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meves novel·les favorites, Des d’uns ulls de
dona, que va publicar el 1971 i formava
part de la sèrie Temps obert. La protago-
nista és filla d’un milicià del POUM mort
en la batalla de Guadalajara. Pedrolo va
renunciar al passat aristocràtic i es va afi-
liar a la CNT per participar en la Guerra
Civil, on, com tants altres, va perdre bous i
esquelles, familiars i amics, enmig de des-
fetes, com la de l’Ebre.

Potser en la nostra literatura tan repen-
tinada, tan clenxinada, Pedrolo no té dret
a formar part del cànon, ni tan sols d’acce-
dir a la nova generació de lectors, però fa-
cin una prova i regalin el Mecanoscrit a al-
gú de la casa. Com podem renunciar a un
personatge així? No cal contestar. ❋

Manuel de Pedrolo
al seu despatx del
carrer Calvet de
Barcelona
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om el seu clàssic Mecanoscrit del segon origen, cròni-
ca d’una nova gènesi de la humanitat després que
unes naus extraterrestres arrasen el planeta, Manuel

de Pedrolo va tenir dues dècades de (moderada) esplendor,
pel que fa a adaptacions audiovisuals; després es va extingir
a les pantalles durant més de dues dècades, i estem a punt
d’assistir a un renaixement per la porta gran, amb l’estrena
al Festival de Sitges, el pròxim mes d’octubre, de l’esperada
pel·lícula Segon origen. Adaptació del Mecanoscrit..., és un
projecte llargament perseguit per l’enyorat Bigas Luna i
Carles Porta, que ja al 2009 semblava a punt d’iniciar el ro-
datge. Però en el món del cinema “tot és lent i complicat”, es
queixava aleshores Porta, i no s’imaginava fins a quin punt.

El rodatge no va començar fins al febrer del 2014, cinc anys
després, coincidint amb el 40è aniversari de la publicació de
la novel·la. Pel camí, Bigas Luna va morir, l’abril del 2013, i
el mateix Carles Porta va assumir-ne la direcció, garantint
la continuïtat i la visió de la història que hi havia aportat el
director de Jamón, jamón, primer impulsor del projecte. Al-
ba és interpretada per l’actriu anglesa Rachel Hurd-Wood,
mentre que dos actors afrocatalans encarnen Dídac de nen
(Andrés Batista) i de gran (Ibrahim Mané). La pel·lícula té 7
milions d’euros de pressupost i té garantida l’estrena a més
de cinquanta països.

Mecanoscrit del segon origen és el segon llibre més venut
de la literatura catalana, només superat per La plaça del
Diamant, i el més venut de ciència-ficció de tot l’Estat. El
1985, Ricard Reguant ja el va adaptar en una sèrie televisiva
de set capítols de TV3, feta amb menys mitjans, però de
gran èxit d’audiència. Pedrolo en va coescriure el guió, i
també va escriure un dels episodis d’intriga de 13x13
(1988). En els anys 70 i 80, Manuel de Pedrolo apareix als
crèdits d’una desena de produccions de cinema i televisió.
En destaquen La respuesta (1968), adaptació dirigida per
Josep M. Forn de M’enterro en els fonaments, que va estar
prohibida pel franquisme fins al 1975, i El poder del deseo
(1975), de J.A. Bardem, que adapta Joc brut. ❋
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Ibrahim Mané
(Dídac) durant el
rodatge de ‘Segon
origen’ a Tarragona,
el març del 2014.
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sionals del teatre de Pedrolo, certament.
Cal citar, per exemple, la versió que Joan
Maria Gual va presentar a l’Espai Brossa
de Sóc el defecte, el 2005 –el mateix direc-
tor ja havia portat a escena Mixtura indis-
cretament mòbil el 1975, al Capsa–. El
2009, l’SGAE, amb la Fundació Pedrolo,
va fer un cicle de lectures dramatitzades: a
més d’Homes i no també es va llegir Darre-
ra versió, per ara (1971).

El teatre de Pedrolo persegueix un tea-
tre absurd prou còmic, traient suc del món
quotidià i carregat de metàfores, al qual li
agrada preguntar-se sobre fets transcen-
dentals de la vida, com ara la necessitat de
ser radical.




