
SETMANA PEDROLO
MANUEL DE PEDROLO: L’ESCRIPTOR QUE VOLIA SER LLIURE 

Els passats 20 al 28 de novembre, Òmnium Cultural de l’Alt Penedès i la Secció literària de l’Agrícol van organitzat la Setmana Pedrolo 
– L’escriptor que volia ser lliure. A les pàgines següents es publiquen els resums de les conferències centrals de la commemoració, que va 
comptar amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, de les llibreries L’Odissea i La Cultural i del Cinema Kubrick.

Francesc Foguet i Boreu

El teatre de Pedrolo: l’exploració dels límits

Pedrolo va escriure el seu teatre en plena dictadura franquista. En bona part, com a 
contestació a la manca de llibertat que vivia ell i la seva societat. Conscient que estava 

sotmès a un règim polític i social en què la prohibició, la repressió i la censura hi esdevenien 
inherents, Pedrolo sentia molt endins el problema de la llibertat i creia que calia replante-
jar-se’l de cap i de nou. No tan sols en la dimensió individual, sinó sobretot col·lectiva. 
Com a escriptor, el de l’Aranyó era partidari d’un compromís diàfan que contribuís a 
trencar estructures del passat, escometre problemàtiques vives i doloroses, inquietar el 
lector i desvetllar-ne la consciència adormida. L’art, la literatura havien de tenir, al seu 
entendre, una projecció social. El teatre havia d’explorar l’essència de la condició huma-
na, les seves limitacions i possibilitats. Havia de ser revulsiu, en la línia que va d’Ibsen a 
Pinter, passant per Shaw, O’Neill, Ionesco, Camus, Sartre, Beckett o Weiss.
De fet, Pedrolo va enllestir la seva dramatúrgia –setze textos– en només vint-i-tres anys, 
del 1954 al 1977. D’Els hereus de la cadira a D’ara a demà, hi ha una notable diversitat de 
propostes, però també una eminent coherència estètica i ideològica. És un opus compac-
te, d’altíssima qualitat. Temàticament, el seu eix central gira al voltant de l’exploració 
dels límits de la llibertat. Formalment, presenta una certa abstracció “tàctica”: serveix 
per eludir la censura. Si hagués concretat massa, si hagués optat per formes més realistes 
i entenedores, les seves peces s’haurien quedat al calaix. 
De tots els textos teatrals pedrolians, n’hi ha quatre que mereixen una certa atenció, 
perquè sintetitzen molt bé la seva dramatúrgia: Homes i No, Situació bis, Darrera versió, 
per ara i Tècnica de cambra. Tots quatre se situen al cor de les seves preocupacions i cons-
tants com a escriptor. A Homes i No, Pedrolo hi escruta els límits filosòfics de la llibertat: 
ofereix una al·legoria sobre la seva recerca. En un final obert, el lector/espectador arriba 
a la conclusió que la lluita per la llibertat no s’acaba mai. És una indagació indefinida que 
reclama un esforç permanent.

A Situació bis, Pedrolo hi aborda els límits 
polítics de la llibertat. Reflexiona sobre 
les possibilitats d’aconseguir-la per mitjà 
de la rebel·lió. No es tracta de perpetuar 
la situació de poder amb un mer relleu de 
capitostos, sinó que cal canviar d’arrel el sis-
tema, crear noves estructures i condicions. 
Partidari d’una societat sense classes i d’un 
sistema que abolís l’explotació d’homes i po-
bles, rebutjava qualsevol alienació de l’ésser 
humà i apostava per l’exercici conseqüent de 
la llibertat individual i col·lectiva.
Darrera versió, per ara, una peça molt becket-
tiana, inquireix els límits sociològics de la 
llibertat. Els personatges descobreixen que 
poden escollir, que poden exercir-la. Malgrat 
totes les dificultats, són capaços de trencar 
els lligams que els subjecten, unes cadenes 
imaginàries que neixen de la por que els in-
fon el qui exerceix la tirania. A la fi, actuen i 
assoleixen una fita que reclama un nou desa-
fiament. Per anar sempre més enllà. 
Al seu torn, Tècnica de cambra fondeja els 
límits existencials de la llibertat. La cambra 

per on entren (el naixement) i surten (la mort) els personatges és com la vida. Al costat 
d’una reflexió sobre la convivència col·lectiva i les relacions de poder, n’hi ha una altra 
sobre l’existència. Els humans no poden estar segurs de res, perquè potser viuen «una 
mena de parèntesi, i fora de context». 
En general, en sintonia amb l’hora europea, amb l’avantguarda escènica del seu temps, el 
teatre de Pedrolo emprèn una doble exploració dels límits: d’una banda, de la viabilitat 
de la dramatúrgia per arribar al cor de la condició humana, determinada per la llibertat, i, 
de l’altra, dels marges que brinda la teatralitat per aprofundir en aquesta reflexió. La seva 
indagació, al capdavall esperançadora, aspira a una totalitat i vol incidir en la consciència 
de l’espectador per canviar la realitat en què viu i obrir camins nous.
Un reflexió final. Per la varietat, per la diversitat, per la qualitat del conjunt de la seva 
obra (novel·la, poesia, teatre, assaig), Pedrolo hauria de ser més present en el sistema 
literari. És cert que diverses iniciatives apunten cap a una mínima revaloració: l’Espai 
Pedrolo; l’estrena de La nostra mort de cada dia al TNC; el documental Manuel de Pedrolo, 
trencant l’oblit; el film Segon origen; l’edició de Vint-i-vuit contes; el dossier a Serra d’Or... I 
tanmateix, no n’hi ha prou. 
En l’àmbit de les arts escèniques, caldria una feina doble, si més no: a) rellegir la dra-
matúrgia pedroliana i treure’n la pols acumulada, i b) dur-ne als escenaris públics, amb 
exigència i passió, les peces més significatives i vigents. Sense oblidar, en el quarantè 
aniversari de la fi del Cagaelàstics, Aquesta nit tanquem, un contundent al·legat contra la 
tirania feixista.

(Resum de la conferència pronunciada per Francesc Foguet el dia 20 de novembre de 
2015 a l’Agrícol de Vilafranca del Penedès).

ACTES DE LA SETMANA DEDICADA A
MANUEL DE PEDROLO
En primer lloc, el dia 20, el professor de Filologia Catalana de la UAB, 
Francesc Foguet, va impartir la conferència resumida anteriorment.
Tot seguit, el dia 24, Nina Valls, professora i col·laboradora de Serra d’Or, 
va parlar sobre “Més enllà dels llibres: Pedrolo al cinema i a la televisió”. 
El resum es publica a la pàgina següent. 
En tercer lloc, la setmana va comptar amb l’Adelais de Pedrolo, fi lla de 
l’escriptor, qui, el dia 27, va rebre els alumnes de literatura dels centres 
de secundària de la comarca. Prèviament, l’alumnat havia assistit a una 
projecció especial al cinema Kubrick de la pel·lícula Segon Origen.
Al vespre d’aquest mateix dia, es va projectar el curtmetragte Semblança 
d’un apassionat, sobre Manuel de Pedrolo. A continuació,  l’Adelais, va 
impartir una conferència sobre el seu pare que va titular “Radicalment, la 
llibertat” i de la que se’n publica un resum a la pàgina 5 d’aquesta revista. 
Excepció feta de la projecció de Segon origen, tots els actes es van celebrar 
al Centre Artístic del Penedès, l’Agrícol.
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