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ACTE DE VIOLÈNCIA. Edi-
cions 62, Barcelona 1975.

Acte de violència és una novel·la el 
protagonista de la quai és tota una 
ciutat que reacciona contra l’asser- 
viment polític i administratiu d’un 
cacic, el jutge Domina.
Per les pàgines del llibre desfilen 
més de seixanta persones que perta-
nyen als estaments i condicions més 
diversos. A alguns d’aquests perso-
natges se’ls pot seguir la pista a 
través de l’entreteixit de les rela-
cions ciutadanes. L’autor els posa 
en escena un moment, directament 
o en boca d’un altre personatge, 
i, després de moltes pàgines, els re-
trobem en una altra situació que 
els acaba de matisar, de definir; 
d’altres, però, només apareixen en 
un capítol o en una sola pàgina, 
un instant: els perdem el rastre de-
finitivament en un carrer de la ciu-
tat, en una casa o en una conver-
sa; de vegades queden reduïts a un 
simple nom. I és que en aquesta 
obra, l’autor dóna escassa impor-
tància a l’individu aïllat; l’interes-
sa, més que tot, donar-nos una vi-
sió calidoscópica del conglomerat 
social, tipificant-ne les distintes clas-
ses i actituds davant la conjuntura 
política comuna.
La novel·la és escrita en present, 
la qual cosa i el lèxic cenyit i pre-
cís contribueixen a donar una sen-
sació d’immediatesa que accentua 
l’objectivisme, sense excloure alguns 
moments d’aquell estrany lirisme 
aspre i dur que trobem sovint a les 
Pàgines d’un Faulkner. I és que en 
aquesta novella, Pedrolo utilitza 
tècniques que deriven dels escrip-
tors nord-americans de l’anomena-
da generació perduda.
En efecte, a part el llenguatge, el 
model literari d’aquesta estructura 
calidoscópica també el trobem dins 
aquell neorrealisme nord-americà

d’entre les dues guerres mundials. 
Concretament, la primera obra, ja 
clàssica, d’aquest tipus és Manhat-
tan Transfer (1925) de John Dos 
Passos, on també una ciutat, Nova 
York, esdevé el «personatge» cen-
tral. [Potser, l’obra Carrer Major 
(1920) de Sinclair Lewis n’és encara 
un precedent, però en tot cas l’ob-
jectiu calidoscòpic d’aquesta novella 
és més reduït perquè apunta espe-
cialment a les classes altes.]

Tanmateix, si l’estructura d’Acte 
de violència és la mateixa que la 
de Manhattan Transfer, els mòbils 
que impel·leixen els dos autors són 
distints i, per tant, distint serà el 
contingut. Dos Passos ens presenta 
el quadre social retractat des de 
múltiples punts de vista: polític, 
existencial, instintiu, etc., sense su-
bordinar clarament a algun d’ells 
els altres aspectes de la vida ; és 
una mena d’ull que es passeja per 
la ciutat explorant realitats segons 
l’estètica de l’objectivisme. A la no-
vella de Pedrolo hi ha també aquest 
objectivisme, però és conscientment 
polaritzat pel punt de vista polític. 
Vull dir que tot allò que fan i des-
fan els ciutadans està en relació 
molt directa al règim d’en Domi-
na; que és el que en definitiva pre-
tenia Pedrolo: fer-nos veure fins a 
quin punt una determinada política 
pot afaiçonar i oprimir la gent, 
analitzant, àdhuc en llurs actes més 
simples, les conseqüències d’aque-
lles estructures.

Hi ha altres aspectes que allunyen 
la novella del realisme. Ja hem dit 
que la ciutat de Manhattan Trans-
fer és Nova York, té un nom geo-
gràficament real, i la novella té 
quelcom de testimoni. En canvi, la 
«ciutat» d’Acte de violència —mal-
grat que el lector pugui pensar en 
Barcelona— pot ser qualsevol ciu-
tat, fins i tot pot ser simbòlicament 
un país: no té nom. A més a més,

els noms d’alguns personatges —no 
tots—- són significatius. Uns d’una 
manera òbvia, com és el cas del 
cacic «Domina»; en d’altres, les 
connotacions hi són expressades 
més o menys anagramàticament : si 
permutem les lletres o en canviem 
alguna, la significació es fa evident. 
És a dir, si les tècniques són ob- 
jectivistes, la novella ultrapassa el 
testimoni realista per entrar dins el 
camp de la significació simbòlica. 
Per això aquesta obra no és utò-
pica: al meu entendre, l’espontània 
solidaritat entre els habitants de la 
«ciutat» contra l’opressió política 
i l’enderrocament en tres dies del 
cacic per mitjà d’una resistència 
passiva és, més que una utopia, un 
recurs de ficció per a crear breu-
ment i ràpida una situació i posar 
en joc unes actituds que hem d’en-
tendre des d’un punt de vista més 
simbòlic que realista.

MECANOSCRIT DEL SEGON 
ORIGEN. Edicions 62, Barcelo-
na 1974.
Es tracta de la primera novella de 
ciència-ficció que produeix Manuel 
de Pedrolo. L’estructura lineal, el 
llenguatge planer i la suggestió del 
tema fan que aquesta obra pugui 
ser llegida per qualsevol persona a 
partir dels deu o dotze anys, sigui 
quin sigui el seu nivell cultural 
(això no vol dir, però, que tothom 
hi vegi el mateix).
Consta de cinc capítols (quaderns) 
subdividits en paràgrafs numerats. 
Tots aquests paràgrafs, excepte els 
que inicien cada quadern, comen-
cen en i. I com que ve a ser el 
llibre-document d’un segon origen 
de la humanitat, l’autor, per a do-
nar-li un to més o menys primige-
ni, utilitza conscientment formes 
d’un cert ressò clàssic i, potser més 
exactament, bíblic. En certa ma-
nera és com si Pedrolo hagués pen-

sat en l’Apocalipsi de Sant Joan, 
on també trobem aquest arquetipus 
de la destrucció-renaixement i on 
tants i tants versicles comencen 
en i.
La novella comença amb un atac 
devastador per part d’uns extra-
terrestres. En resten accidentalment 
escassos supervivents. Però tots els 
qui s’han escapat del terrorífic po-
der destructor dels platets voladors 
s’han tomat folls, mig bèsties o 
s’han suïcidat. Significativament, 
només dos joves, gairebé dos nens 
(Alba, de catorze anys, i Dídac, de 
nou), aconsegueixen d’afrontar la 
situació i, podríem dir, adaptar-se 
al nou medi. Deia significativament, 
perquè el fracàs readaptatiu dels 
altres supervivents és simptomàtic: 
tots ells són persones d’una certa 
edat, que vol dir persones en gene-
ral ja massa condicionades per una 
societat repressiva, de consum, bui-
da d’ideals i d’incentius culturals; 
persones, per tant, que només po-
dien viure en funció estricta d’uns 
estímuls primaris: el sexe, la re-
producció, interessos familiars, etc. 
L’Alba i en Dídac, en canvi, sim-
bolitzen la puresa a l’estil russonià, 
la flexibilitat, la comprensió, la 
manca de prejudicis, etc. de l’indi-
vidu immaculat, que encara no ha 
entrat dins la selva del nostre en-
granatge social.
Hi ha, doncs, una crítica social, ja 
insinuada simbòlicament, ja sugge-
rida aprofitant la necessària inge-
nuïtat dialèctica dels dos perso-
natges.
El llibre ens conta l’odissea que 
passen noi i noia per a sobreviure 
en la nova situació. No es tracta, 
però, d’una simple narració de fets. 
D’una banda, hi ha un cert enjòlit, 
produït pel perill sempre constant 
que els invasors ataquin. De l’al-
tra, hi ha les relacions noi-noia 
que van evolucionant fins a culmi-
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nar en l’amor i el naixement d’un 
gil (i tot això, amb el rerafons 
d’un escenari desolat: ciutats en-
runades i munts de cadàvers). En 
aquest cas l’amor és sublimat en 
funció d’un ideal molt alt: repo-
blar la humanitat. Així, quan Dí-
dac mor, l’Alba, convertida en una 
mena d’Eva vídua, està disposada 
a tenir «fills del seu fill», per tal 
d’assegurar aquest «segon origen» 
del món.

SÒLIDS EN SUSPENSIÓ. Edi-
torial Nova Terra, Barcelona 
1975.
Més que una novel·la, Sòlids en sus-
pensió és l’assaig d’uns procedi-
ments narratius. El lector, però, 
trobarà lligams entre els distints 
«fragments» de l’obra i fins i tot 
una certa trama novel·lesca: una 
noia anomenada Emma explica a 
un escriptor una història real i for-
ça singular, de la qual ella i la seva 
amiga Conxi són les protagonistes. 
Però interessa l’Emma que l’escrip-
tor conti la història donant als per-
sonatges els mateixos noms que te-
nen en la vida real. Tot això no-
més és un complicat giny per tal 
que la seva amiga admeti psíquica-
ment i moral les seves perverses re-
lacions eròtiques, i l’escriptor no-
més en serà el mitjà per a dur-ho 
a terme.
D’altra banda, les distintes circums-
tàncies socials dels elements del po-
linomi amfieròtic Joan-Emma-Con- 
xi-Eduard i especialment la relació 
de dependència entre l’Emma i la 
Conxi acaben informant de tot un 
món psíquic, sexual, cívic i àdhuc 
polític.
En la manera de presentar-nos 
aquests personatges, l’autor crea un 
cert joc entre el món real dels per-
sonatges i el de ficció; el narrador- 
escriptor fa de pont entre l’un i 
l’altre, i així s’aconsegueix una in-
triga que recorda, per la tècnica, la 
de les novel·les policíaques. La ten-
sió novel·lesca, tanmateix, desapa-
reixerà tot seguit en aclarir-se l’em-
bolic, però el llibre continua... És 
a dir, ens adonem que l’autor uti-
litza uns materials que gairebé no-
més l’interessen en tant que poden 
ser objecte d’experimentació a ni-
vell formal, estructural i fins i tot 
lingüístic. En el «Fragment C» del 
llibre hi ha una «crítica» dels pro-
cediments de l’escriptor, la qual és 
realment aplicable i vàlida per a 
tota l’obra: «Res, s’entén, des del 
punt de vista novel·lístic (...), hi ha 
una no-acció immobilitzada per tot 
d’accions contraposades, antagòni-
ques, que priven que, novellística- 
ment, el llibre ”es faci”. (...) hi ha 
uns problemes lingüístics que se ser-
veixen d’uns noms, en el sentit gra-
matical, per resoldre’s».
Ara bé, tot i això, el meu parer 
és que el llibre és massa dens. 1 vull 
dir que no solament hi ha un excés 
d’experimentació, sinó d’idees que 
no acaben de quallar, de retòrica 
estilística conscient i caòtica, de si-
tuacions logico-psicològiques juxta- 
Posades amb situacions absurdes, 
raonaments filosòfics i socio-polí- 
bcs, indagacions lingüístiques, re-
flexions desiguals, racionalitzacions, 
etcètera; és a dir, hi ha una den-
otat excessiva d’idees i de recursos 
sincopats, tot just apuntats i ban-
dejats immediatament, i que, per 
tant, ni tan sols són vàlids com 
a experiments.

TEXT/CANCER. Editorial Do- 
pesa, Barcelona 1974.

Text ¡Càncer constitueix, encara més 
que Sòlids en suspensió, un exer-
cici d’experimentació literària. Però, 
en aquest cas no es tracta de bus-
car noves possibilitats expressives, 
noves formes o estructures novel·lís-
tiques, sinó de fer un exercici gra-
matical (molt complex) en el sentit 
gairebé literal. Aquest mòbil dóna 
al llibre una unitat perfecta.
En un «Primer Llibre», l’autor par-
teix d’una sèrie de cinc-cents vui- 
tanta-tres mots escollits més o 
menys a l’atzar. Aquests mots 
(substantius, verbs en infinitiu, qua-
lificatius, etc.), agrupats per ordre 
alfabètic, formen un minúscul dic-
cionari, mitjançant el qual l’autor 
es proposa construir un tot signi-
ficatiu ben redactat: el «Text A». 
I, més enllà encara, la posterior 
matisació i elaboració d’aquesta 
redacció arriba a donar una cate-
goria literària a aquell text: en re-
sulta un veritable conte. Aquest 
procés, però, es fa gradualment. 
Primerament l’autor col·loca els 
mots en un cert ordre, després dóna 
temps i persona als verbs, afegeix 
pronoms, verbs auxiliars, adverbis, 
preposicions i conjuncions, posa 
punts, comes, etc., fins arribar a lu 
consecució de la història.
L’autor, doncs, actua com qui va 
configurant un dibuix amb els ele-
ments d’un trencaclosques. La di-
ferència és que es tracta d’un tren-
caclosques semàntic el model del 
qual no és una figura concreta, 
sinó un concepte ben abstracte: 
una coherència, significació i qua-
litat literària.
En un «Segon Llibre», un cop ela-
borat literàriament aquell «Text A», 
l’autor en suprimeix els cinc-cents 
vuitanta-tres mots, sense tocar, però, 
tot el que abans havia afegit: verbs 
auxiliars, pronoms, etc. En resta 
un esquelet narratiu sense sentit, 
una mena de forma buida. Esco-
llint d’altres mots que ocupin els 
espais en blanc, va omplint a poc 
a poc aquella forma sintàctica i 
aconsegueix un «Text B», de la 
mateixa qualitat literària que el pri-
mer, però distint.
Pedrolo ens mostra en el «Tercer 
Llibre» com la qualitat literària del 
«Text A» depèn d’una harmonia 
lingüística, formal, psicològica, d’un 
equilibri en el to, en l’expressió i, 
en definitiva, jo diria d’una estètica 
adequada. Perquè el Text literari A 
pot fer-se malbé: pot degenerar rà-
pidament com a conseqüència del 
«càncer» de la retòrica i la gra-
tuïtat. En quatre temps es produeix 
una veritable metástasis lingüística: 
l’equilibri funcional s’ha mort, la 
capacitat suggeridora i la tensió del 
relat s’han mort, s’han mort per 
neoplàsia.
Finalment, en el «Darrer Llibre», 
l’autor sotmet el «Text B» al pro-
cés invers; gradualment substitueix 
substantius per pronoms, suprimeix 
adjectius, anul·la matisos, i el text 
es va emmagrint, perd relleu i mor 
per consumpció.
Potser també cal dir que totes dues 
històries (Text A i Text B) són 
dos contes ben reeixits, amb un 
cert lligam entre ells, una mica oní-
rics, una mica kafkians...
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Llenguatge i Lectura
Lletres (1."), Beceroles (1."), Estels (2.°"), Bon matí (2.°"), 
Quatre sota un pi (4."), Històries del meu país (4.” i 5.'), 

Les plantes, els animals, els elements (5.' i 6.'),
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Guiatge (2.· etapa)
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