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MANUEL DE PEDROEO es uf\ autor no pas desconegut, perb sf

mal conegut 'jaixb sol ja ens mouria a provar de donar-lO a

coneixer millor. Si mes no per un desig lbgic de deixar les

coses a 1 seu lloc. I de fer justfcia. I de posar les bases

per a una possibilitat mes neta d'estudis posteriors sobre la

seva �bra i la divulgaci6 que es mereix.

La seva enorme producci6 editada, superior a la de qualse

vol altre autor de La literatura ca taLana i,com a nove].lista,

inigualada tal volta a Europa, per comenc ar-, ens ac]apara i

fa respecte a l' hora d ' acoanar-oo-cs '-hi ; segonament, 1
' evoluci6

de la nostra societat i dels mi�jans de comunicaci6 ; tercer,

els canvis politics i socials del nostre entorn ; quart, el

relleu gene racional, tot ta fet que , un cop mort, en certa mane

ra no croupi aquell lloc preeminent q� Ii era atribu!t mentre

va viure i els de la seva prbpia generaci6 0 similars s'ocu-

paven de tenir ) a primer pl.a ,

De cap manera el que acabo de dir pot indicar que ha minvat

la v�lua autentica d'aquest escriptor , i en no pocs aspectes

la incidencia d'estudis clarificadors ens far� veure com pre

cisament,augmenta : perb un moment 0 altre cal que comencin

els al.ludits estudis clarificadors. Fins a cert punt les breus

exposicions com aq�esta poden,espero,contribuir-hi. Basicament,

perb,el projecte de constituir una Fundaci6 que asseguri la

reedici6, estudi i difusi6 de la seva ingent obra) sera l'apor
tacio mes segura al mantemiment de l'interes per ell.

Manuel de Pedrolo ,als ulls de qui en te un xic de noci6,
l1ar'l"9Q.Q:u

es fonamentalment,.unrnovel.lista. Quan s'estudia un xic mes,
descobrim que es un pOder61s dramaturg deapr-e s , que te una es

timable i densa produccio' d'articles de premsa i prblegs; mes

tard,que ha tradu!t desenes d'obres estrangeres; i encara,que



Tres llibres de poemes.
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�s poeta. Ara, als ulls de la majoria apareix com a novel.

lista, l'autor de Totes les Besties de a�rrega, Balanq fins

a l� mati��d� )
Mecanoscrit del�eB9n origen, �na selva com

la teva,Avui es parla de mi , etc. La ra6 es @bvia : llggir
novel�la es a l'abast de molita gent,i �s un acte totalment

voluntari i selectiu : llegir articles de premsa es quelcam

afegit a la compra del diari,que cont� altres textos:

V. teatre t� t o-ta una al tra compq__,nent, i cal r-e ccne Lxer- que

llegir teatre nQm�s ho practiquen poques persones. De la

poesia,que en pedroloo es poca, encara en tenimmenys mostres

a l'abast. Fonamentalment,doncS, per actitud del public i

per la qmntitat i qualitat de pr04'.1cci6, Manuel de Pedrolo

es un narrador, novel •.lista •

Setanta-dues novel.les originals fa ccrnstar l'equip de la

revista URe' en el nUmero que dedic� a Pedrol0 el 1989. Posem

que amb l' edici6 d' algum mes inedi ta arribin a setanta

cinc ._ Ja s6n novel.les, si tenim en compte,a mes, la den

sitat i longitud dels textos,que no solen baixar de les dues

centes 0 �re.s-�� j28�.
Quin�,e o:bres de teatre, de tema curiosissim, veri table in

novaci6 em l'escena del nostre pais. Un teatre compromes i

essencial, incomode i aJLhora engrescador, transparent i rmiste

ri6s.

Quaranta-sis abres estrangeres traduides per Pedrolo ••• si

nomes comptem les signades per ell i deixem de banda alitres

traduccions que hagues pogut fer en temps dific�ls 0 en col.

laboracions no signades.

Dotze reculls de contes,que corresponen,per la longitud,

a vo:lums eq ui.vaLerrt s als de nove L ..La .

Nou llibres recollint articles, entrevistes, assaigs .Val

a dir que no contenen l'obra dispersa de Pedrolo erraquest
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Al castell de l'Arany6,1'any 1918, va neixer Manuel de

Pedro�o. El castell el tenia la familia en propietat. Pedro

JJo,doncs,natural de la' Se@c3t'r"a .se.c��' ,-encara avui la torre
I

del castell de l'Arany�'domina la plana -, tingu� aquest

mirador en ]a seva infantesa. Tanmateix ell deia que aixb del

castell era un t"l.et tJ.� que no calia explotar. De fet

se sentia targari, car a�T�rrega residi la seva familia ha

bitualment. �o l'havia visitat ,els anys seixantes, quan ell

encara hi anava als estius, al carrer maJOr, nUffiero cinc/on,
en urr petit despatx que donava all nOTd,amb la persiana del

balc6 apB. ixada, ell escrivia • Per l' cber-tur-a del balc6,
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I

I

I

I
arribava fins al carrer el teclei� de la . maquf.na ,

-
En la joventut de Pedrolo, el gran centre d'ensenyament a

T�rrega era el aol..legi dels Escolapis. EO fou fins fa ben poc�
i quasi tots els homes' que depassaren els estudis primarisi.

,
van � ��� les seves aules,i n@ nom�s de Tarrega.Pedro-

I

I

I

lo,don�s, fins que li faltava un any per acabar el batxill"e-

rat, en fou allumne. El ]935 el trobem a EB.rcelona,ellllestint
el batxillerat i dLa po sa t a estudiar \'V\�cina. 'lI'ota la vida va

1.' I I
conservar una", 1 �S(t.na (Ld ;_ per Ia realli ta t del co s huma ,

A la seva adolescerrcia a Tarrega f�u amistat amb persones

cam els activistes c�turals germans Angli, el poeta Gregori
tert j._ r,

Satorres 0: el pintor LJ..uis Trepat. En r-eaLf ta t ,: � desvinculac

I

I

I
va estar sempre atent ales valorsfisicament de T�rrega J

que hi sortien.

A Barcelona ,als seus divuit anys/el sarpren La guerra es-I
panyola. Som al 193ff i ell, que ja havia comenQat a escriure

algun relat i era membre de la Uni6 Catalanista d'Estudiants,
decideix no to�ar a T�rrega,on TIa familia li hauria disposat
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I
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un bon recer, i despres d'ingressan a 1a CNT fa de mestre at

Bergueda, a Figo1s. Actua tambe a. Barcelona porn a sanitari

(recordem 1a seva truncada intenci6 de fer M edicina ) i, en
....

b 1 servidad' ft· d � dt t daca ar a �uerra en 1versos ron s 1 espr�s un emps e

re-mobi1itzaci6 e1 1939,a Va11ado1id,es queda definitivament

a Barcelona. Te la vocaci6 d'escriptor en catala,en un temps
de prohibicions i repressi6. Fa diversos crficis, a 1a manera

dels escriiptors americans • Diuen que treba11a emma ageric La

de detectius,segur que en publici tat i assegurances, i en

�bscures tasques de corrector.

S'havia casat e1 �946,i e1 matrimoni va tenir una fi11a.

�uster i decidit a dedicar-se del tot a la 1iteratura - ell

deia que calia estar segur de voler dir coses -treba11a en

_d{.ve.r.s.0S. tasques per sortir endavant men+r e acumu1a les obres

origina1s,que no tenen editor.
./

Es un personatge 5ec� ,ma1grat que algunes de les seves

obres circulen poc mmolt entre els critic�mecanoscrites.Ha
,

pub1icat un recul1 de poemes , Esser
__

en; e1 m6n, editat per 1a

casa Torrell, de Reus. E1s crities catalans ,molts, no en co

ne i.xen . l' e xd s t encLa , A Tarrega n
' han perdu,t quasi elL ritStre)

i a Lleida,per exemple,ni els que teniem 11avors mes contac

te amb els cercles barcelonins en sabiem res.A finals dels

40s.i primeries de1s 50s se'n par1a en a1gun artic1e,c� d'un

fenrnmen productiu. Perc el seu.caracter,enemic de �es tro�ade�
reunicrns ,tau1es rodanes, entrevistes i aparicions en public,
l' a11unyem mol t de I' atenc i6 de La gent. Arriba a semb1ar un

fantasma.

11 aLxo contribuira� durant moJJ:t d.e temps, e1s seus conflictes
/

amb la censura. Es possible que el pub1ic,i a1gun critic dis-

tret,no el tinguessin prou ben dibuixat err· 1a seva consciencia,

perc la censura franquista el va aS6enya�ar immediatament com
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un autor a prohibir. Les seves proses tenien ma especial

ag�at,una cLar� respecte a les qUestions de se

xe) i nacionalilsme
... que feien facil la feina de La o enau

rae Ja diuen els historiadors ,p.e. que Pedrolo inicia la

seva carrera d'escriptor amb un desencaix total�� relaci6

amb el m6n cultural i editorial ( que ITO es troba en condi-

c Dns d'interessar-se i absorbir amb normalitat la seva pro

ducci6) com en relaci6 amb la censura,amb la qual tingu� pro

blemes constantment.El seu car�cter era certament indepen

dent/�.L b� -

no gens adust, perb el fons pessimista de la se

va concepci6 del m6n ( "S6c del parer d'en Marcusse, que

diu que l'®ptimisme �s reaccionari"), el fa desagradable als

benpensants i als acomc.datLcf.e , als conservadors, als tradi-
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cionals,etc. Es, em defirritiva, in poc incbmode.

I diffcil de situar. Una vegada,a T�rrega,un estiu, em va

regalar unjvolum de contes,em penso que era el �956; es trac

tava de Un m6n per a tothom,i va advertir-me tot seguit que

era dels llibres qm m�s sort havia tingut a l'hora de sortir

al carrer,perqu� feia nQm�s dos anys que l' havia escrit."Em

temo" -deia - que aLguna obra meva escrita posem,ara, es pu

blicar� amb m�s anys de retard". Al.ludia la censura,que li

tombav-a els tftols un darrera l'altre. I,en efecte, qui hagi

segui t 1 "f edici6 pedroliana any rere any, far� b� de tenir

present tamb� la data de redacci6, que ell curosament

feia figurar al final de cada text.Sn�t en tenim.

L� censura prsvLa permetia de presentar-hi per d 03 cops

una obra • Si nm era adBesa una vegada,podies retocar-la (0
no !) i passat un temps t�rnar-la a presentar,perb Si� re

butjaven ja la podies cremar,desar 0 arriscar-te a publicar-la
a Franga 0 a Mexic. Aixb tamb� resava per aDs fullets, als

programes, la premsa el teatre i les lletres de cangons ,i

les traduccions.I en castell_� tant com em catal�.Pedro�o fou
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altament per�dicat per la cemsura. Els censors de FarceTIona

ja sabien a qu� atemir-se. Haurien desitjat que els presentes

aLguna obra con temporitzadora, cristiana, neutra, "decent".Al

co ntz-ar-Lj.Pedr-oLo escrivia des de La seva o pt Lca inconformis

ta,des de La presa de corrsc :iBncia que les societats humaney

actuals s6n anibri.ladores dels valors humans autentics,i l'es

criptor s'hi ba de girar en contra.No hi h a concessions,ni
......

frivolitats.ITefensa de la persona humana independent,defensa

de la propia cultura i la propia llengua. I des de posicions

tot�:�ra esquerranes, si ho simplifiquem.

Tambe �a censura hauria saltat de goig si Pedrola hagues

escrit quelcom superficial 0 frivaL. Les seves a�� obres

de teatre no trobaven autoritzaci6 per representar-se normal

ment,i nDmes eren posades en escena una sola vegada. im con-

�

tava que 1!ID d ia, aI' oficina de c ensuraj.La van � 0 (\� AlY\.- ....

-iK�n tornar-li una obra de teatre rebutjada: It Escolti,mi-
-

I

I

ri,aixo no Ii podem deixar passar. Per que no ens escriu una

comedieta amable, 0 un vodevil ?" La corrupci6 co m a arrna ,

No el cone i.xd en. jr-ou be.

Va abandonar aviat la poesia ,encara que ell creia que era

l' au't errt Lca forna de creaci6 Ii ter�ria, la me s persnnal i pr'o

funda, com c�nfessa a la Nota Po�tica dins e1 llibre col. ].ectiu

L1eida,Vuit Poetes, de ]968. El fet que personalment fos un

soli tar i no volia dir que no:' buaque s La comunicaci6, am aL

contrari, el seu desig era arribar a tothom. L'home�autor es

criu per a l'home-�ector. Tambe va deixar d'escriure contes,

que foren ]a seva primera produccio' en prosa editada. Si be

entre 1950 i 1960 els volums de C ontes se suoce e i.xerr, de spr e s

es decanta per la novel.la : "El conte et limita massa ; s6c
"

un home que necessi ta espa I ". Igualment far a amb el teatre,

perqu� Ii queda reduit de public i no pot constituir e1 re

vulsiu que ell v�lia.Del 54 al 59 escriu.deu de les seves dk_

I
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I
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I Yl.olA.. obres teatrals. Def mitivament,]a navel.•.La es el seu millor

camp.
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I ni cal dir que en La nove Lla va trobar e 1 me s ampli camp

i la difusi6 me s satisfactbria, el publ'ic mes fidel, i a]hora

el mes variat. Per a1tra banda, la comp1imada ,cronOlllDgiaI

I
en edici6 de �a seva producci6 ( obres de 1960 apareixien

e1 �1972, novel.les de 1959 el 1965,etc) ha perjudicat una

"r-eLec tur-a " ordenada de La seva obra,tan extensa. V'llll dir,e1s

lectors no poden j�tjar la trajectbria de l'autor, que es benI ,

son estudiosos 0 no fam una tesina,nocoherent,perqu�,si no

I tornen a llegir cronolbgicament una obra que han..conegut par

cialment i desordenada.

Tot amb tot,les novel.les de Pedrolo valen per elles matei

xes,i fins i tot aixb es cert en De s s�ries,com_�..!!_l_p_�_�Eert,
I

I ( onze novel.les) cadascuna pot llegir-se sense referen-

I
c Ie s obligades ales al tres .Veiem que, una de les candicions

que l' autor sembla imposar-se a I' hora de fer novel.la ,Jes La
.,

I

de renovar la t�cnica amb que les escr:juj. a cada nou tit ol.Es

aixi que te novel.les -0 relats curts - e�u� nomes hi ha dia

leg,d'altres en qu� nomes hi ha descripci6 i narraci6, d'al

tres en qu� la primera person�a amb el que d'altres �n

sen 0 somien , d'altres en que el text es va descomponent •••

Pedrolo demana tothora la col.laboraci6 activa del lector. El

que explica Ii importa nomes si pot experimentBr amb la manera

d'explicar-ho. Tinguem present, per reforqar la sing�aritat
del seu ca� que Pedrcr[b aplica la multiplicitat de tecniques
des dels in1cis , i fa la impressi6 que quan come�a a escriu

re te ben apreses to�es les t�cniques renovadores de £a nnvel

listica del nostre segle, des del monbleg interior fins a la

fragmentaci6 expositiva,les intercalacions, els onirismes,el

nouvel roman,l'ob�ctivisme,i els tocs surreal_}stes. Mentre

feia les seves primeres obres, estava arribant aqui l'onada de

l'ex:�tencialisme �ant en el vessant literari -Sartre -com

I
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I en el f ilosbfic -H-eidegger - Pedrolo tenia assimilat, perb
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tambe coneixia be la gran tradfui6 realistica de la generaci6
d.'�D6s Passos,Faulkner, Erskine Caldwell, SC(l))tt Fitz

gerald - 0 de la nove Ii ..]]a negra - ell fou ell primer director

de la cOl.lecci6 �LaCua de Palla�- i de l'eticisme dels poetes

marxistes 0 d'Albert Camus. Aixb quant al contingut.Quant a

la forma que pren el text, el nouvel roman,o Joyce)o Beckett)
l' a judem mol t, i cons oLerrtmerrt ell manifesta el se u desig de

fer una tecnica variada, tots els temes i tots els estils. Em

deia un dia, tot rient-se dels critics superficials, que encara

parlen de l'argument : n En narrativa el que importa es

l!esti�, l'estil l'estil�
I .

.

. Eisenstein havia dit el �

I

I

I

I

I

I
"

teix de 1 cinema : "muntatge ,muntatge i muntatge "

Una novel_la de Pedr�lo i de les primeres, ja introdueix

el punt de mira entre dos 0 mes rmrradors,un per a cada capitol;
en una al tra novel.la d' cquest prime.,T' periode, Pedrolo desen-I

I
rotlla cada urn dels giS' capitals amb ;;) is tecniques diferents:

di�leg exclusiu, dieta;i, narrativa con�encional,monbleg in�e

rior i episto]ari : s6n,respectivament, Es vessa una sang f�cil

i Les finestres d'obren de nit.

Pedrolo,que no va v�tjar mai, situava de vegades �s seves

nove l;..les en indrets Ll.unyavts -Califbrnia,p .e.-despres d l
una

bona documentaci6,ajudat de mapes i de pl.anoLs de ciutats .Els

eda'ors francesos el rebut jaren al comene amerrt perque no tenia

color TIocal. Les novel.les realistes llargues, pero,genralment

se situen a Barcelona, els seus p�otagonistes treballen en ofi

cines,o en el c@merg, hi ha pocs escriptors 0 artistes • Els

ambients tancats exerceixen uw" fascinaci6 en Pedrolo, i aixo

es reflecteix tant en l'atmtsfera dels pisos com en les @bres

de teatre, totes elles escenngrafiades en llacs tancats,seguint
el pes existencial que ell mateix sentia • Te una sola nove].la

d'ambient rural -i encara hi predomina una a�osfera tambe tanca-

I
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I

I

I

I

I

I
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da, NTou pa lIE de terra ,

Manuel de Pedrolo desitjava en paraules seves "fer

una expl,-"oraci6 de La condici6 humana ,' de Ile s seves limd. tacions,
de les seves possibi li tats, dels se w ac t e ev.pez- tal d ' aclarir

( 0 d'ajudqr que algu altre aclareixi) les nostres qualitats,
els nostres defectes,l'Us que podem fer de l'exist�ncia,no
pas en allb que te 0 pot tenir d'accessori,sin6 en allb que Ii

es essencial". Per a ixb les passions explici tades no pas en

grans frases, s�b6 en � conducta humana de cada dla,s6n en

primer �a,i com que tambe valia sortir de la hipocresia que

amagava certs temes Q els disfressava,ell situa els odis,les

enveges,i la forga del sexe en uITLpla de normalitat que al pri

mertmo-men va ser un xoc per a molts.La sexualitat/en Pedrol� es

�� de conductes culturals, de fronteres autoimposades,

perb tambe d'horitzons possibles ,com l'incest 0 l'abus. Les

seves descripcions en aquest terreny s6n totalment desinhibi

des i poden semblar obsessives : roba interior, sobbats f.>f'un-t:s-,
el ritme acostunat del sexe avorrit, el brogit d'un raig d'ori

na ••• Perb cal recordar que aixQ en ell condueix sempre a

.

..
,

una sftuaci6 existencial, essencial,no accessor� ho hem dit

abarrs • La novel.la reflecteix compor taments,i motivacimrrs
.........

int�mes ,perb tambe ��plica qu� veu l'autor en la societat:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
Escriu Jordi Coca :

I

I

5.- Perdolo, doncs, com a bon existencialista que es en l'origen, ha volgut fer una lite

ratura de presa de posicio sobre cada un dels temes que l'afectaven: la tortura, el retom de

l'exili, la pobresa, la injustfcia polftica, la manipulacio de la historia, etc.; ha volgut trac,tar
en els seus llibres, amb la maxima claretat possible, temes com la homosexuahtat; s ha

plantejat la literatura com un tot global per demosrtar-nos que t� lit�rat�ra .era una novel.la

policfaca com un text d'esmolada recerca formal; tambe, .com Ja. s ha lll.sl.nuat, h.a volgut

ocupar-se dels temes cabdals del segle que li ha tocat de viure: psicoanalisi, mar�lsme, l�s
concepcions relativistes del temps i d'espai, etc; ha tractat el tema de lao mort I del �es
enlla: s'ha referit amb humor a la hiperespecialitzacio de la vida nord-amenacana, especial-

r ment a traves de la imatge que ens en dona el cinema de Hollywood ... I tot aixo h� h� fet

no pas desordenadament, saltant d'una cosa a l'altra, sino amb una perfecta .orde.naclo inte

rior, avantcant lentament a mesura que canviaven la societat que l'envoltava lies Idees sobre

la societat en general i, tambe segons l'evolucio personal i de la propia obra.

•

I

I

I



. Estrictament personal, obra plenament ma

dura, exigia mes del lector que no pas la intriga d'un
«fet divers» 0 l'enginy calculat d'un conte. Per primera

.

.
.

L1aparici6 de Pedrolo es va catalogar immediatament com

"el fenomen PedroJJo II. Era una rrovetat total, un autor ja fet

que apareixia de sobte, com els bollets,poder6s iamb 1 'Iofici

apres.
,

centes ElSon coneguts primer uns reculls de Premi Li-

terari i mes coses el 1953,i una nGvel.la curta,Es' vessa una

sang facil ,el 1954, i quan ja c�enqava de cridar fortament

l' atQ,nci6 guanya el premi Joanot. Martorell ,.precedent del Sant

Jord i Jamb Estrictament. persQna� Ha desaparegut la tradici6

noucentista de la nove�la, e1 realisme narratiu,i entrem en

un tipus de novel.1a que demana a1 lector que es fixi err!la for

ma del re1at tant 0 mes que en e1 fons. Ho explica Joan Triadu

amp1iant l'impacte de Pedro10 al mon social i a l'horitz6 poli-
tic:

vegada en la novella catalana el lector havia de sennr-se

identificat amb uns procediments narratius rnes que no

pas amb un tema 0 uns personatges, dels quals nomes
havia d'acceptar la naturalitat amb que se Ii oferien. Els

procediments narratius passaven a primer terme, por
tats amb un rigor inusitat. Malgrat tot, ja aquesta no

vella -aixi com despres la resta de la noveHistica de
Pedrolo- fou rebuda per part del public amb una sim

patia que supera l'astorament, potser per la consciencia
de la importancia d'una novel·la d'aquestes caracteristi

ques com a fet no sols literari sin6 de cultura, i gairebe
com a fet de rendiment politic. Els entesos i la critica
catalana oberta i rigorosa s'adonaren amb confortable

satisfacci6, superadora d'escrupols i d'inquietuds, de

I'adquisicio que hom havia fet. Perque Pedrolo conju
minava ja en aquelles primeres aparicions el «trasllat»
de materia novellistica avancada cap a la catalana amb
una simplicitat expositiva i de continguts que n'assegu- El' .

raven la difusi6.
.

. �censura; m. �rotagomsta, «un home aproxima-
.

dament normal, fill d aquest estament una mica indecfs
} Sl. S� que anomenem la petita burgesia», havia rebut, un dia

.

S< d'hivem de comencarnents del 1954, una lletra d'una
antiga promesa. EIs pensaments de Miquel Valls s'o
rienten cap a aquest fet, mentre es dirigeix a visitar
clients (es corredor de lIibres) i a veure's despres amb
la noia. Pero es tracta d'un fragment de la vida de
Miquel Valls, molt petit, «en comparaci6 als quaranta
un anys de la seva existencia», ja que encara que la
lectura de la novella «exigeixi mes temps», tota la no
vella compren nomes seixanta minuts «reals», durant
els quaIs «en Miquel no explica la seva vida. Pensa. I en
pensar iHumina certs episodis d'aquesta vida passada».
Aixi, I'obra esdeve, amb mots de l'autor, «el resultat
d'una traducci6» del «dialeg interior» del protagonista
amb i en ell mateix.



El desplegament de la movel�listica de Pedrolo a partir

d' ales bores confirma el se u Ln t.er-e s toaal per cada ob_ra
i les constants del seu esperit : A H@ de la Lit. Catalana}
vQ)l Xle Maria CampilliIL i Jordi Castellanos diuen :

"

. Una novel.Hstica, en primer Hoc,
que reclama un public, perc que tarnbe
contribueix a formar-Io; ales conegu
des dificultats per la migradesa edito
rial i per la censura, s'hi afegeix llavors,
en els mots de Fuster, «una certa reti
cencia en les rutines dels lectors de

l'epoca», per la novetat constant que
l'obra pedroliana suposa. Una novel
listica, en segon lloc, que es diversifica
i s'enriqueix a cada nova mostra;
I una novel·li'stica, en fi, que aspira a la
normalitat i rera la qual hi ha un

escriptor amb clarissirna voluntat de

professionalitzaci6. Amb aquesta vo

luntat justifica doncs l'extensi6 i la

regularitat de la seva producci6, aixi
com la diversitat de tons, estils i fins de

tradicions diferents que concorren dins
el genere. L'afany de mostrar el novel
lista com un home normal que diaria
ment repren la seva feina no ha de
fer-nos oblidar de l'enfocament que
Pedrolo d6na a aquest seu ofici novel
listie: el viu com una aventura, a la

qual es menat per la seva passi6 de fer
literatura, i que es renova en cada

producte nou que ernpren. Aixi, Pedro-
10 no usa la novel-la com a mitja literari
per aconseguir un resultat -descripci6
d'una epoca, explicaci6 personal 0 de
mincia. La novel-la, cada novel- la, amb
tots aquests elements a dins, es I'unic
resultat que es proposa.

D'un plantejament com aquest neix
tambe una novel-la amb caracteristi

ques propies. De l'ofici viscut com a

aventura, per exemple, neix el gust pel
rise: la necessitat del novel-Iista d'anar
al fons, de comprometre's enterament

a cada nova obra. D'aqui, segurament,
la nove tat tecnica que suposa cada
novel-la de Pedrolo, indestriable dallo
que el novel-lista s'hi proposava: « ...el
novel-Iista -diu ell mateix a Porcel+
no sols veu un tema i una historia que
l'explicita, sin6 tambe, alhora el vehi
cle estructural inevitable». • dins de
cada provatura hi ha sempre els matei
xos ternes, els que obsessionen el no
vel-Iista. Primer, la solitud inherent
a l'home, de la qual no pot escapar,
i que l'incapacita en la seva necessitat
de comunicar-se amb els altres homes.
Eis contactes humans, diu Pedrolo,
«sabem que no els podem establir 0 que

\ els establim d'una manera deficient
i enganyosa, i en sofrim. 0 be preferim
fer cos amb l'engany, amb l'aparenca,
i ens acontentem amb un contacte il-lu
sori». D'aquesta primera limitaci6 nei
xen probablement totes les altres preo
cupacions, reiterades ales seves novel
les:

"�i si la comunicaci6 entre els homes
es impossible, la relaci6 entre els dos
sexes es sempre de domini i de violen
cia, 0 una via d'escapatcria embrutido
ra i sense sentit, on sovint l'home des
carrega la seva por; una por que, d'altra
banda, neix de la impossibilitat per
part de l'individu de comprendre tot

- allo que l'envolta: si el m6n no te sentit, -

l'individu no s'hi identifica, ni surt de
dins d'eU mateix ernpes per un corrent
d'afecte envers coses i persones: ames
de solitari, esdeve alienat, governat pel
temor i candidat a l'exercici de la vio
lencia i de l'odi. Nemes quan es troba
fos en una idea de poble, de comunitat,
iamb un ideal per davant, l'home
recupera el propi sentit i la generositat
envers aHo que l'envolta, i esdeve soli
dari. J



I segueix una llarga serie de novel.les -abandonat del tot

e 1 conte iamb Ja. p�� incursions en el teatre - totes

elles �xits • Algunes foren dutes al cinema :.Un amor fora

ciutat,M' enterro en els fonaments, 810na part del public,

particularment entre 1965 i 1975 , v e i.e en el noveLs Ld y ta

unR veu patribtica, sincera, un defensor de la dignitat de

la persona,un adversari incorruptible de la corrupci6 i la

tirania,i la hip8cresia ••• Tenia el public amb el�.l'experi
mentaci6 textua1Larrib� a Espais deJ fecunditat irregularls

!l-

i a Text-C�ncer a extrems de veritabJJe dificultat .Qm.n
. � �

'_ "1 La s�rie Temps obert, ho fe.I< amb onze novel.les redactades entre

1963 i 1968; per la seva ambicio i pel pla
que l'origina, es la millor mostra de

l'afany totalitzador que hi ha en la

narrativa de Pedrolo. Cada novel-la

parteix d'una situaci6 identica: el pro
tagonista, Daniel Bastida, viu amb els
seus pares i germans en una casa del

barri barceloni de Gracia que es bom

bardejada durant la guerra civil. Des

d'aquest punt de partida, cad a novel-la
de la serie explora diferents desenvolu

paments narratius -que son diverses
existencies del protagonista - i ho fa
amb una tecnica cada vegada diferent.

Totes les b�sties de C�rr�ga fou un esclat exit6s i sorol16s.

Alegbrica ,barroca,infernal,sensible •••

_

.. _Escrita el 1965, publicada dos

anys despres, iamb nombroses reedi
cions posteriors, es una de 1es obres mes

conegudes de Pedrolo. Sota una apa-
/

renca simbolica, de la qual el lector
aviat aconsegueix de tenir la clau, es

narra el mite de la patria sotmesa, pero
encara viva, i de la solidaritat dels
homes que resisteixen, es reconeixen
com a poble i combaten per la llibertat.
Pero aquest contingut ultim te menys
presencia a la novel-la que la densitat

dels fets que es produeixen i de l'estil

que els relata. Situacions de sadisme,
d'angoixa, de por, se succeeixen les
unes ales altres sense aturador, obses
sivament, per tal de crear la repulsa en

ellector. Un llenguatge barroquitzant,
barreja insolita de llenguatges con tem

poranis, mostra en ell mateix la ins en
satesa d'un men al-Iucinant: nomes el
protagonista, que lluita, i el poble, que
Ii fa costat, en ueden al mar

_

e



1)1 1973 escriu , i publica II' any segUent el que seria el

seu me s "inesperat" triomf,]a novel ..La Mecanoscrit del se

gon origen ,l'obra m�s reeditada de la novel.l!stica catalana:
90,.000 exemplars. ,

Pedrolo escriuria novel.les policiaques, narracions -_ ero-
r

ti�� l.p(j·rnogr�fi�·\amb una obsess i6 central ,la varietat de

l'estil en retratar la perip�cia cen�ral de l'home, �sser i

lluitar en aquest m6n.

Cal que ens referim ara, breument, al seu importantissim

teatre. L'obra nove l.listica ha. ofegat la densitat del seu

teatre, virtualment condemnat avui a ser norne s negi t; malgrat

tot,els qui hem estudiat aquesta p�ducci6 dramatica,

considerem que �s d'una forga extraordinaria i inquietat.



EL TEATRE

El teatre de Pedrolo neix d'una 'necessitarque tothora ell

va sentir de llangar un revulsiu a la societat,una denuncia de

l'alienaci6 de la ·yersona. Per a fer aixb havia de b�car un

teatre essencial, tan essencial que fas ,a partir d'unes bases

�tiques,existencialista en elmaneig dels elements.

Repeti diverses vegades que no era un dramaturg,sin6 un

novel.lista que ocasionalment feia teatre : de fet sentia la ne

cessitat d'influir damunt el conjunt de la gent,i en algun mo

ment li va semb]ar que el teatre podria congriar espectadors a

a la llarRa I

doll; es va conv�ncer que la censura, la incomprensio de

bona part de la critica,la impreparaci6 del public de masses

le�epresentacions en sessio Unica, no el conduYrien enlloc.I

va deixar definitivam�nt el teatre que,la veritat,tot i dir ell

que no se sentia dramaturg,conrea entre 1951 i 1978,i que te

a]]gunes peces de va]or singularissim.

Guillem-Jbrdi Graells assenyala com a etapa mes productiva

i rica del teatre de Pedrolo 1a compresa entre 1957-1959. Era

el moment que deixava d'escriure poesia i contes,i es concentra

va en la novel.la • Pero algumfactor exterior a ell el convida

tambe a provar el teatre amb una certa intensitat :la creaci6 de
I

l' ADB- t' i la gestio; d' aquella associaefb damunt escenaris "nor-

ma Is n (Liceu, Palau de ]]a Musica, Romea). Tambe la Lac tuea de

Samuel Beckett,que havia fet impacte arreu amb Tot esperant

Godot.
Partint d '

una base realista, crea tot d ' elements af�
per plantejar temes substancials p.e. e1 sentit de l'exist�n-

Cia, les possibilitats de caheixement, l'autenticitat,la comuni

caci6, l'�pressi6 ,la revolta, la mort, el raonament �� ••

Pedrolo opera sempre amb espais tancats. Despullats de re

fer�ncies raa1istes ( per tot decorat,mes quatre parets i una

bOJ]a al rmig , una aa La amb quatre fortes, 0 l...l'l1a cacL� 1'
....)



No m ha descr�pci6, els persanatges es van identi�icant
a mesura que parlen i discuteixen,alguns mai no sabem que hi

fan,-ni ells -. Afegeix Graells :" logica del JLlenguatge
com a vehicle de la discussid te�rica i l'especulaci6,referen
cies mes 0 menw� criptiques a la realitat socio-politica envol-

tant,
.

personatges arquetipics,d'actituds 0 idees mes que

de psicoillDgies,atmosfera constant d'angoixa,inquietud, recer

ca 0 que s tl.onamerrt , Cruma (1957) planteja el probbema de l'

autenticitat i la dificultat de comunicaci6 • A Fell vel]a al

fons del pou (1957) davant una activitat inutil a profit nomes
�

dlalgu exterior amb poder1desferma una revolta, apagada pel

co�ormisme. Homes i No (1957) potser l'obra mes coneguda
de Pedrolo , expressa la lluita contra els �imits,tant 0 mes

que la revolta contra el poder tir�nic, representat a petita

perc eficag escala per l'escarceller. Situacio bis ( 1958) ter-
tf

na a plantejar La ubopf,a d'una revolta, ma revolucio que

acaba,cam tant�· ,amb una simple substituci6 de persones. Cal

1{..d'-que esmentem tiambe Algu a l'altre cap de peca (1958») fonamen-

talment plan teja La ftintrusia" 11 aparici6 � l' al tre en la
"-"

vida deLJo, Darrera versi6 per ara (1958), S6c el defecte

(1959) i Tecnica de cambra (1959) conclourien aquest periode

tan interessant del teatre pedroli�. Posteriorment encara,amb
men 7J3 assiduttat ,. e s desplegaria, vtu � prof'und ,

a obres

com
·t·

ISiS; (2' [).p3 .ben po±£b:ih ';W&9W2;921,
�

� tlus de la materia (1963) ,suggerent en gran manera i Aques-

�ta nit tanquem ( 1973) , de forta carrega politica •

La televisi6 ha presentat que jo sapiga dues obres,nomes,
de Pedrolo : S6c el defecte, i Homes i no •

En el teatre de Pedrolo tenen gran importancia els objectes,

de vegades est�tics, de vegades transportats pels personatges,

com a pertinences personals 0 elements sobre els quaIs basa

la dialectiea ( maletes, papers, llibres,eseales, tamborets,

cadires, boles, eintes metriques) objectes inquietants,que

a una segona lectura entre surrealista i simbbliea.conviden



Aixi, doncs, Pedrolo apareix als nostres ulls magnificat per

la reflexi6 que el temps permet,i ens val per les virtuts de

Ia seva o-br-a i pel seu exemple. Com cal 4t.\e sigui.
\

Va tenir malt ipt� premis

Joanot Martore 11 1954 � Victor CabaLa 1956..,. sant Jord i

(1962) Prudenci Bertrana (19(8) Premi d'Honor de lies Iuletres

Catalanes(1979) de Ccmtes i de Novel.la a Serra dlOr (1975,

1968,72,76,77) •••

A partir de 1987 la malaltia va avanQar. El 1990 moria

i deixava encara textos a mig en11estir. Com tots e]s escrip-
• •

_.... _
_�_.-_ �__:_ _,,=- .�':";":��==---��.3..='�?co���

--t�6rs ariil)Tlarga.. oora"= =;pero, se sentia davant un bui t, i

tenia clara la sensaci6 de no haver traspasspt,ma1grat els

seus exits, el vidre de frivolitat de ]a societat actual,' nL

��el seufl' .
\ nervi patribtic •

. u�x

•

•


