
MANUEL DE PEDROLO
PREMI D'HONOR DE LES LLETRES CATALANES------ .-------------

El proppassat mes de maig li fou atorgat a Manuel de Pedrolo el
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, amb el qual hom no solament
pretén de reblar els m~rits de l'obia d'un home de lletres sin6
també honorar la seva integritat cívica.. ., .
En el cas de Manuel de Pedrolo, aquestes condicions prenen un relleu extraor-

dinari i per consegt1ent la noticia fou acollida amb un entusiasme exultant per
part del públic, per tal com la decisi6 del jurat que atorg~ el premi ha meres-
cut l'aplaudiment unánime deIs catalans, en considerar-la .indi.scuti.b'lement; en-
certada.

Abatudes les mural les de la censura (per bé que encara hi hagi temes que no
poden ser tractats), en aquests darrers anys, han pogut veure la llum la majo-
ria de les novel.les del nostre autor prohibides durant l'~poca franquista, les
quals s6n les que amb més profunditat tracten els temes que li s6n cars: la pro-
blemAtica existencial, els conflictes creats per la sexualitat, per l'enfronta-
ment generacional, per la marginaci6, pels impulsos psicopatics, per la mis~ria,
l'explotaci6 pel treball, l'alienaci6, la mmlca de llibertat, els abusos del po-
der, etc., etc.Així mateix, hom ha pogut comprovar el grau tan alt que han assolit
les seves obres, des del punt de vista est~tic. 1 és que Pedrolo creu que llart,
en totes les seves fonnes, ha de desvetllar Wla emoci6 est~tica, per'b, al ma-
teix temps, li semblaria ¡nancat un. art que no aspirés, també, a una projecci6
social, ja que 1 'artista viu en Wl context social i pretén de comunicar-se amb
dialtres homes que com ell han de viure en societat. Aixó no vol dir, pero ,
.que la qualitat de la seva obra se n'ha.G-ide ressentir ni significa una traí'-
ci6 als seus ideals de car~cter est~tic, perqu~ és pe}'mitj~ d'aquests ideals
que l'artista serveix els seus semblants. Pensa, demés, que l'artista és es-
sencialrnent un incon;formista, la sensibilitat del qual és ferida per la injus-
tícia i d'aquest sofriment neix la seva necessitat de revolta. L'artista in-
tenta de conquer i.r, segons creu, alguna cosa que és seva, quelcom que sent que
té dret a posseir, perb aquesta conquesta només té sentit dintre del marc d'wla
societat determinada, en la qual recolza.

Per a molts catalans, al llarg de tots aquestes quaranta anys de vida COIl-

centracionhria, de defeccions, de dimissions, de t.ra'i'ci.ons, de mi st í.f i.caci.ons,
de mentides, d'assassinats i de tortures, la paraula de iv1anuelde Pedrolo ha
estat com una mena de flama inconnnovible que ens ajudá a saber esperar contra
tota esperanca; la seva veu, de més a rnés , ressoná talment com si fos la de
la nostra consci~ncia col. Lectiva, tot recordant -nos tostemps quin era el nos-
tre deure i quina. era la ñüSfra ess~ncia, i aixo ha ha fet pred icant amb l'exem-
ple: mantenint una insuburnable fidelitat a la nostra llengua i a la nostra cul-
tura. Alhora, ha obett nous céUnins per a la nostra novel.lística i ha enaltit
i internacionaJitzat les nostres lletres.

Aixo és el que hom ha pret~s d'''hallorar''en atorgar-li el premio En un pri-
mer moment,perb, Pedro l.o no vo l.gué acceptar-lo, car elI diu que "és al.ér'g i.c
a les distincions, premis i medalles"; tanmateix, per tal com a1gú 1i assenya-
HI. que si rebutjava el max ím guard6 de les lletres cat.alanes sembl.arí.aque vo-
lia "distingir-se", decidí d"acceptar-lo. Ara bé, com que consider'a que l'honor
i els diners eren excessius, lliura l'import que li pertocava a l'Associaci6
d'Escriptors en Lllengua Catalana amb la fina1itat elerealitzar un projecte per
promocionar la literatura catalana, el qual projecte prometé d'exposar pública-
ment ben aviat. Amb aquest acte no ha-fet més que demostrar d'una manera fefa-
ent la coher~ncia de les seves idees i del seu capteniment.

Fel~citats i gr~cies, Manuel de Pedrolo!
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