
Els primera articles que va Escriure M. de P. , quan tenia

un grup d'estudiants de Tárrega, no van poder ser publícate,

perqué ningú no va ser capac de desxifrar la lletra de 1'autor.

Despres, quan ja tenia la máquina d'escriure, na es publicava cap

revista ni diari en cátala. De manera que no va ser fins al 1962

que Pont bJau , de primer, des de Má>:ic, i Se r ra d "Or, després, li

vsn brindar 1 ocasió d© reprendre aquesta tsscd ó articulista,

Tele/Este 1 , també hi va col • laborar, si bé el to deis seus

articles va comencar a ser massa "comprometedor", com deia ell, i

ja no es van atrevir a publicar la quarta part de "El silenci i

la mentida", que va aparéixer a Se rra ó Or. Els articles

apareguts durant aquest període, mes els que posteriorment va

publi car a Canigó i Oriflama, en un lapse, dones, compres entre

el 1962 i el 1972, en un total de vint-i-dos textos, van ser

api egats en un volum, £ Is elefants san contagiosos r editat el

1974 per Edicions 62.

A partir de 1'apari ció de 1'Avui , a 1'abrí 1 de 1976, va

iniciar la publicació d'un article, quinzenalment, en aquest

cJiar*i, durant un període que es va estendre, en una primera

etapa, f ins al 1978, els quals articles van ser publícate en

forma de 1 libre el .1.981, sota el tí tal de A casa amb papers

falsos, per Edicions ó2. Els d'una segona etapa, del 1979 al

1981, en aquel 1 mateix diari, els trobem recollits a Alga sota

l'altre, de 1'any 1987, editat també per Edicions 62.

Des del 28 d'octubre fins al 4 d'abril del 1982, va escriure

tretze articles per al Diario de Barcelona, que el mateix any 82,

1'editorial El Llamp piblicava sota el títol de Cron i ques

colonials.



I entre 1 ' 30 de desembre de 198Q.

prosseguir escrivint un seguit d' articles, vint-i-set en total ,

que el 1989 editava La Llar del Llibre, amb el títol de Cróniques

d 'una o cu pac i ó . D ' aqüestes cróniques en van aparéi>:er algún es mes

total de quaranta) egans que algún periodista va

ort del nostre autor (Rosa Maria Pinol,

rdia, 27-6-90)f la continuitat ser interrompuda per

escriptors del nostre país. Amb tot, el 1 matéis* havia cuitat a

assenyalar, referint-se principalment ais articles on tractava la

problemática nacional i independentista, que el seu proposit en

formualr uns prolegómen una teoría

de les nacional i tats, ans mes aviat pre tenia de crear un debat

sobre aqueste temes, que fossin polémics i discutits. i es dolia

que haguessin estat públicament ignorats, si be no li estranyava

sentació del recull Alga sota

el desencert de les me ves

fos ai;<¿ . Pergens qu

I'altre deía: "A part l'encert

observacions i de la pertinenca deis argumente que avaneo o deis

e>:emples que propaso, no ni ha, en general, cap interés a ai re jar

les posicions independentistes. Normalment,

si 1 en ciar-les, potser

tanta existencia".

s'estima mes

mb la idea que alió que hom cal la no té

del seu te

no gaudeix de la 1 liberta t que hauria de fornir-li un Eatat

propi, i, en canvi, es troba dominada per un altre Estat, quef

con a máxim, 1 i atorga el tráete que donaria a una colonia. Avui,

encegats peí miratge produit per una autonomía, que pot resultar

sufi cient per a una provincia en un sistema provincial, pero mai
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per a una Nació amb tota els ets i uts (ja que, si ho és, una

nació, al 16 que? ha de teñir és el seu propi Estat) , son mol ts el3

intel•lectuals de casa nostra que s'estimen mes ficar el cap sota

1' ala i aj o car-se a 1 ' es cal f de 1 ' statu quo , per gandir de les

p r e r r o o a t i v e s o u e a t o roa el o o d e r constituít* en comp'c@ s d e

recuperació del nostre país.

En aquesta 1luita, en aquest terreny, Pedrolo s' hi sentia

sol .

La causa de tot aixó respon, d'alguna manera, a una síndrome

que pateix el poblé cátala: la disgregació de la identitat. I

aquesta crisi d'identitat portara, si no s' hi posa remei, a la

disgregació de la nació catalana, o sigui deis Paisos Catalans,

corn ja ho podem comprovar actualmente Si no sabem qui sofn, no

padrem assumir la propia identitat nacional.

Després de tots aquests ¿inys de rentada de cervel 1 , d intents

d' assimilacio, de colonialisme cultural , de dominació, per part

de la matrópolis, com deia Pedro lo, tot el eos social deis PPCC

ha caigut en un estat d'alienació. Si nosaltres, els adults no

ens sotmetem a un tractament enérgic, no ens guarí rem de Is

neurosi, i tampoc no padrem tractar els nostres filis, per

al 1 iberaf—los d'aquesta malaltía nefanda.

Pedrola tenia una ment datada d' un gran poder de raciocini,

de tal manera que els seus escrits, després d'un plantej ament del

tot 1ógic < es van desenvolupant a base d'un seguít de raonaments

després d haver proporcíon^it ell mateix els arguments contraris A

la posi ció que defensa. De vegades els seus raonaments teñen una

contundencia que resulta. gosaria dir, incontrovertible. D'aquí

que els articles de Manuel de Pedro lo poden ajudar s real itzar

aquel la analisi, a efectuar aquel 1 tractament a qué em referia.
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Aquesta es una qüestio urgent i impostergable d'higiene mental

per al nostre poblé.

Arran del sen t raspas, es va parlar í arca de Manuel de

Pedrolos van sortir uns serie de notes de circusfwtáncieSa i al

desembre de 1990, durant tres dies, es va celebrar a Lleida al

"Col • loqui reí legir Pedro lo" , on es va fer una anal isi. amb els

consegüents debats o taules rOdones, de les diverses vessants de

la se va obra literaria. Ningú, pero, no es va ocupar, d' una

manera precisa i amplia, del Pedrolo articulista, en un mot, del

seu "discurs independentista", com deia el 1 .

Per amplir, ni que sigui modestament i brsument, aquest buit,

valguin avui aqüestes paraules.

Jordi Arbonés


