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l 'laboratori d'idees' de
Benzina és una olla a
pressió, on les propostes
de temes estan en cons-
tant ebullició. És per això
que cada mes, a l'hora de

plantejar les propostes que ompliran la
revista del mes següent, els problemes que
es presenten estan més motivats per l'excés
d'oferta que no pas per l’absència de projec-
tes. En la darrera reunió, algú va suggerir
dedicar-li un reportatge a Manuel de
Pedrolo, de la mort del qual es compleixen
el proper juny 20 anys. Tots el van mirar
estranyats i immediatament vam iniciar un
debat al voltant de la figura i l'obra de l'es-
criptor català. Aviat vam arribar a la con-
clusió que, malgrat la seva prolífica obra
-un important llegat per a la cultura del
país, que no sempre ha estat valorat com
mereix-, i la influència que l'autor va tenir
en determinats sectors de la societat dels
anys 70 i 80 i, per extensió, en les genera-
cions posteriors, aquest ha esdevingut, amb
el transcurs del temps, un dels grans crea-
dors oblidats -amb comptades excepcions-
del panorama literari d'aquest país; és com
si hagués estat etiquetat com a ”autor
maleït” i el seu nom fos tabú.

Durant més de quaranta anys, Manuel
de Pedrolo no va parar d'escriure i de
publicar. Va provar tots els gèneres (poesia,
teatre, novel·la, assaig,...) i tots li van servir
per explicar el seu pensament i recrear els
seus mons, que o bé retrataven una societat
complexa i reprimida des dels punts de
vista polític, sexual i social, o n'imaginaven
una de nova amb altres possibilitats, sobre-
tot d'alliberament personal o col·lectiu. Tot
plegat li va permetre crear una bibliografia
que arriba al centenar de títols. Però on el
seu treball va sobresortir, tant pel que fa a
la quantitat com a la qualitat, va ser en la
novel·la, un terreny en el que va explotar els
temes propis del novel·lista: la solitud, la
incomunicació i la vida sense sentit, entre
d'altres. Algunes referències escrites el
retraten com un exemple d'insubornabilitat
cívica, tot assegurant que no va deixar per-
dre l'oportunitat que li van brindar les seves
col·laboracions a diferents mitjans de
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comunicació per críticar la societat que li
va tocar viure i els partits polítics d'aquell
moment. Catalanista convençut, tampoc es
va estar de proclamar el seu ideari personal
d'independentisme. I això, en els anys del
tardofranquisme, era quelcom més que
meritori.

Maleït? Manuel de Pedrolo, un nom de
15 lletres. “15” és el número de la carta del
Tarot “El Diable”, un símbol potent de la
creació. En el seu llibre La danza de la rea-
lidad (Siruela, 2001), l'escriptor xilè
Alejandro Jodorowsky escriu que el nom i
el cognom concentren programes mentals
que són com llavors, i que d'ells poden sor-
tir arbres frutals o plantes verinoses. La
metàfora serveix a la perfecció per il·lustrar
les diverses etapes que Pedrolo i la seva
obra van tenir en vida de l'autor -i que des-
prés han repetit en la mort-. Amb tots
aquests ingredients, i convençuts que el
món no és homegeni, sinó una amalgama
de forces misterioses, vam prendre la deci-
sió d'investigar al creador català. Volíem
defugir de les biografies a l'ús, de manera
que la millor manera de no caure en els
tòpics era encarregar la feina a un profes-
sional.

UNA FEINA D'ENCÀRREC 
No va resultar difícil trobar a la persona
adequada per dur a terme la investigació.
Malgrat que feia ja alguns anys que estava
jubilat i vivia relativament desvinculat de la
professió, el seu anunci continuava publi-
cant-se a les Pàgines Grogues en un lloc
destacat, com sempre ho havia estat. Tinc
entès que ho feia per una qüestió d'imatge,
però imaginava que, en el fons, la raó era
ben diferent: no caure en l'oblit, una con-
demna a la qual estaven, irremediablement,
abocats molts personatges de ficció; i ell no
tenia perquè ser una excepció. No vaig
badar i el vaig trucar per telèfon. Vam con-
certar una cita per a aquella mateixa tarda
al seu despatx.

Jordi Serra, director d'una agència de
detectius a la Barcelona dels anys 60, havia
estat el protagonista de Mossegar-se la cua
(Edicions 62, 1968), una novel·la policíaca
en la qual li van encomanar la feina d'inves-
tigar perquè una persona que està morta i
enterrada al cementiri, porta el nom de l'in-
dividu que li encarrega el treball; l'embolic
que ha de desfer se centra en la possibilitat
d'enterrar una persona legalment viva i, a
partir d'aquí, se succeeixen una sèrie de fets
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que el porten a l'inici de l'acció, com si esti-
gués tancat en un cercle viciós. Amb
aquests antecedents, semblava evident que
si ell acceptava el meu encàrrec, ni que fos
pels vincles emocionals que havia mantin-
gut amb l'autor, ningú més no podria obte-
nir millors resultats. Havia de convèncer-lo
com fos.

-Ja no exerceixo-, va aclarir tant bon
punt vaig prendre seient.

-Ho sé, i és precisament per això que
l'he trucat-, vaig respondre.

-No li entenc.
-Vull oferir-li el cas de la seva vida-, vaig

deixar anar l'ham esperant que piqués, ni
que fos per orgull propi.

-De què es tracta?
-Vull seguir la pista de Manuel de

Pedrolo.
-De qui? -va preguntar sorprés.
Li vaig llançar sobre la taula una foto-

grafia de l'escriptor, que havia trobat a
corre-cuita a internet.

-Es pensa que sóc estúpid? Ja sé qui és
Pedrolo. I ho sento molt per vostè, però és
mort.

-Ja ho sé. Fa 20 anys que és mort -vaig
puntualitzar-. Però una cosa és la mort físi-
ca i una altra la social i la cultural. ¿No li
sembla estrany que, havent estat un escrip-
tor català tant influent, potser el que més
de tot el segle XX, ara sembli oblidat per
tothom?

-L'ésser humà és així de cruel... -va dei-
xar anar com si no res.

-Els escriptors passen, però les seves
obres queden.

-Miri, jo... Aquest encàrrec és estèril en
tots els sentits. És entrar en una dinàmica
d'investigació sense sortida, donar-hi voltes
a un despropòsit. A més, com li he dit
abans ja no em dedico...

-Li deu. Vostè li deu a ell tot el que és.
-Bé, sobre això hi hauria molt a discutir.

Pedrolo em va utilitzar per guanyar diners a
costa meva i això és difícil d'oblidar.

-I gràcies a la seva imaginació, vostè
existeix -vaig puntualitzar. Li deu això i
molt més, perquè ell el va fer immortal.

Aquella darrera frase va provocar en
Serra un terratrèmol intern que no va poder
dissimular darrere la seva pell acuirassada.
Li havia clavat una estocada al cor i tots
dos n'éren conscients. Va romandre en
silenci, mirant-me directament als ulls,
durant quinze segons. Finalment va reac-
cionar.

-El que em demana no és fàcil. Tampoc
no serà ràpid... ni econòmic.

-No li diré que no tinc cap pressa,
necessito que acabi el treball en tres setma-
nes.

-No li prometo res.
-Pel que fa als diners, no es preocupi -

vaig afegir en un intent de clara provocació.
-Entesos.
M'agradaria poder dir que van segellar el

nostre contracte amb una apretada de
mans, com dos cavallers, però, lluny d'això,
vaig veure'm obligat a omplir un munt de
paperassa fent-me responsable de l'encàrrec
la investigació i un xec amb una quantitat
de cinc xifres en concepte de “provisió de
fons”.

ELS PRIMERS RESULTATS
El primer que Serra va fer un cop va fer
efectiu el xec, va ser adquirir l'obra comple-
ta de Manuel de Pedrolo. El seu objectiu
era, una vegada finalitzada la investigació,
submergir-se en la lectura del centenar de
llibres que l'autor havia deixat per a la pos-
teritat. No és que tingués el menor interés
en la producció literària de l'escriptor català
-mai no havia estat un gran lector, ni tant
sols esporàdic-, sinó que pretenia compro-
var de primera mà quina mena de vida
havia proporcionat el Creador a la resta dels
seus personatges. Les comparacions són
odioses i la feina de comparar, encara més.

Ja ficat de ple en la investigació que
tenia entre mans, es va dirigir a l'origen de
tot plegat: L'Aranyó, un poblet situat a la
comarca de La Segarra, on va néixer
Manuel de Pedrolo l'1 d'abril de 1918.
Remenant papers a l'Arxiu Municipal i
parlant amb els més vells del lloc, va poder
esbrinar que la família de l'escriptor pertan-
yia a la noblesa rural; també que procedien
de Cervera i eren propietaris de terres. De
qualsevol manera, les pistes d'utilitat que va
aconseguir allà van ser escasses; el temps
havia esborrat la memòria de molts. L'autor
només va viure aquí durant el seu primer
any de vida; el 1919 la família va decidir
traslladar-se a Tàrrega. Pels carrers d'aquest
municipi de l'Urgell van còrrer els passos de
la infantesa i la joventut del futur literat... i
molts anys després, també els de l'investiga-
dor Jordi Serra, a la recerca d'un passat que
no era el seu però que guardava una estreta
relació amb ell.

Quatre dies després d'iniciar la seva
investigació, vaig rebre una trucada telefò-
nica del detectiu. Em volia posar al corrent
dels seus avenços, va dir. A mi, per contra,
em va semblar que volia justificar la inver-
sió que havia fet la revista confiant en ell.
Així, vaig saber que el pare de Pedrolo, un
home il·lustrat i catalanista, havia cursat la
carrera d'advocat, però no l'havia exercida
mai; que l'escriptor, orfe de mare, va ser un
nen aïllat, de pis, sobreprotegit i controlat,
que sortia poc al carrer a jugar i que pràcti-

Vaig saber que 
el pare de Pedrolo, 
un home il·lustrat 
i catalanista, havia
cursat la carrera 
d'advocat, però no
l'havia exercida mai;
que l'escriptor, 
orfe de mare, va ser
un nen aïllat, 
de pis, sobreprotegit 
i controlat, que sortia
poc al carrer a jugar 
i que pràcticament 
no tenia amics
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cament no tenia amics. No va anar al
col·legi fins als 8 anys: el 1926 va trepitjar
per primer cop les aules de les Escoles Pies
de Tàrrega i des del primer moment es va
diferenciar de la resta de companys. D'una
banda, a casa li feien portar els cabells
llargs com una nena -cosa que no s'estilava
pas en aquell temps- i de l'altra, li obliga-
ven a portar una bata diferent a la de la
resta d'infants perquè la del centre no era
prou bonica. Ambdós detalls van contribuir
a què el petit Manuel no passés desaperce-
but; ans al contrari, es va convertir en un
reclam per a tots ja que destacava com una
mosca en un got de llet.

Serra va completar el seu informe
telefònic explicant-me que, potser obligat
pel seu aïllament o per l'oportunitat que li
oferia el fet que el seu pare fos president
d'Acció Catalana a Tàrrega i això li perme-
tia tenir accés a la biblioteca de l'entitat -a
més de la familiar-, Pedrolo va trobar-se
aviat amb la literatura. Des de petit es va
convertir en un devorador de llibres. Cada
dia anava a recollir les publicacions que el
carter deixava a la bústia de l'entitat i se les
duia a casa, on les llegien o fullejaven abans
que les portessin, al vespre, al local del par-
tit. El 1929 va començar el batxillerat i a
la tardor de 1935 va ingressar a l'Institut
Balmes, de Barcelona, amb l'objectiu d'a-
cabar les dues assignatures que li queda-
ven. La seva intenció era preparar-se per
ingressar a la Facultat de Medicina.

“La temporada a la capital catalana -va
continuar Serra- li va servir per descobrir
la llibertat: als carrers, ningú no el conei-
xia, caminava molt, freqüentava els billars,
els cafè-concert i va coneixer dones “asse-
quibles”. Es trobava a gust en aquest nou
món i no va estudiar gaire (potser va assis-
tir a una dotzena de classes, però de llibres
de text ni va comprar). Sí va adquirir, no
obstant, una gorra de traginer, immensa, i
un mocador de seda d'”apache”, i es va
passar el temps per les tavernes dels barris

baixos de la ciutat, com el Bataclan i el
Rodeo, un local situat al carrer Estrella on
actuaven noies.

Amb l'esclat de la Guerra Civil espa-
yola, es va afiliar a la CNT. El 1937 va fer
un curs de capacitació per a mestre sufra-
gat per la FAI i va ser destinat a Fígols-
les-Mines. No va defugir de la guerra: al
cap de poc es va incorporar a l'Exèrcit
Popular (branca d'artilleria) i va ser traslla-
dat als fronts de Falset, Figueres i
Barcelona, ciutat on finalment es va que-
dar. Allà va fer un curset de practicant i va
anar al front sanitari; diverses vegades li
van proposar de ser oficial, però sempre es
va negar: deia que ja que no li agradava
obeir, tampoc volia manar.

Pedrolo va escriure els seus primers
contes el 1938. També en aquesta mateixa
època va escriure la seva primera novel·la
inèdita i qualificada per ell mateix de
“molt dolenta”. Des del primer moment
va escriure en català, llengua que poste-
riorment va mantenir en tota la seva pro-
lífica obra, malgrat la censura que va patir
i les dificultats per publicar amb què es va
trobar en els primers anys. De qualsevol
manera, va aconseguir, gràcies a la seva
constància i capacitat de creació, ser el
narrador més llegit de la postguerra, un
reconeixement popular que no va coinci-
dir immediatament amb els dels cercles
literaris i, molt menys, universitaris.

Es pot dir que, fins aquí, el detectiu va
fer la seva exposició d'una tirada. Parlava
ràpidament i, en alguns moments, gairebé
no vocalitzava, fins al punt que se'm feia
difícil seguir el fil dels esdeveniments que
anava exposant. Es va aturar una mil·lèsi-
ma de segon per omplir d'aire els pulmons
i va continuar recitant, com si es tractés
d'una lliçó ben apresa: “Un cop finalitzada
la guerra, el 1939, Pedrolo va ser destinat
a Valladolid per fer el servei militar, a
Sanitat. Des d'allà va escriure profusa-
ment a la seva promesa, Josefina Fabregat,

una noia obrera que no era ben acceptada
per la família, que esperava una pubilla
que estigués a l'alçada de la seva titulació
nobiliària. Manuel no va cedir a les pre-
tensions, però tampoc no va plantar cara.

Un cop llicenciat del servei militar de
postguerra, el 1941, va tornar a Catalunya.
El seu primer destí va ser Tàrrega, on es va
instal·lar víctima d'una gran depressió. El
pare el va intentar col·locar en un despatx,
però ell no ho va acceptar; es va deixar
mantenir amb l'herència de la seva mare.
Va llegir i escriure molt, i també va viatjar
sovint a Barcelona a visitar la seva prome-
sa. Després de set anys de festejar, el pare
va cedir i li va muntar un piset a la mateixa
casa de Tàrrega on vivien ell i una tia.
Manuel i la seva dona s'hi van estar uns
quants anys allà. Per sobreviure, entre altres
feines, Pedrolo va treballar en una agència
de publicitat, amb un amic. El 1942 va ser
militaritzat de nou a l'Hospital Militar de
Barcelona i el 1943 va treballar per a una
agència d'assegurances i en un estanc. Dos
anys més tard, el 1945, va iniciar un negoci
de fruites amb un amic. I això és tot per
ara”.

-Què li sembla, tot plegat? -em va pre-
guntar Serra quan va finalitzar sobtada-
ment la seva exposició.

-La veritat és que el que ha aconseguit
fins ara no és gaire; jo mateix podria haver
esbrinat tot això sense moure'm de casa.
N'ha sentit parlar d'internet? 

-De què?
-Perdoni. Per un moment havia oblidat

que vostè és anterior a la revolució tecnolò-
gica.

Es va produir un silenci a l'altra banda
de la línia. I a manera de justificació dels
seus pobres resultats, l'investigador va dir:
“Per no tenir ànima no existeixo com a
ésser humà. Sóc un ésser imaginari que viu
en un món inventat”. I jo li vaig respondre:
“La imaginació és alhora la resposta d'en-
trada i de sortida. La meta és l'origen.

Imatge del film encara no estrenat Segon Origen, de Bigas Luna
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Vostè va sortir del no res i ha arribat al no
res. Interpreti això com vulgui”.
Seguidament vaig sentir un clic. Serra m'ha-
via penjat el telèfon.

UN DESCONEGUT A LA BARRA
Van passar sis dies sense que tingués notícies
del detectiu. Cap senyal, cap indici, cap notí-
cia de què continués amb la investigació que
li havia encarregat. Possiblement, a la nostra
darrera conversa vaig ferir-lo en el seu orgull
professional, però vaig optar per pensar que
les seves pesquises no havien registrat cap
avenç significatiu del qual m'hagués de man-
tenir al corrent. M'equivocava en la primera
suposició, però no en la segona. Ho vaig
poder comprovar dimecres de la setmana
passada al migdia, mentre dinava en un bar
del barri Antic de Barcelona. Apurava el cafè
a l’hora que repassava els titulars de les
darreres pàgines del diari, quan vaig tenir la
sensació que algú m'observava des de la
barra. El vaig mirar un parell de vegades i ell
va desviar els seus ulls. Era evident que
aquell desconegut dissimulava, però també
ho era que aconseguia realment fer-me sen-
tir incòmode amb la seva actitud. De sobte,
es va aixecar del tamburet i es va encaminar
cap a mi, fins situar-se dret davant meu.

-Ens coneixem? -vaig preguntar.
-En part, sí -va respondre.
-Què vol dir? -vaig inquirir de nou.
-L'he reconegut per la foto.
No vaig poder evitar reprimir un gest de

perplexitat. “La foto?”. De sorpresa. “Quina
foto?”. I ell va advertir la meva incomoditat.

-La foto de la revista Benzina-, va aclarir-.
Vostè n'és el director, José Antonio Pilar.

Vaig assentir a mitges tintes, perquè mai
no se sap si algú et reconeix pel carrer per bé
o per malament. Aquesta vegada era pel pri-
mer dels supòsits. Després va estendre la mà
en actitud de salutació. “Em dic Albert
Cubells”, es va presentar. “Albert Cubells”,
vaig repetir mentalment diverses vegades.
Perquè em resultava tan familiar aquest nom?
No vaig trigar gaire en sortir del dubte...

-El puc convidar a una copa?- va pregun-
tar el desconegut.

-La veritat és que tinc una mica de pressa,
vaig dir intentant excusar-me i alhora fent el
gest d'aixecar-me de la cadira. Però ell va
seure ràpidament davant meu i, per educació,
em vaig veure “obligat” a quedar-me en el
lloc.

Albert Cubells, un dels alter ego de
Manuel de Pedrolo, és el narrador de la
novel·la autobiogràfica Avui es parla de mi
(escrita el 1953 i publicada per Edicions 62 el
1966), sobre esdeveniments de la infantesa, la
joventut, l'amor, la guerra i la derrota, on l'au-
tor també fa algunes reflexions sobre l'ofici

d'escriptor. Casualitat? No, més bé causalitat.
Segons em va explicar, algú que es deia Jordi
Serra havia contactat amb ell amb l'objectiu
d'intercanviar impressions sobre l'autor de
Mecanoscrit del segon origen. I ho havia fet
trencant el protocolari secret professional, tot
revelant obertament la identitat de qui l'havia
contractat i el per què. Tota acció comporta
una reacció: ara tenia clar que al detectiu no li
havia agradat gens la meva actitud davant del
seu primer informe. Portava aquesta espina
guardada des d'aleshores i se la va treure per
clavar-me-la a mi.

Cubells, amb una predisposició gairebé
malaltisa a parlar de Pedrolo, em va fer partí-
cep de tota la informació que coneixia sobre
Pedrolo, i que, segons em va dir, ja havia tras-
passat a Serra. I ho va fer donant veritable
sentit als conceptes, anant més enllà de les
definicions que aspiren a ser únicament apro-
ximacions. Ho va fer amb exhaustivitat.

-Manuel era un inconformista ja des de
ben petit -va començar a dir, i després em va
explicar una anècdota prou il·lustrativa de la
seva personalitat: “Durant la República, el
1924, quan encara era un adolescent, va orga-
nitzar una vaga -la primera i única a Tàrrega-
al Modern Liceu, on estudiava. El motiu:
avançar les vacances de Nadal. Fins i tot va
organitzar piquets per tractar d'evitar que els
nois s'acostessin a l'escola. Els companys li
van anar fallant, però ell, sol, va aguantar fins
al final. El càstig va ser lleu. Sap per què?
Doncs perquè els mestres admiraven la seva
entesa i el seu aplom per defensar el que creia
just”.

La informació que l'alter ego de Pedrolo
em va proporcionar tot seguit alternava la tra-
jectòria vital i la producció literària de l'escrip-
tor. Així, vaig saber que l'autor va tornar a
Tàrrega el 1946, després de casar-se i que tres
anys després, el 1949, va publicar el seu pri-
mer llibre unitari de poemes, Ésser en el món,
editat per Torrell de Reus, que va passar com-
pletament desapercebut; la seva primera
novel·la va ser Elena de segona mà (escrita el
1949, però no publicada fins el 1965 per
Selecta i Edicions 62 el 1985). El 1950 el
matrimoni es va establir de forma definitiva a
Barcelona, on l'autor va col·laborar en dos o
tres negocis: tots van fer fallida. Aquell mateix
any publica la seva primera obra de teatre,
Cruma (Nereida).

El 1951 va nèixer Adelais; aquest mateix
any va conèixer Carles Riba, Joan Triadú i la
gent de la revista Ariel -segell que el 1968 li
va publicar una antologia de la seva obra poè-
tica, Lleida, vuit poetes- i que li va permetre
iniciar un tímid contacte amb altres escrip-
tors.

La poesia és un miracle que pot canviar la
visió del món i els miracles són el fil amb el

Pedrolo va crear 
una realitat 
alternativa en el si
mateix de la realitat
ordinària, de la 
realitat codificada 
i va marcar el camí 
a molts lectors per 
tal que trascendissin 
a un altre pla. 
Tenia la clau i la va
utilitzar per obrir les
portes d'altres
dimenssions literàries
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qual està teixida la vida. De fet, algunes revo-
lucions poètiques han estat més importants
que algunes de polítiques. Va ser un gènere
que Pedrolo va conrear poc, però que li va
donar alguns bons fruits: Ésser en el món
(Torrel de Reus, 1949), Simplement sobre la
terra (1953; Proa, 1975); Arreu on valguin les
paraules, els homes (Proa, 1975) o Us convida a
l'acte, una recopilació de 50 poemes visuals
eròtics (Pagès, 2000). Aquesta mateixa edito-
rial va publicar el 1996 Obra poètica completa
1931-1990. El Pedrolo poeta constitueix un
cas extraordinari, excepcional en la història de
la literatura catalana.

Més tard va trobar una dedicació que li va
donar més satisfaccions i li va permetre tenir
temps per llegir i escriure, a més de  poder ser
qui era (que no és poc per si sol): va entrar a
treballar a l'editorial Albor, de Ferran
Canyameras, on va fer de tot, especialment de
“negre” literari, dedicant-se a fer traduccions
no firmades, textos d'encàrrec i escrits amb
pseudònim. El 1952, Pedrolo va començar a
escriure amb regularitat, realitzant alhora
diverses feines editorials com assessor literari,
traductor, corrector de textos i altres. Va tra-
duïr al català, en unes versions magnífiques,
molts dels autors anglosaxons i francesos de
més prestigi -i els que més li apassionaven en
aquell moment-, com William Faulkner, John
Dos Passos, Henry Miller, Jean-Paul Sartre,
Kerouac, Robbe-Grillety... Li interessaven i li
van influir John Steinbeck, Ernest
Hemingway, Camus, Joyce... Dels novel·listes
americans va apreciar la voluntat d'objectivis-
me i la manca de sentimentalisme, que no de
sensibilitat. Malgrat tot, va continuar vivint
aïllat dels cercles literaris catalans de la post-
guerra.

El 1952 va veure la llum el recull de contes
El premi literari i més coses (Selecta; Bromera,
1990). I amb la novel·la Estrictament personal
(Selecta, 1955) va guanyar el premi Joanot
Martorell 1954. L'argument és el següent: un
home a prop dels quaranta, membre de la
petita burgesia barcelonina, es prepara per a
visitar alguns clients a la tarda, surt del seu
domicili, travessa a peu uns quants carrers fins
a la parada del tramvia i viatja fins a casa del
seu primer client, on entra exactament seixan-
ta minuts després del començament de la
història. Aquest argument no representa res
més que un prim fil conductor de la novel·la
inclòs dins una complexa xarxa de pensaments
i associacions del protagonista, Miquel Valls.
Mentre el flux de la seva consciència es desen-
volupa, ell segueix el seu camí per Barcelona i
a l’hora enregistra inconscientment la part de
la ciutat que l'envolta.

El 1954 Pedrolo es va col·locar a una agèn-
cia d'investigació, on va treballar ja de forma
estable fent seguiments, entrevistes i informes

que destacaven per la seva precisió i una finís-
sima percepció psicològica. [Aquesta darrera
ocupació s'ha relacionat sovint amb algunes
de les novel·les policíaques que va escriure,
cosa que ell va desmentir. Jordi Serra podria
dir molt sobre això, però mai no li ho pregun-
taré]. Atret per la novel·la de gènere policíaca,
tot i que no es va dedicar especialment com a
autor, el 1963 va acabar dirigint la col·lecció
“La Cua de Palla”, d'Edicions 62, -la primera
de novel·la negra en llengua catalana- que va
reunir els mestres del gènere com Hammet,
Chandler o Simenon i que va comptar amb
traductors com Joan Oliver i Maria Aurèlia
Capmany.

Pedrolo va ser un impulsor del gènere en
amb la intenció i la confiança que aquesta
branca editorial faria guanyar lectors en català.
A part de triar-ne els títols, en va traduïr bas-
tants i hi va aportar obra pròpia. Joc brut
(Edicions 62, 1965) és una novel·la policíaca
que narra la història de Xavier, que, atret for-
malment per una dona bellíssima, Juna, s'avé
a cometre un assassinat perquè ella li demana.
L'obra, ambientada a Barcelona, es divideix
en quatre parts i la veu que utilitza és la del
narrador protagonista, emprant molt sovint el
monòleg interior. Aquesta obra es va adaptar
al cinema sota el títol El poder del deseo (1975),
dirigida per Juan Antonio Bardem i protago-
nitzada per Marisol.

El 1955 va publicar Estrictament personal
(Selecta). I un any més tard va començar un
intens període com a dramaturg, que va tan-
car voluntàriament després d'una fecunda
producció, a finals de la dècada dels setanta.
Aquest mateix any va començar a treballar
d'assessor literari a la secció anglesa d'una edi-
torial. El 1956 va deixar d'escriure contes, en
guanyar, amb Crèdits humans (Selecta, 1957),
el premi Víctor Català. Tots els contes que
formen part de la seva producció literària els
havia escrit de cara a aquest premi, ja que
aleshores li resultava molt difícil publicar; un
èxit a qualsevol premi ajudava a fer-ho.

MECANOSCRIT DE L'ORIGEN
Ja sigui per defecte o per afecte, qualsevol que
sigui el subjecte, el seu predicat és sempre la
totalitat del verb; i aquest, és sempre univer-
sal. Aquella mateixa tarda, en tornar a l'ofici-
na, vaig dur-me una sorpresa: un missatger
havia portat un sobre. En obrir-lo, vaig desco-
brir al seu interior nou folis mecanoscrits a un
espai. A l'últim d'ells hi havia un nom (el del
detectiu Jordi Serra) i una signatura
inintel·ligible. Era un exhaustiu informe de les
seves darreres troballes.

Segons anava llegint, em convencia més i
més que l'investigador no havia estalviat
esforços per fer la seva feina. En el primer
paràgraf del seu escrit, Serra explicava que
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cinc minuts de meditació li havien estat sufi-
cients per arribar a la conclusió que, si volia
indagar sobre Pedrolo, el millor que podia
fer era preguntar-li al que potser és el seu
personatge més conegut. Dit i fet. Havia
aconseguit una entrevista amb l'Alba i,
segons deia, no va resultar gens fàcil localit-
zar-la, immersa com estava en el seu dolor i
desconsol amb l’única limitació de la conser-
vació de l'espècie; vivia retirada, aliena a la
popularitat que havia adquirit després que
generacions senceres s'haguessin submergit
entre les pàgines de Mecanoscrit del segon ori-
gen (Edicions 62, 1974). Per circumstàncies
editorials i de difusió audiovisual, així com
per la seva incorporació com a lectura a l'en-
senyament, és el títol més llegit de l'autor, i
també el més venut; l'obra va ser duta a la
televisió per TV3 i, fins i tot, ha estat adap-
tada en format còmic.

Serra reproduïa en el seu informe les
conclusions de la conversa que havia man-
tingut amb l'Alba (de personatge de ficció a
personatge de ficció), tot coincidint en el fet
que l'obra de Pedrolo és equidistant als dos
corrents que van marcar la narrativa mundial
de la postguerra: el conductisme i l'existen-
cialisme (que el trasbalsa i l'impressiona per-
què s'escau a la seva manera de pensar, i tant
en les seves traduccions com en les seves
novel·les de l'època, fa una aportació molt
important d'aquest corrent filosòfic -tan ple
de preguntes- a la cultura catalana). I una
producció políticament incorrecta també en
ocasions. L'exemple més clar, tot un cant al
simbolisme, és Totes les bèsties de càrrega,
considerada una de les millors novel·les de
l'univers pedrolià; en ella, l'escriptor narra
l'opressió d'un poble aclaparat per una
burocràcia inhumana i absurda en contrast
amb una voluntat de supervivència. I un cas
de testimoniatge, com a fenòmen de frescor,
Si són roses floriran (novel·la escrita el 1961 i
publicada per Terra Nova el 1971; Edicions
62, 1980; i La Llar del llibre, 1985).

Pedrolo va crear una realitat alternativa
en el si mateix de la realitat ordinària, de la
realitat codificada i va marcar el camí a
molts lectors per tal que trascendissin a un
altre pla. Tenia la clau i la va utilitzar per
obrir les portes d'altres dimenssions literà-
ries. Al marge de la seva extensa producció
literària, a Pedrolo li va interessar el marxis-
me per tres raons, essencialment: la seva
anàlisi econòmica, la seva afirmació d'ateïs-
me i el seu mètode dialèctic. La seva visió
del fet nacional té com a referent a Lennin.
L'autor, demòcrata convençut -i convençut
que l'opinió pública és manipulable i que el
poder sap com fer-la seva-, creu que l'obli-
gació dels ciutadans és informar-se i fer
sentir la seva veu. Malauradament, però, li

toca viure la major part de la
seva vida (i escriure la major
part de la seva obra) en un
país on moltes veus han de
romandre en silenci per
imperatiu “legal” del règim
franquista.

(Algun temps després em
vaig assabentar que Serra
havia aprofitat la seva trobada
amb l'Alba per intentar ser el
tercer pare de la humanitat;
s'havia ofert com a partenaire
per conservar l'espècie, però
ella el va rebutjar).

TEMPS OBERT
Malgrat la seva prolífica creació, el ritme
de publicacions no sempre va respondre a
la seva oferta, sobretot perquè, a causa de
la censura, moltes de les seves novel·les no
van poder ser publicades en el mateix
moment que les va escriure. Així, per
exemple, novel·les escrites l'any 1952, com
Cendra per Martina, no es va publicar fins
al 1965 (Proa, i reeditada per Kapel el
1982). O altres com Mister Chase, podeu
sortir, escrita l'any 1953 i publicada per
Albertí el 1955; L'inspector fa tard (escrita
el 1953 i publicada el 1960 (Moll, i reedi-
tada per La Magrana, 1988)

A partir de 1963, va començar un cicle
ambiciós, tant pel seu plantejament com el
seu desenvolupament. Es tracta de la sèrie
inacabada Temps Obert, de la qual va
escriure onze novel·les, amb un mateix
personatge de protagonista, Daniel
Bastida, un símbol de les possibilitats infi-
nites de realització que cada persona té i
que un fet fortuït pot despertar.

El cicle dóna fins a nou possibilitats
diferents, a partir d’un fet conflictiu -un
bombardeig-, modificant una mateixa
situació original, que Pedrolo va desenvo-
lupar en diverses novel·les. Un camí amb
Eva (escrita el 1963 i publicada per
Llibres de la Sinera el 1968 i Edicions 62
el 1976), narra la història de Daniel
Bastida, escriptor poc convencional, que
decideix fer camí amb Eva, una noia
ambiciosa i desconcertada, procedent -com
ell- d'una família desfeta per la guerra, que
després d'haver estar forçada, s'ha avingut
a prostituir-se per fugir de la vida de la
fàbrica. Tres dies després de conèixer-se,
tots dos decideixen anar-se'n a vuire ple-
gats; accepten compartir el futur perquè
s'estimen. La narració és seguida, sense
punts a part, desordenada, per bé que
seguint unes coordenades cronològiques
fan que cada capítol progressi sobre l'ante-
rior.

En la cinquena entrega, Des d'uns ulls de
dona (Edicions 62, 1972; Avui, 1995), és la
dona del protagonista, Teresina Faldella,
filla d'un antic membre del POUM que va
morir a Guadalajara, qui reconstrueix la
vida que ha dut amb en Daniel a partir de
l'adolescència, quan ella treballava de
dependenta en una bacallaneria i Bastida
no era l'home de negocis destinat a con-
vertir-se en fugitiu de la justícia. Les
motivacions del present provoquen l'evo-
cació del passat de la noia, desordenada-
ment però sense reiteracions. Passat i pre-
sent s'integren en una mateixa unitat
narrativa i només el temps del verb indica
el canvi. D'aquesta manera, Teresina expli-
ca el pas de l'idealisme dels primers temps
del Daniel al benestar material a canvi
d'una dimissió humana.

El 'segon llibre', incomplet, té la seva
gènesi a la primera novel·la del cicle El
Temps Obert, Un camí amb Eva i de la
segona situació conflictiva que es bifurca
en dues obres que plantegen dues possibi-
litats d'actuació: Cartes a Jones Street
(Edicions 62, 1978) i Conjectures, de
Daniel Bastida (Edicions 62, 1980).
L'argument de la primera d'aquestes
comença amb el seu fracàs com a escriptor
i la conseqüència que té aquest fracàs el
porta a dormir amb la seva cosina
Gabriela, cosa que havia volgut fer sempre.
A partir d'aquí es desencadenen una sèrie
de fets i actes que arrossegaran la frustra-
ció d'ambdós personatges. Té una estruc-
tura de novel·la epistolar, composta per
trenta cartes de Daniel a Peralta, que viu a
Amèrica, i nou de Peralta a Daniel, que
viu a Barcelona, des del dia 21 de maig de
1967 fins al juliol del 1968, quan el
novel·lista anuncia el seu retorn al país.

La segona explica la vida de Ramon
Planells, un altre alter ego de Pedrolo, a
partir del moment que deixa la casa de
Teresa, la seva tia carnal, amb la qual havia
mantingut una relació carnal després del
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seu fracàs en la nit de Santa Llúcia, fins que
rep una carta de Mara, antiga amant seva,
que li demana de reunir-se a Itàlia amb ell.
La fugida de Teresa és la segona possibilitat
d'actuació que dóna Pedrolo a partir de la
novel·la Un camí amb Eva. És una biografia
dissimulada, escrita per en Bastida, el qual
afegeix un pròleg a la segona edició per
defensar-se d'uns suposats atacs fets a la
primera. La narració transcorre sense ordre
cronològic i el narrador hi introdueix tot de
reflexions de caràcter distanciador que arri-
ben fins i tot a posar en dubte alguns fets.
La novel·la no té una divisió per capítols si
bé hi ha separacions que assenyalen un
canvi de temps, de fets, o l'inici de refle-
xions suscitades per la vida d'en Planells la
seva feina de novel·lista o la seva societat.

L'HOME I LES SEVES IDEES
La darrera persona amb la què Serra va
parlar per a la seva investigació va ser
Daniel Bastida. Dilluns passat, en el seu
despatx, em va exposar les seves conclu-
sions. Si en la nostra primera trobada l'in-
vestigador es va mostrar un xic distant
amb mi, i per defecte amb la proposta que
li vaig plantejar, en aquesta segona ocasió
va mantenir la seva actitud. Continuava
mostrant-se altiu, em mirava en la llunya-
nia parapetat a l'altra banda de la seva
taula de despatx. Em vaig proposar que la
seva vanitat -n'era conscient del bon tre-
ball que havia realitzat-, no li servís de res.

-A més de ser llegit, Pedrolo va ser
“seguit” -va dir en un moment donat.

-Què vol dir? -vaig preguntar.
-Hi ha dos temes importantíssims en

el seu pensament que tan tenir la seva
traducció adient en els seus escrits: l'alli-
berament de la dona i l'independentisme
d'esquerres dels Països Catalans.

Pedrolo va reflexionar sobre la societat
que li va tocar viure, ja sigui indirecta-
ment a través dels seus llibres o bé mit-
jançant els seus articles a la premsa.
Passada la transició política i iniciada la
democràcia, a mesura que es va perfilar
l'anomenat Estat de les Autonomies, l'es-
criptor va seguir amb passió les diferents
etapes del procés i va començar a escriure
articles clarament crítics o de rebuig amb
determinades situacions o dels fets que es
van succeeir, i que ell va comentar amb
extensos raonaments i amb una mirada
severa molt personal. En alguns d'ells es
dol del desmantellament de la resistència
político cultural que durant els anys de la
dictadura va mantenir el país. Cap dels
partits polítics semblava ajustar-se als
seus ideals d'esquerra nacional, de mane-
ra que es va automarginar del joc parti-

dista, tot mantenint contactes de cortesia
amb els grupets que podien acostar-se a
la seva forma de pensar. L'autor va trobar
massa fragmentat aquest sector i no va
deixar de reclamar-ne la seva unió.

Pedrolo va escriure de forma incansa-
ble sobre actuacions concretes del
Govern de l'Estat i del de la Generalitat,
amb els quals es va mostrar crític. En un
moment donat, i seguint una reflexió de
la línia marxista, va deixar de declarar-se
nacionalista i de fer les diferenciacions
entre nacionalisme agressiu i nacionalis-
me defensiu a l'ús. Va començar a arraco-
nar el mot i a declarar-se fermament

independentista. Dins d'aquesta ideolo-
gia, va escriure sobre incidents concrets
que tenien el seu epicentre als nuclis de
poder de de Madrid o Barcelona, amb les
quals va estar clarament en desacord. Va
arribar a resultar incòmode per a alguns,
i inoportú en ocasions. El preu que va
pagar va ser el tall de les seves col·labora-
cions en alguns mitjans de comunicació
que, en no poder mantenir la seva autono-
mia econòmica, van haver de prescindir
de l'escriptor.

Pedrolo estimava Catalunya i no veia
que la democràcia fos un veritable camí
cap a la independència del seu país. La
mateixa Constitució espanyola, que molts
catalans van votar, ho prohibeix; algunes
formacions polítiques van silenciar aques-
ta qüestió, d'altres van fer afirmacions en

contra de la sobirania. L'escriptor es va
retirar de la vida mediàtica i va passar a
acceptar només entrevistes en les quals es
pogués manifestar lliurement sobre el fet
independentista, un tema que sempre ha
resultat espinós, sobretot en aquells
temps, quan el règim del dictador estava
encara tan present en tots els ordres de la
vida.

La seva obra es va fer cada cop més
complexa i va deixar de gaudir de l'acolli-
ment que havia tingut temps enrera. Va
deixar d'escriure novel·les i va redactar un
diari on continuava exposant les seves
idees, inserint en ells petits contes i poe-
mes. En els darrers anys de la seva vida va
ser víctima d'un inmerescut oblit, apartat
en general del món de la recerca i els
estudis universitaris, així com de la crítica.
Abans de tot això, la seva prolífica obra
literària es va veure recompensada en
diferents ocasions amb premis, entre el
1954 i el 1990. També va ser membre de
l'Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana, institució que durant sis anys,
del 1984 al 1989, va convocar el Premi
Mecanoscrit, adreçat a escriptors joves.

Manuel de Pedrolo va morir el 25 de
juny de 1990 a causa d'un càncer, a la ciu-
tat de Barcelona. Des de 1970 vivia
modestament de les seves obres. Va ser un
dels escriptors catalans més importants
del segle XX. Juntament amb Josep Pla -
tan divergent d'idees- va ser l'autor en
llengua catalana més llegit. El seu llegat
literari, ètic, polític i humà continua entre
nosaltres, malgrat que alguns no el sàpi-
guen veure. Sense ell i sense la seva obra,
extensa, combativa i també variada en el
cultiu de gèneres i tècniques, seria impos-
sible entendre la literatura catalana con-
temporània.

La vida d'un personatge comença al
cor del seu autor, s'estén més enllà de la
seva pell i acaba habitant l'imaginari
col·lectiu. Potser és per això que, en cert
moment de la conversa amb en Serra, em
vaig veure enmig d'un cementiri, davant
d'una tomba molt concreta. No estava
sol. M'acompanyaven dos dels personat-
ges de l'univers pedrolià.

-És mort? -em va preguntar Bret.
-No, sembla que dorm-, vaig respon-

dre.
-Mai no havia dormit, fins ara.
-El veig molt quiet -va dir Eliana.
-Dorm -vaig insistir.

L'inconscient accepta com reals fets
que són metafòrics. Deu ser perquè hi
ha metàfores que resulten d'allò més
reals. I això és de manual.




