
Orciny Press recupera Crucifeminació, de Manuel de Pedrolo 
Es presentarà el proper dissabte 21 d'octubre a les 19h, en el marc de la Vila del 

Llibre de Cervera 
 
Orciny Press publica Crucifeminació, de Manuel de Pedrolo, una obra de ciència-ficció 
experimental crítica amb els estaments religiosos, polítics i militars. Aquesta novel·la va ser editada 
per primera vegada el 1986 i és la segona que recupera l'editorial, després d'haver publicat Procés 
de contradicció suficient el 2016. 
 
Crucifeminació es presentarà el proper dissabte 21 d'octubre a les 19h a la Casa Dalmases (c/ 
Major,  87) de Cervera, dintre del marc de la Vila del Llibre que es celebra a la localitat. Es contarà 
amb la presència d'Adelais de Pedrolo, presidenta de la Fundació Pedrolo, Màriam Serrà, lingüista i 
escriptora, i Hugo Camacho, editor d'Orciny Press.  
 
Text de contra del llibre: 
 
Una matinada de l'any 2081 apareix en una plaça pública una dona embarassada i crucificada, sense 
que ningú en conegui la procedència. Enmig del borrombori que causa aquest fet, infanta un nen 
que és immediatament anomenat Definitiu i considerat la segona encarnació de Déu a la terra. 
Aquests són els fets que ens narra un dels documents de diversa procedència que conformen la 
ficció de Crucifeminació, i que són complementats o refutats per la resta d'informes i escrits que 
l'acompanyen, i que han anat apareixent en diferents moments al llarg del temps.  
Manuel de Pedrolo construeix en aquesta obra una crítica a la creació dels mites religiosos i a la 
manipulació que aquests pateixen en mans de les autoritats polítiques, eclesiàstiques i fins i tot 
mèdiques. Crucifeminació és una obra experimental que juga amb la forma i el contingut, que va 
més enllà dels gèneres i que posa de manifest la voluntat de l'autor d'explorar les diferents tècniques 
literàries per tal de dignificar la literatura catalana. Escrita el 1981 però publicada per primera 
vegada el 1986, s'emmarca dintre del cicle de novel·les sobre els mites ancestrals que es completa 
amb Procés de contradicció suficient (també recuperada per Orciny Press) i Múltiples notícies de 
l'Edèn. 
 
Biografia: 
 
Manuel de Pedrolo (1918-1990) va ser un dels escriptors catalans més importants del segle XX. Tot 
i destacar com a novel·lista, li interessaven tots el gèneres (poesia, teatre, assaig, traducció, 
periodisme...), ja que considerava que tots li servien per explicar el seu pensament, caracteritzat pel 
compromís amb la llibertat del seu poble i la justícia social; així com per retratar una societat que 
considerava complexa i reprimida —políticament, sexualment, socialment—. 
La seva obra Mecanoscrit del segon origen, a més de ser la novel·la més llegida en català, és tot un 
referent de la ciència-ficció catalana, gènere que tractà en altres obres com Successimultani, 
Aquesta matinada i potser per sempre i diversos relats entre els que destaquen els del recull 
Trajecte final. 
Malgrat la censura imperant a l'època, la seva extensa producció va ser mereixedora de fins a 23 
premis literaris, entre els quals el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes amb que va ser distingit el 
1979.  
 
Més informació i exemplars de premsa: 
prensa@orcinypress.com 
 
Orciny Press és una editorial independent especialitzada en ficció especulativa. És, també, la 
primera en traduir obres de gènere bizarro al castellà. Ens interessen textos que portin més enllà 



els gèneres fantàstics, que siguin transgressors i que explorin els seus marges. També rescatem 
obres que considerem que haurien d’estar a l’abast dels lectors i llibres il·lustrats. I no ens fan por 
els formats breus. www.orcinypress.com  


