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Durant decennis 
va ser un dels no-
vel·listes més po-
pulars i llegits de 
Catalunya. És un 
mèrit indiscuti-

ble per a un escriptor dedicat ínte-
grament –i durant 40 anys– a la lite-
ratura. Però no és l’únic mèrit, en té 
molts altres, com la colossal capaci-
tat de treball, la irrenunciable cons-
ciència de país i d’home lliure, mal-
grat la censura i les prohibicions 
franquistes, i la valentia de voler fer 
una obra sempre al servei de la llen-
gua i de la llibertat del poble català. 
Manuel de Pedrolo (1918-1990) és, 
segurament, un dels autors més in-

Amor i sang  
a la Barcelona d’avui

còmodes i prolífics de les lletres ca-
talanes. En total va escriure 76 no-
vel·les, 16 llibres de contes, set vo-
lums d’articles a la premsa, 16 peces 
de teatre, cinc reculls de poesia, dos 
estudis literaris. També va signar 47 
traduccions. I tot aquest corpus in-
gent i desigual sovint queda eclipsat 
per l’èxit d’una sola novel·la, Meca-
noscrit del segon origen, que no li fa 
justícia.  

Pedrolo, com molts altres autors, 
somiava una Catalunya indepen-
dent, però aquesta revolució vital 
havia de passar, necessàriament, 
pels joves. Ells l’havien de fer, a tra-
vés de les idees i la lluita política, i 
revertir l’statu quo polític per retor-

diguem-ne un home de bons cos-
tums, amb una hipocresia normalit-
zada, i que sembla sentir-se la mar 
de bé vivint en un país ocupat, sota 
una dictadura. I el fill d’aquest és un 
jove estudiant rebel de 19 anys, prou 
imprudent, emprenyat i decebut  
per intentar alliberar el seu país a 
través d’un sacrifici idealista, l’amor 
i la violència. La rebel·lió del jovent 
contra l’ordre establert. 

Pedrolo sabia, sens dubte, armar 
una bona novel·la, i M’enterro en els 
fonaments és un model magnífic de 
novel·la negra i literatura social 
existencialista. La política, la mo-
ral, l’amor, la violència, el sexe... són 
temes que anuncien el trencament 
generacional de la dècada dels 60. 
Pedrolo era un bon observador i re-
trata molt bé aquells moviments 
ideològics europeus que acabarien 
esclatant amb el Maig del 68 a Pa-
rís. La novel·la demostra que res ha 
canviat gaire pel que fa a Espanya 
i, per tant, apel·la a la consciència 
del lector i al moment terrible que 
viu Catalunya, però també és un 
exemple perfecte del que pretenia 
l’escriptor, deixar testimoni del seu 
temps a través de la literatura. Sem-
bla mentida que Pedrolo, que hau-
ria de ser un símbol nacional contra 
la repressió de l’estat espanyol del 
moment, perseguit de forma impla-
cable per culpa de les seves idees, la 
llengua i la cultura que representa, 
caigués en l’oblit i fos menystingut 
durant tants anys. En tot cas, i mal-
grat la classe política, l’Any Pedro-
lo ens va dur diverses reedicions de 
la seva obra, però també el llibre de 
la periodista Bel Zaballa Manuel de 
Pedrolo. La llibertat insubornable, 
un estudi divulgatiu que ens narra 
la trajectòria vital, literària i polí-
tica de l’escriptor. S’han tornat a 
posar en circulació més títols de 
l’autor, però qui vulgui tenir una vi-
sió profunda i completa del Pedro-
lo escriptor ha de llegir l’assaig de 
Jordi Arbonès Pedrolo contra els lí-
mits. Acabo amb una cita adoctri-
nadora de Pedrolo que subscric: 
“Per l’únic que val la pena lluitar és 
per les utopies”.!

Fa un parell 
d’anys, de l’histo-
riador gallec Fer-
nando Domín-
guez Reboiras ja 
vam publicar una 

crítica sobre la biografia de Ramon 
Llull, que vam definir com a “rigo-
rosa, amena i excepcional”. El títol 
era Ramon Llull. El mejor libro del 
mundo (Arpa). Ara, a l’editorial Sin-
déresis, en la seva col·lecció de 
l’Instituto de Estudios Hispánicos 
en la Modernidad, que té “Llull i el 
lul·lisme com a línies primordials 
de recerca”, apareix una nova obra 
seva, realment extraordinària: Soy 
de libros trovador. 

És un catàleg complet i una guia 
fascinant sobre les 280 obres del 
gran pensador i filòsof medieval 
(de les quals se’n conserven més de 
250). Permetrà al lector interessat 
trobar “la informació contextual 
dels escrits lul·lians” i poder com-
prendre l’argument, el sentit, la si-

Una passejada extraordinària per l’obra de Llull
tuació, les intencions prèvies i el 
valor “objectiu” de cadascuna de les 
obres. El lector podrà llegir tot se-
guit les obres que hagin desvetllat 
el seu interès. 

A banda d’una “mena de pròleg” 
que inaugura el llibre, l’autor ens 
proporciona una “introducció” 
molt funcional en què ens parla del 
caràcter singular dels escrits de 
Llull; de les llengües en què va es-
criure: català, àrab i especialment 
llatí (i de la gran complexitat i com-
plicació de la transmissió bilingüe 
o trilingüe de la seva obra); de la 
gran tradició manuscrita del seu 
llegat (i de les biblioteques on es 
conserven les col·leccions més 
completes: Palma, el Vaticà, Munic, 
París i Milà) i de la catalogació de 
les obres i la metodologia, que tro-
barem als apèndixs.  

Ve a continuació el cor d’aquest 
singular i fabulós “catàleg comen-
tat” d’obres de Llull. Són gairebé 
300 pàgines en què l’autor ens ex-

engrescar-lo a llegir-la, Domínguez 
Reboiras rebla el treball amb un pe-
tit resum, un epíleg que descriu 
com a “assaig de síntesi”. Ens par-
la de la dificultat d’accés a la seva 
obra i de la recerca d’un Déu comú 
per a totes les creences; de la im-
portància de la contemplació: as-
cens i descens en un món interior; 
de la missió: viure en un món il·lu-
minat, proper, bell i solidari; del 
món com un escaquer: la Taula ge-
neral i la dimensió (infinita?) de 

l’Ars Magna; el món (com 
un paradís cristià) és un 

i diferent. Diu Llull 
que “si no entenem 

no podem creure”, 
car no contraposa la 
fe i la raó, perquè 
per a ell “l’únic cri-
teri de veritat és la  

raó” i és per això que 
ens dirà que “la cièn-

cia es fa entenent, no 
pas creient”.!
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plica, de vegades sintèticament, de 
vegades com una crítica descripti-
va, com un petit assaig o una no-
vel·la breu, les obres del genial au-
tor mallorquí  –vegeu la descripció 
que fa del Fèlix o Llibre de merave-
lles, i comprovareu com l’art de 
l’hermenèutica es pot sintetitzar en 
poques pàgines i alhora es pot do-
nar una gran quantitat d’informa-
ció–. Ens assabentem, així, de la 
mancança de cites bíbliques i d’al-
tres autors, en bona part a causa de 
la poca formació teològica 
universitària (tampoc 
monàstica o conven-
tual). També de la 
necessitat d’una ci-
ència universal 
que ell basa en la 
metodologia prò-
pia de l’Ars Magna. 

De cara a fer més 
comprensible l’obra 
tan difícil d’aquest 
original autor i, alhora, 

nar la llibertat al poble. Calia la pro-
testa organitzada, l’acció, i el mateix 
en l’àmbit intern familiar, calia 
trencar amb aquells pares que con-
sentien el règim en nom d’una pau 
i tranquil·litat imposades. M’enter-
ro en els fonaments (1962) és una no-
vel·la política, de fort calatge ètic i 
moral, que obliga el lector a posicio-
nar-se davant el cisma de licitar l’ús 
de la violència i el de cometre, fins i 
tot, un crim en la lluita per l’anhe-
lada llibertat; l’altra opció és assu-
mir la repressió com a normalitat. 
Tenim, per tant, dues veus, dos pro-
tagonistes enfrontats que ens inter-
pel·len en primera persona. L’un és 
pare de família, metge de professió, 
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