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Sr. Director
No és la primera vegada que la realitat supera o confirma la

ficció, i aixo és el que s'ha esdevingut amb el descobriment de la
novel-la de Manuel de Pedrolo, Acte de violencia, als arxius de la
censura franquista, talment com Joaquim Carbó pressuposava que
podria passar, amb alguna de les obres que l'autor havia esquinQat,
en la seva novel-la S'ha acabat el broQui1.

La troballa que ha fet Lutwina Maria van den Hout-Huijven, de
la Universitat d'Amsterdam, mentre preparava la seva tesi sobre la
repressió franquista a la literatura catalana, és una bona nova,
sobretot perque ha servit per trencar el silenci que pesava sobre
Manuel de Pedrolo i la seva obra d'enQa del seu traspas i,
principalment, des de la celebració del «Col-loqui Rellegir
Pedrolo», celebrat a Lleida el desembre de 1990, talment com si
hagués estat una mena de requiem de l'oblit.

Sor-pr-én , pero, la nota que apareix a la seCClO "Cultura i
Espectacles" de l'AVUr, del 12 d'octubre proppassat, on hi diu:
«Probablement l'escriptor devia estar tan furiós de veure que li'n
denegaven el permís de publicació que va destruir I." original, ja
Que no hi hev ie cap constancia, ni tan eoLe a la familia, de
1 'existencia de la novel-la» (el subratllat és meu). I resulta
sorprenent, perque, en una data tan reculada com ho és l'any 1954,
Rafael Tasis publicava un article a la revista Pont B1au
(publicació de la diaspora, que pretenia estendre un pont entre
I." exili exterior i I." exili interior, i que nosaltres --un petit
grup de patriotes, amb el mateix Tasis entre ells-- distribulem
clandestinament) amb el títol de «Manuel de Pedrolo, novel-lista
inedit», en dos números (20 i 21, del juny i juliol de 1954), en el
qual, Tasis no soIs feia una sinopsi del contingut de la novel-la
Acte de violencia, sinó que s arriscava a fer-ne un comentari
crítico

De més a més, al meu llibre Pedr oLo contra eLe I imi t:e, editat
per Ayma el 1980, a la pagina 29, en referir-me a la novel-la Estat
d "e.xae po i á, afeg·iauna nota entre parentesi que feia: «editada amb
el títol d"Acte de violencia, el qua1 corresponia a una altra
novel-la que eaquLnc á i que Rafael Tasis havia comentat a Pont
B1au, nQ 21, juliol 1954». r, encara, a la pagina 167, en remarcar
el rigor que aplicava Padrolo a la seva tasca creadora, deia: «com
ho demostra el fet que hagi esquinQat més d'una novel-la --Acte de
violencia, Tants int.er Iooutiore a Beeer e , Visita a la senyora Soler
i E1s codo1s trenQuen l'aigua-- ... ».

Ah, pero, us vull advertir que si aneu a les llibreries i
demaneu Pedr-oLo contra e1s Limi ts, per verificar aí.xó que dic,
segurament us diran que esta exhaurit, malgrat que encara n'hi ha
uns centenars d'exemplars als magatzems del distribu:i.dor,on dormen
el son dels justos, ja que també aquest llibre comparteix
orgullosament aquest silenci que pesa com una llosa sobre un dels
escriptors més importants de la litera ura catalana contemporania.


