaroni el llom de la massa. Igualment, al
ciutadà se li amaga la veritat i se l’intenta
acontentar a base de llaminadures ensu-
crades. L’important no és el futur, és la im-
mediatesa dels vots. Així s’ha congriat el
malestar que ara emergeix a Europa.

V E U E N O F F

LLUÍS CARANDELL

◆

I g n a s i R i e r a

E
l delegat del govern, l’alcal-
de de Madrid i el president
de la Generalitat inaugura-
ran avui a Madrid la nova

seu de la llibreria Blanquerna, con-
cediran una nova edició dels premis
que atorga a Madrid el govern de la
Generalitat i inauguraran una expo-
sició homenatge a Lluís Carandell. He
tingut la sort de poder ajudar en la
seva preparació. I jo, que em creia que
coneixia Lluís Carandell, he quedat
parat de la moltíssima feina feta per
un barceloní de la collita del 1929 que
moria a Madrid l’agost del 2002.

Cronista i corresponsal a Egipte, el

Pròxim Orient, Islàndia, Berlín, Perú,
Grècia, el Japó, Portugal o l’antiga
URSS quan sortir fora de la pell de
brau no era tan fàcil ni potser tan
apassionant. Lluís Carandell deia, a la
revista Capçalera, que el fet d’haver

sortit d’aquest ruedo ibérico a temps li
havia permès esmolar la curiositat i
les ganes de conèixer els secrets d’un
país que encara arrossegava (repasseu
Celtiberia show) tics i herències tan
antigues com rovellades. Als anys 40,

la família Carandell va comprar un
mas a Reus –Can Bové–, lloc d’aco-
llida per part d’una família de set
germans (en Lluís era el gran). En el
catàleg de l’exposició hi ha dos textos
que en parlen: el de la germana Ton
Carandell i el del poeta Xavier Amo-
rós. Si l’exposició torna a néixer, la
propera tardor a Reus, haurà d’insis-
tir amb més força en un altre dels
Carandell, en Josep Maria, l’autor de
Prínceps, novel·la que vàrem tenir la
sort d’editar en una editorial, Laia,
que també és matèria per a la nos-
tàlgia i per als arqueòlegs de la nostra
cultura.


