
Fresentaci¿

Els prixere articles que eacrifruá f.'anual de Pedrolo, quan tenia dio-

eet anys, per a la revista Fetit Lioeu. que l'any 1935 editava un grup

d'estudiants de Tarraga, no van poder ser puVlicata, parque ningú no va

aer oapao de desxifrar la l le tra de 1'autor* Desprás, quan Ja tenia la

maquina d'esorlure, no es publlcava cap revista ni diari en catnla. Be

manera que no va ser fine al 1962 que Pont Blau.da primer, dea de Lexic,
1 3 a r r s ¿*0r« desprás, l i brindaren l'ocaeiá de reprendr» aquesta tasca

¿ 'art iculista, que tanPjpiiitga i rica resultarla ser. En apareixer el

Tela/E8t»l, tamba hi ool.labora, ai bé1 el to déla seus artioles va comen—

9ar a aer nassa "comprometedor", con. deia e l l , i ja no es van atrevir a

publicar la quarta part de "SI silenoi i la mentida"» que va apareixer a

Lierra d'Or. Sis artiolaa apareguts durant aqueat periodo, más els que pos-

teriorment va publicar a Canigé i Oriflama, en un lapae, doñea, compres

entre el 1962 i el 1972, en un total de vint-1-dos textos, foren aple^ats

en un volum, EIB elefanta 6¿n contagioeos, editat el 1974 per Bdlcions 62»

A partir de I 'acaricia de l'Avuj, a 1'abril de 1976, va iniciar la

publioaoiá d'un art icle, quinzenalment, en aquest diari, durant un període

que es va estendre, en una primera etapa, fina al 1978, els quals articles

foren publioats en forma de l l ibre el 19fil, sota el t í to l de A casa amb

papera falsos, per Edicions 62. Els d'una ae^ona etapa, del 1979 al 19^1,

en aquell rrateix diari , ele trobem recoll i ts a AI^TÍ aota 1 ' a l t re . de

l'any 19&7. sditat tamba per ^dioiona 62.

Des del 26 d'ootubre Éins al 4 d'abrll del 1982, va esoriure tretze

articlea per al H¿axio de Baroelona, que el mateix aay 82, 1'editorial

Sl̂  Llamp, publloavB eota el t í to l de Cronlques ooloniala.

I entre «4 l 'u de ¿ttner i el trenta de desembre de 19B6, va pro a seguir

eucrivint un se¿uit d 'art icles, vint-i-sot en total,¿que el 1939 editava

La Llar del Llibre, amb el t í tol de Croniquea d'uaa ocupació*. D'aquestas

croniques en van apareiaer algunas mis (fina a un total de auaranta) i

segons que algún periodista va remarcar, arran de la mort del noatre au-

tor (Roaa Karia Pinol, La vanguardia, 27-6-90), la continultat fou ln-



terrompuda per decisió1 ds la direooi<5 del d iar i .

D'alguna manera, podriera dlr que aquest oorjus constitueix una mena

de r&eum de 1*ideari polítio i cívio d'un dais mis grana esariptors del

nostr* país. Amb tot f oou. el l matelx havia ouitat a assenyalar, refe-

rint-se prlncipalment ala artiolea on tr a ota va la problemática nacional i

independentista, el seu proposit en eacriura'la no era pas ds formular

una prole&omens a una teoría de las nacionaliteta, anu méu aviat jretenia

de crear un debat «obre aquesta tenas, que foásin m$a polVuioa 1 iliscu-

t i t s , i 9Ü dolia que haguessin aatat públioaruent ignórate, si bl no l i

eatranyava gene qu* foa així . Per a.lxh a le preaentaoi¿ del raoull A1̂ 3

aota l ' a l t r e daia: "A part l'enoort o el da^ancert de l-sa meveu oboer-

vaoiona i da la pertinenja déla argumenta que avanao o déla axanplas que

proposo» no hi ha,«n general, cap intorea a airejar les posioiona indepan-

dantist«8* Somialmani;, hom s'aati^ia rn6s silenciar—loe, potaar arab la Idea

que alio que hom calla no té" tanta oxistanoia.™

Par tal que ningiS no dubtáa da lea sevas intanoiona, an esoriura

aquesta a«rio d'artioloa, a la nota a'introducoiá de les Gr?iniquBa d'una

ooupaojj. hi aíirmavaí "El t í tol éa prou esplícit per entendra que aqueste

toxtos denunoien alio que ele noutros política no i^tioran, paro ...$a s'es—

timen s i l anclar» la aituaolá oolonial da la nostra térra* oo"nf dono a, el

diaaurs d'algú que no renuncia a la plenitud de la asva cultural un dis-

cura independentiata."

Aquestas paraulaa ens haurian de for raflexionar da nou so ore al com-

promís —1'«ngatjament— da 1'intel.leotual amb ais problemaB del aeu

tempa i da la aeva térra, sobretot quaui aquasta no gaudaix de la l l iber ta t

qua hauria de fornir-l i un Sutat propi, i , an canvi, es troua dominada

par un altre ¿atat, que, com a ma^ia, l i atorga el trecta quo donuria a

una oolonia. Avui, MIDE onoagate pal miratb-e prodult per una autonomía,

qua pot resultar aufioiont per a una provincia en un 3iatona provincial,

poro mal per a una Nñoi6 amb tota ala ata i uta (°arf s i ho íaj una nació1,

alio que ha de teñir &t¡ el BOU propi IÜBtat), u6n aolts els intal*lootuals
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de casa nostra que s'estimen ais flcur el cap ..ota l ' a la i ajocar-se a

l'eaoalf de 1'etatú quq, per /*audir de lea prerrogativas que atorga el

poder constituid, en comptes de l l iurar batalla, an el camp de la discús-

elo" de les idees i per la recuperada plena del riostra país.

En aquesta l lu i ta , en aquaat terrany, Pedrolo e'.-ii ftw&i'i» sol. Al-

a i ho daiat "Jo er. fa l 'efacte que s6o una capéele de .zota d'ai^oia an un

mar. Imaglnam-nos que un parell de totzenes de nosaltres, intel . lectuals,

eBoriptorS) eta»..* que podara teñir una vau ais diaria, físsim la mateixa

faina. Alauhcres no 6«ria una gota d'algua, sino* un petit r lerol , parque

un rajarla un día, 1'altro l'endama, 1 onria oor.i un relleu* Sarabla com

el un altre oop ana hagueBain eoollonit/ /(BntrevÍ8ta a El Llam^ per Xa-

vier Borras, que inolou aqueet volum.) No BS si aoollonit, naro sí que

4a evldent que ans ham apoltronit, no sois els intel . lectuals, ais es-

orlptors, oto., sino1 tot ol poblé catalX (i ero reforeixo al poblé dala

Falsos Catalana).

Tot aixo respon, d'al^una manera, a una síndrome que p&telx el poblé

oatalai la dÍ3gra^aoi6 da la identitat. Aquesta orisl d'identitat portara,

al no o'hi posa remai, a la dlsgregaciá da la naoió1 oa tal ana. SI no sabem

qui eom, no podrem aeaumir la propia identitat nacional. Quan dien que

Catalunya (els PaleoB Catalana) 4a (eín) una naciá, no fe^ más que afirmar

que sor cátala ooníictira una idiintltat; quo tenln una llan^ua ilnloa que éa

la oatalana| que aquesta lien,™a constltueix el si^ne raáa distintlu de la

noatra identitat nacional i , per tant, hem de defensar-la, oonrear-lax

1 utilitaar—la an tota ela nivalla de la neutra vida col.lectiva} que

par tal de podor~-nosjtB>44» KMtmOmjm olutadans deis Paleoa üatalans hem

de podar anpr peí roán amb documente que aaritifiquin la noBtra naoiona-

l l t a t t que de bandera, coro de llengua, nomlp en tanim unaj que no volen

aar "aubdite" de cap Satat alia, ainí olutadans del propi,

Deaprle de tota equsata anys de rentada de cerval1, d1intenta d'aa-

aimilaoií, de colonialisme cultural, de dominado1, par part da la metro-

polis, com deia Pedrolo, tot el oos social deis PPCC ha catgut en un



estat ¿'alienado** oí nosaltrea, els adulta, no ana aotnetem a un trac—

ta^ent enerilo, no ens guarirem da la neuroai. i tampoo no podrecí tractar

ais noatres f i l ia per alliberar—los ¿'aquesta majal tia nefanda* I da la

dacieiá que prenguerr al respecte, dependra qua ais no a tres nlta continuln

asaant catalana de parla catalana, que no n'hi pot haver d'altrest o_ serán

catalana de parla catalana o no Beran catalana. En aquest aspeóte, tota

la resta áa rstorica o demagogia.

Fadrolo tenia una raent dotada d'un gran podar de raoioolni» de tal

manera qua els seua escrita, desprls d'un plantaj«mant dal tot logic, es

van desenvolupant a basa d'un oaguit de raonamente que tendeixen m arribar

a una oonoluoiá enraonada. fina i tot doapr̂ a d'haver proporcionat el l

mateix ele argumenta oontrarle a la poaicií que defensa, BB vagados ala

seus raonamenta teñen una contundencia, quê  resulta, goaaria dlr, incon-

trovertible, ü'aquí que ele srtioles de Manual de Fadrolo podan ajudar-

no a a realltzar aquella an&lial, a efectuar aquall tractftment a que era

referí*. Aqueata 4B una qtleati¿ urgent i impostergable d'higiene mental

per al noatre poblé.

Sarrerement, s'ha paríat forpa de Manuel de Pedroloi arran del aeu

traspas, van aortir una serle de notaa de oircuTstanolea, i al deaembre,

durant tres diesf ea va oelefcrar a Lioida al "Col*loqui railagir Fadrolo",

on ee va fer una ana.liait amb els conaa^üenta debata o taules rodona a, de

lea divere;B veasanta de la eeva obra literaria. Sin¿:il, pero, no es va

ocular, d'una manera precisa i amplia, del Pedrolo articulista, en un

mot, del eeî "diaonre independentista") coi; en daia a l l .

Per omplir, ni que sigui modestament, aquest buit. 1'editorial Kl

Llamp ha volgut reeditar lea tretze flr&ni^uea ooloniala. En aquesta arti-

olea hi traota al tana da l'opresei¿ nacional> el da l'obligatorletat de

"ser" espanyole que els opresaora ana iiDposanj el da la oastallanltsaoio'

foreada, per tal de mantenir el dominl dal noatre poblé (no oblidem alio

que ¿& deia Taoiti "la maroa de l'eaolau 6B parlar la lleggua del seu



amo")i s i de l'ajornawent del nostre alliterament nacional i social,

per una "eaquerra" que defensa 1'existencia de les coloniesj el de lea

l i s ia hamionitsadorea i ele E a tatú te retalíate, o la re ferino ia a l'intent

de oop d'Eetat del 23F i a la "unidad de la Patria". Áixí mateix, 1'edi-

tor ha reaoatat duea entrevistes ratea a llanuel de Pedrolo per Xavier

Borrasi 1'una, "Manual de Pedrolot la independencia", apareguda a la

reviata El Llagp del mee de de , i l 'altra, publicada a

"SI Bruai Dominical", n° 4, del 17 d'abril de 1983. I, flnalment, un text

praotioament ü e d i t , Calvet 9» el primar d'una serie de papera que havien

de teñir continuZta-t, aota el tftol general de "Fleos de Pedrolo",

Jordi Arbonea
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