
MANUEL DE PEDROLO

PREMI D*HONOR DB LBS LLETRBS CATILANES '

El proppassat mes de malg 11 fou a torgat a Manuel de Pedrolo e l
Preml d'Honor de l e s L l e t r e s Catalanes , amb e l qual hom no solament
pretén de reb lar e l s meri ts de I 1obra d'un home de l l e t r e s s ino
també honorar l a seva i n t e g r l t a t c í v i c a .

En el cas de Manuel de Pedrolo, aqüestes condición» preñen un relleu extraor-
dinari i per consegCfent la noticia fou acollida amb un entusiasme exultant per
part del pdblic, per tal cora la decisiO del jurat que atorga el premi ha mvres-
cut l'aplaudiment unánime deis catalana, en considerar-la indiscutiblement en-
centada. M

Abatudes les muralles de la censura (per bé que encara ni hagi te?es que no
poden ser tractats), en aquests darrers anys, he* pogut veure la llum la majo-
rla de les novel.les del nostre autor prohibides durant 1'época franquista, les
quals son les que amb mes profunditat tracten e l s temos que l i son cars: la pro-
blemática existencial, e l s conflictos creats per la sexualitat, per 1'enfronta-
ment generacional, per la marginaciíJ, pels impulsos psicopatics, per la miseria,
1'expíotac*6 peí treball, l'alienaciO, la manca de l l ibertat , e ls abusos del po-
der, e tc . , etc. Així mateix, hom ha pogut compuvur el grau tan alt que han assolit
les seves obres, des del punt de vista es tet ic . I és que Pedrolo creu que l 'ar t ,
en totes les seves formes, ha de desvetllar una «nocid1 estética, pero, al ma-
teix tamps, l i semblarla mancat un art que no aspires, també, a una projecciO
social, ja que 1'artista viu en un context social i pretéande comunicar-se amb
d1altres nones que com e l l han de viure en societat. Aixo no vol dir, pero,
que laqqualitat de la seva obra se n'hagi de ressentir ni significa una traí-
do" ais seus ideáis de carácter estet ic , perqué és per mitja d1aquests ideáis
que IIartista serveix e l s seus sanblants. Pansa, demés, que 1'artista és es-
soncialment un incouformista, la sensibil itat del qual és ferida per la injus-
t i c ia i d'aquest sofriment neix la seva necessitat de revolta. L1artista in-
tenta de conquerir, segons ceeu, alguna cosa que és seva, quelcom que sent que
té dret a posseir, pero aquesta conquesta nones té sentit dintre del marc d'una
societat determinada, en la qual recolza.

Per a molts catalans, al llarg de tots aqüestes quarahta anys de vida con-
centracionaria, de defeccions, de dimissions, de trafcions, de mistificacions,
de mentides, d1assassinats i de tortures, la paraula de Manuel de Pedrolo ha
estat com una mena de flama inccmovible que ens ajuda a saber esperar contra
tota esperanca; la seva veu, de mes a mes, ressona talment com s i fos la de
la nostra consciencia col . lect iva, tot recordant-nos tostones quin ora e l nos-
tre deure i quina era la nostra essencia, i aixo ho ha fet predicant amb l'exem-
ple: mantenint una insuburnable f idel itat a la nostra llengua i a la nostra cul-
tura. Alhora, ha obert nous camins per a la nostra novel . l lst ica i ha enaltit
i internacionalitzat les nostres l le tres .

Aixo és el que hom ha pretes d1"honorar" en atorgar-li e l premi, En un pri-
mer monent, pero, Pedrolo no volgué acceptar-lo, car e l l diu que "fis alergic
a les distinción*, premis i medalles"; taima te ix, per tal coro algú l i assenya-
la que s i rebutjava el maxim guardo" de les l letres catalanes semblarla que vo-
l i a 'Mistingir-se", decidí d"acceptar-lo. Ara bé, com que considera que l'honor
i els diners eren excessius, l l iura l'import que l i pertocava a l'Associacio1

d'Bscriptors en Lllengua Catalana amb la finalitat de realitzar un projecte per
promocionar la literatura catalana» el qual projecte promete d1exposar pública-
ment ben aviat. Amb aquest acte no ha fet mes que demostrat d'una manera fefa-
tnt la coherencia de les seves idees i del seu capteniment.

P e l i c i t a t s i g r a c i e s , Manuel de Pedroloi




