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SOTA CENSURA 

D�Eh�>����W��ZK>K͕�Z�dZ�d��͛hE�^�'>�����>>h/d� 

 

/¶H[SRVLFLy� SURSRVD un recorregut pel segle XX de la mà de Manuel de 

Pedrolo, autor que va utilitzar HO� SRGHU� GH� O¶HVFULSWXUD� HQ� XQ� VHQWLW ampli i 

compromès. El nostre relat aborda la dimensió PpV� SROtWLFD� L� VRFLDO� G¶XQ 

Pedrolo que posa la literatura al servei G¶XQ ideari. A través dels seus textos, 

podem resseguir aspectes fonamentals de la nostra història com el 

catalanisme polític, la OOXLWD� REUHUD�� O¶DOOLEHUDPHQW� GH� OD� GRQD�� OD� OOLEHUWDW 

G¶H[SUHVVLy�L�XQ�OODUJ etcètera que construeixen O¶XQLYHUV pedrolià i posen lletra 

a cent anys de lluita.  

 

/¶HVWDFDGD�HQV�DWXUD��QL�KRmes ni dones, 

ni cares ni mans, 

i avui hem trobat una altra fita 

que orienta el ramat, peus i suor, 

llana: 

radicalment, la llibertat. 

 

Manuel de Pedrolo, Arreu on valguin les paraules, els homes 

(1966) 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

ÀMBIT 1. CENSURA 

La Censura Espanyola. Etapes i funcionament. 

 

³%HQ�PLUDW�SRWVHU�pV�SUHIHULEOH�GLU�XQD�PLFD�DUD�TXH�HVSHUDU�D�GLU-ho tot el 

dia de demà, quan les circumstàncies ja seran unes altres i molts dels 

nostres llibres tindran únicament un valor històric, si és que en tenen cDS�´�

(1967) 

 

³6L�HO�OOLEUH�FUHPD��QR�O¶DSDJXHX´ 

 

FUNCIONAMENT CENSURA 1937-1966  

/¶LQLFL�G¶DTXHVWD�HWDSD��HQ�TXq�HUD�REOLJDWRUL�REWHQLU�HO�SHUPtV�GHO�0LQLVWHUL�GH�

O¶,QWHULRU� SHU� SXEOLFDU�� IRX� HVSHFLDOPHQW� FUXHQW�� Es depuraren biblioteques 

públiques i privades, cremant els llibres en català en fogueres al carrer.  

 

FUNCIONAMENT CENSURA 1966-1977  

La Llei de Premsa de 1966 substituí la censura prèvia i obligatòria per la consulta 

YROXQWjULD�L�R�HO�GLSzVLW�SUHYL��$TXHVWD�GDUUHUD�HUD�O¶RSFLy�PpV�DUULVFDGD�SHUTXq�

O¶HGLWRULDO�V¶H[SRVDYD�D�XQD�RUGUH�GH�VHJUHVW�GHO�OOLEUH�SXEOLFDW� 

 

LLIBRES PROHIBITS 

0DQXHO� GH� 3HGUROR� IRX� O¶HVFULSWRU� FDWDOj� TXH� PpV� YD� SDWLU� HOV� HIHFWHV� GH� OD�

FHQVXUD��FRVD�TXH�TXHGD�SDOHVD�HQ�HO�JUDQ�GHVRUGUH�FURQROzJLF�GH�O¶DSDULFLy�GH�

les seves obres. Dels vuitanta-sis llibres que va publicar en el període entre 1949 

i 1980, trenta-WUHV�YDQ�KDYHU�G¶HVSHUDU�PpV�GH�GHX�DQ\V�per a ser editats. La 

situació no començà a normalitzar-se fins a mitjan anys setanta.  

 

  



 
 

FRAGMENTS CENSURATS 

(Q�DOWUHV�FDVRV��OHV�REUHV�GH�3HGUROR�HUHQ�DFFHSWDGHV�XQ�FRS�V¶KDYLHQ�VXSULPLW�

els fragments o paràgrafs que el lector de censura considerava inadequats 

perquè atemptaven contra  el dogma religiós o la moral sexual, feien referència 

H[SOtFLWD� DO� FDWDODQLVPH�� H[SUHVVDYHQ� LGHHV� SROtWLTXHV� R� Ep� V¶KL� XWLOLW]DYD� XQ�

llenguatge indecorós. Fins a setze llibreV�� WDQW�QRYHOāOHV�FRP�UHFXOOV�G¶DUWLFOHV��

patiren aquestes supressions, arribant al centenar en alguns casos. 

 

(IHFWHV�GH�OD�FHQVXUD�VREUH�O¶REUD�GH�3HGUROR� 

 

La terra prohibida 

Tetralogia formada per Les portes del passat (1957/1977) 

La paraula dels botxins (1957/1977)  

Les fronteres interiors (1957/1978)  

La nit horitzontal (1957/1978)  

Aquesta tetralogia, escrita en tan sols quatre mesos a Tàrrega, romangué 

amagada durant anys per evitar que fos segrestada.  Obra compromesa 

políticament, tracta temes com la repressió franquista i la tortura policial. És un 

acurat retrat de la resistència catalanista durant la guerra i la postguerra 

presentat des de la perspectiva de quatre personatges diferents relacionats entre 

ells.  

 

Un amor fora ciutat(1959 / 1970) 

1RYHOāOD� TXH� UHWUDWD� O¶KRPRVH[XDOLWDW� UHSULPLGD� GHOV� DQ\V� FLQTXDQWD�� VRYLQW�

amagada darrere PDWULPRQLV� LQIHOLoRV�� /¶HGLWRULDO�$\Pj� OD� SUHVHQWj� HQ�GLSzVLW�

VHQVH�FRQVXOWD�SUqYLD�HO����G¶DEULO�GH�������GHVSUpV�GH� IHU-hi 63 supressions 

G¶DPDJDW�GH�O¶DXWRU��0DOJUDW�DL[z��HO�GLD�GH�6DQW�-RUGL O¶REUD fou segrestada per 

LPPRUDO�L�3HGUROR�IRX�SURFHVVDW�SHO�-XWMDW�G¶2UGUH�3~EOLF�SHU�HVFjQGRO�S~EOLF��(O�

PDUo�GH������UHEp�O¶DEVROXFLy� 



 
 

 

³eV�FXULyV�FRP�OD�PDWHL[D�SUHPVD�TXH��IRUD��DLUHMD�DPE tanta satisfacció 

HOV�PDOGHFDSV�GHOV�HVFULSWRUV�VRYLqWLFV�TXH�V¶HQIURQWHQ�DPE�OOXU�UqJLP��QR�

es preocupi ni poc ni gaire dels literats catalans sotmesos a tota mena de 

OLPLWDFLRQV�´ (1970)  

 

/OLEHUWDW�G¶H[SUHVVLy(1979) 

Acció teatral cedida el 1985 a la revista independentista Lluita en què Pedrolo 

GHQXQFLDYD�� GHVSUpV� G¶KDYHU-ho viscut ell mateix, la manca de llibertat 

G¶H[SUHVVLy�GHOV�DUWLFXOLVWHV�GH�GLDULV� 

  



 
 

 

 

  



 
 

  



 
 

ÀMBIT 2. LLUITA SOCIAL I POLÍTICA 

³7RWHV�OHV�LGHRORJLHV�G¶DOOLEHUDPHQW�KDQ�G¶HQWHQGUH�TXH�O¶DOOLEHUDPHQW�KD�

de ser total: de classe, de poble, de raça, de sexe... No es pot estar per 

un tipus de llibertat contrari a una altra llibertat, i si això es produeix vol dir 

TXH�O¶KRPH�TXH�KR�GHIHQVD�pV�XQ�LPSRVWRU�TXH�QR�FUHX�HQ�FDS�PHQD�GH�

llibHUWDW�´������� 

 

³&DO�SURWHVWDU�ILQV�L�WRW�TXDQ�QR�VHUYHL[�GH�UHV�´ 

 

LA DEFENSA DE LA LLENGUA I LA CULTURA 

CATALANES 

 

Totes les bèsties de càrrega (1965/1967)  

Novel·la distòpica al·legòrica GH� O¶RSUHVVLy� TXH� YLVTXp� &DWDOXQ\D� GXUDQW� HO�

IUDQTXLVPH�L�GH�O¶DIDQ\�GH�VXSHUYLYqQFLD�GHO�SREOH�FDWDOj��2UJDQLW]DGD�GH�IRUPD�

cíclica± la narracióV¶DFDEDHQ�HO�PDWHL[�OORF�L�PRPHQW�HQ�TXq�V¶LQLFLD�±, relatala 

KLVWzULD�G¶XQ�MRYH�TXH�V¶KD�G¶HQIURQWDU�D�XQ�VLVWema burocràtic asfixiant per trobar 

la seva mare i després unir-se a la resistència. 

 

³/¶HVIRUo�QR�PLQYD��(OV�PLOORUV�GHOV�QRVWUHV�>HVFULSWRUV@�VHJXHL[HQ�ILGHOV�D�

OD�OOHQJXD�FDWDODQD��D�SHVDU�GH�O¶DSDUHQW�LQGLIHUqQFLD�JHQHUDO��$L[t��WRW�L�OHV�

dificultats dHO�PRPHQW��OD�QRVWUD�IH�HQ�HO�IXWXU�pV�HQFDUD�LOāOLPLWDGD�´ 

³0LJ�VHJOH�GH�OLWHUDWXUD�FDWDODQD´��El Sobre Literario, març de 1952 

  

³$TXHVW�ELOLQJ�LVPH�QR�pV�OD�QRVWUD�H[SUHVVLy�KDELWXDO�L��SHU�WDQW��HO�IHW�TXH�

molts catalans ±ni que fossin tots- coneguin el castellà obligadament no 

autoritza a referir-se a Catalunya com un poble bilingüe en el sentit que 

VH�OL�YRO�GRQDU��TXH�WDQ�SUzSLD�OL�pV�XQD�SDUOD�FRP�O¶DOWUD��6DS�TXH�GH�VHYD�



 
 

QRPpV�Q¶KL�KDXQD�� L�TXH� O¶DOWUD�QR�pV�XQ�HOHPHQW� LQGHIXJLEOH�GH� OD�VHYD�

personDOLWDW�SUHWqULWD�R�DFWXDO�´ 

³%LOLQJ�LVPH´��6HUUD�G¶2U, febrer de 1967 

 

Manifest D� IDYRU� GH� O¶HQVHQ\DPHQW� HQ� FDWDOj�� UHGDFWDW� L� VRWDVLJQDW� SHU� ���

LQWHOāOHFWXDOV�L�DFWLYLVWHV�FDWDODQV�HQ�HO�PDUF�GHO�FLQTXDQWHQDUL�GH�O¶DSURYDFLy�GH�

les Normes ortogràfiques. Publicat el 20 de maig de 1963 

 

Manifest endegat per Òmnium Cultural en resposta al manifiesto dels 2.300 

intel·lectuals espanyols, entre els quals Federico Jiménez Losantos, contraris a 

O¶RILFLDOLWDW� GHO� FDWDOj�� 7LWXODW� ³/D� QRUPDOLW]DFLy� GHO� FDWDOj� pV� XQD� DVSLUDFLy�

LUUHQXQFLDEOH´��IRX�SXEOLFDW�D�O¶Avui O¶��G¶DEULO�GH������ 

 

/¶�$//,%(5$0(17�1$&,21$/ 

0LOLRQV�G¶DPSROOHV�EXLGHV (1968/1976)    

Mitjançant estructures pròpies de la novel·la negra, Pedrolo retrata la lluita 

DQWLIUDQTXLVWD� D� %DUFHORQD� HQWUH� ����� L� ������ /¶DUJXPHQW� VH� FHQWUD� HQ�

O¶DWUDFDPHQW�D�XQD�QRWDULD�TXH�H[HFXWHQ�XQV�TXDQWV�PLOLWDQWV�G¶XQD�RUJDQLW]DFLy�

revolucionària per aconseguir diners i comprar armes. Aquesta tramaqueda 

cRQWH[WXDOLW]DGD� DPE� UHFXOOV� G¶LQIRUPHV� GH� SUHPVD� DXWqQWLFV� TXH� V¶LQWHUFDOHQ�

entre els capítols i que tracten temes com les vagues a la indústria, protestes 

XQLYHUVLWjULHV��O¶HPEDUJDPHQW�G¶XQ�Q~PHUR�GH�Destino, la inclusió de les dones 

dins del món militant o la lluita pel català. 

 

³3RHPD�G¶XQD�WHUUD�SHWLWD´������������� 

Sé que em pertany aquesta terra: 

hi tinc tot de morts escampats, 

ƉĂĐŝĞŶƚ�ŵ͛ĞƐƉĞƌĂ�ŝ�ŵ͛ĂƚƌĞƵ� 

i, en descansar-hi, la vull meva. 

 



 
 

Manifest de setembre de 1967 

Pedrolo encapçalà aquest manifest adreçat al Governador Civil de Barcelona 

FRQWUD�OD�UHSUHVVLy�SROLFLDO�HQYHUV�HOV�PDQLIHVWDQWV�GH�O¶���GH�VHWHPEUH�GH������

a Barcelona, Sabadell i Terrassa. Tots els signants reberen una multa 

governativa de 25.000 pessetes. 

 

 ³6HPSUH�YHXUHP�FRP�>Hls partits polítics espanyols] fan pinya així que els 

sembla que podríem escapar-nos o afluixar els lligams. Són capaços, 

DOHVKRUHV��GH�GHL[DU�GH�EDQGD�R�G¶DMRUQDU�ILQV�D�GLHV�PpV�IHOLoRV�LGHRORJLHV�

polítiques i programes socials que els oposen i que els podrien distreure 

de la gran empresa, de la gran croada, car la conservació de les colònies 

SDVVD�SHU�GDPXQW�GH�WRW�´ 

Diario de Barcelona, març de 1982 

 

LA LLUITA OBRERA 

 

Acte de violència (1961/1975) 

2EHLQW� OD� FRQVLJQD� DQzQLPD� ³eV� PROW� VHQ]LOO�� TXHGHX-vos WRWV� D� FDVD´�� HOV�

KDELWDQWV�G¶XQD�FLXWDW�IjFLOPHQW�LGHQWLILFDEOH�DPE�%DUFHORQD�GHFLGHL[HQ�FRQTXHULU�

OD� VHYD� OOLEHUWDW� GHVSUpV� GH� TXLQ]H� DQ\V� G¶XQ� JRYHUQ� GLFWDWRULDO�� /D� QRYHOāla 

V¶RUJDQLW]D�HQ�YLQW-i-un capítols, cadascun protagonitzat per una persona diferent 

(nens, obrers, meuques, rics, intel·lectuals...), i és a través de llur reacció davant 

OD�VLWXDFLy�TXH�YLXHQ�TXH�YHXUHP�FRP� OD�XQLWDW�G¶XQ�SREOH�SRW� IHU� WURQWROODU�HO�

poder establert. 

 

Tocats pel foc (1959/1976) 

Novel·la breu emmarcada en el realisme social que ens aproxima al fenomen 

barraquista de la Barcelona dels anys cinquanta a través de la relació que 

estableix Ange, MRYH� FRPXQLVWD�� DPE� OD� IDPtOLD� TXH� O¶DFXOO� D� OD� VHYD� EDUUDFD��

Dividida en cinc capítols, cadascun protagonitzat per un dels personatges de la 



 
 

KLVWzULD�� O¶REUD� ID� UHIHUqQFLD� D� O¶DOOLEHUDPHQW� SROtWLF� L� D� OD� OOXLWD� GH� FODVVHV��

reflexionant sobre la propietat i la possessió, la llibertat i la dignitat. 

 

͞WĂĐşĨŝĐ�ŵĞƌŝĚŝŽŶĂů͟ 

 

Huntington dorm en una casa de sis peus.  

Huntington somnia amb els ferrocarrils que construeix i posseeix.  

Huntington somnia amb deu mil homes dient: Sí, senyor.  

 

Plithery dorm en una casa de sis peus.  

Plithery somnia amb rails i travesses que posseeix.  

Plithery somnia amb dir a Huntington: Sí, senyor.  

 

Huntington,  

Blithery, dormen en cases de sis peus. 

 

Carl Sandburg, Cornhuskers (1918) 

Traducció inèdita de Manuel de Pedrolo   

 

Manifest del 25 de maig de 1962 

Manifest signat per 130 intel·lectuals catalans quH�� WLWXODW� ³(OV� LQWHOāOHFWXDOV�

FDWDODQV�L�HO�SREOH´��VH�VROLGDULW]DYD�DPE�HOV�REUHUV�UHSUHVDOLDWV�FDWDODQV��EDVFRV��

JDOOHFV��FDVWHOODQV��DQGDOXVRV�L�HOV�YDJXLVWHV�PLQDLUHV�DVWXULDQV�O¶DEULO�GH������ 

 

  



 
 

/¶$//,%(5$0(17�'(�/$�'21$ 

 

Balanç fins a la matinada (1953/1963) 

Novel·la que, D�WUDYpV�G¶XQ�UHODW�VREUH�OD�SqUGXD�GH�OD�OOLEHUWDW�LQGLYLGXDO��LOāOXVWUD�

la realitat de les obreres tèxtils, les dificultats de les dones per accedir al món 

ODERUDO�L�OD�SRU�D�OHV�UHLYLQGLFDFLRQV�ODERUDOV��/¶REUD�V¶RUJDQLW]D�HQ�XQ�UHFRUUHJXW�

LQYHUV�SHU�OD�YLGD�G¶HQ�5RJHOL��DUD�MD�MXELODW� que V¶LQLFLD�HO������L�V¶DFDED el 1913, 

L�TXH�HQV�SHUPHWUj�FRQqL[HU�O¶RULJHQ�GH la situació present. Aquesta novel·la va 

guanyar el Premi Sant Jordi el 1962. 

 

'¶DUD�D�GHPj�(1977/1982) 

2EUD�GH�WHDWUH�HQ�XQ�DFWH�TXH�WUDFWD�VREUH�O¶DYRUWDPHQW��OD�OOLEHUWDW�GH�GHFLVLy�L�HO�

paper de la dona en la societat. La Lida, una noia de 18 anys decidida i valenta, 

HV�TXHGD�HPEDUDVVDGD��OD�VHYD�YROXQWDW�G¶DYRUWDU��SHUz��TXHGDUj�DQLKLODGD�SHU�

la faOVD�PRUDOLWDW�G¶XQD�VRFLHWDW�SDWULDUFDO�RSUHVVRUD��UHSUHVHQWDGD�SHO�SDUH�SROtWLF�

L� O¶RQFOH� FDSHOOj�� $Q\V� GHVSUpV�� HQ� /DR�� HO� ILOO� DGROHVFHQW�� PRULUj� D� OD� JXHUUD�

havent deixat embarassada la Trina; llavors la Lida intentarà impedir que avorti. 

 

³7RWHV� OHV� Ldeologies (o allò que passa per ser-ho) delirants, comencen 

VHPSUH�DPE� O¶H[FOXVLy�G¶XQ�SREOH��G¶XQD�UDoD��G¶XQ�VH[H��6t��Vt��KR�KHX�

HQWqV� PROW� Ep�� G¶XQ� VH[H�� $� OD� FDWHJRULD� GHOV� VHQ\RUV�� SDUHX� O¶RUHOOD��

únicament hi pertanyen els mascles. Ho diuen per escrit, i amb totes les 

VHYHV�OOHWUHV��OHV�GRQHV�QRPpV�SRGHQ�VHU�HO�UHSzV�GHO�JXHUUHU�´ 

³(OV�JXHUUHUV�HQWUH�QRVDOWUHV´��Canigó, juny de 1974 

 

³5HFRQHL[HUHP� D� OD� IL� FRP� XQ� GUHW� IRQDPHQWDO� HO� GH� OD� GRQD� D� XVDU�

lliurement els anticonceptius i, si li convé, a avortar? Les dones el 

UHFODPHQ��L�GLItFLOPHQW�VH¶OV�SRW�QHJDU��SHUTXq�pV�G¶HOOHV��GHO�SURSL�FRV��TXH�

HV�WUDFWD��eV��G¶DOWUD�EDQGD��XQ�GUHW�TXH��FRP�WRWV�HOV�GUHWV�IRQDPHQWDOV�L�



 
 

G¶DOWUHV�TXH�SRWVHU�QR�KR�VyQ�R�QR�HQV�KR�VHPEOHQ�WDQW��Wp�O¶DYDQWDWJH�GH�

no obligaU�´ 

³'¶XQV�GUHWV�LQYLRODEOHV�R�QR´��Avui, desembre de 1976 

 

LA LLIBERTAT SEXUAL 

 ³+H� HQOOHVWLW� HO� SRHPD� GH�%DXGHODLUH��+L� KH� SDVVDW� KRUHV�PDJQtILTXHV�

FDGD�FRS�TXH�KR�HQFHUWDYD��TXH�VH�P¶DFXGLD�HO�³WRPE´�MXVW��L�WDPEp�PROWHV�

hores miserables quan un YHUV�VH¶P�UHVLVWLD�IRUD�PHVXUD��,�HP�FDO�GLU�TXH�

WRW�MXVW�Q¶HVWLF�³UHODWLYDPHQW´�FRQWHQW��4XH�UHSRVL�DUD�XQD�WHPSRUDGD��ILQV�

que pugui tornar a mirar-PH¶O�GHVDSDVVLRQDGDPHQW�´ 

Diari personal, juny de 1986 

 

³'RQHV�GDPQDGHV´�  

Però llavors Hipòlita alça la jove cara:  

͞�͛ŝŶŐƌĂƚĂ�ŶŽ�ĞŶ�ƐſĐ�ƉĂƐ�ŝ�ŶŽ�ůĂŵĞŶƚŽ�ƌĞƐ� 

ĚĞ�ƌĞƐ͕��ĞůĨŝŶĂ�ŵĞǀĂ͕�ƉĞƌž�Ğů�ƚĞŵŽƌ�ŵ͛ĂŵĂƌĂ� 

ĐŽŵ�ĚĞƐƉƌĠƐ�Ě͛ƵŶ�ĨĞƐƚş�ŶŽĐƚƵƌŶ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƚĠ�ĨƌĞ͘� 

[...] 

Ens hem lliurat potser a unes coses mesquines?  

�ǆƉůŝĐĂ͛ŵ�Ě͛ŽŶ�Ğŵ�ǀĠŶĞŶ pors i torbacions:  

ƚƌĞŵŽůŽ�ƚŽƚĂ�ũŽ�ƋƵĂŶ�Ğŵ�ĚŝƵƐ�ƋƵĞ�ŵ͛ĞƐƚŝŵĞƐ͕� 

però la meva boca té set dels teus petons͘͟ 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal 

(1857)  

Traducció de Manuel de Pedrolo (1986) 

* Poema original censurat i suprimit en posteriors 

edicions per ultratge a la moral pública. 



 
 

 

³(OV�WHPSHUDPHQWV´� 

Nou adulteris, 12 embolics, 64 fornicacions i quelcom que s'atansava a una violació  

ƉĞƐĂ�ŶŽĐƚƵƌŶĂŵĞŶƚ�ĞŶ�ů͛ăŶŝŵĂ�ĚĞů�ŶŽƐƚƌĞ�ĚĞůŝĐĂƚ�ĂŵŝĐ�&ůŽƌŝĂůŝƐ͕� 

i amb tot i això és un home tan tranquil i de conducta tan reservada  

ƋƵĞ�ƐĞ͛ů�ƚĠ�ƉĞƌ�ĂƐĞǆƵĂƚ�ŝ�ƐĞŶƐĞ�ƐĂŶŐ͘� 

�ĂƐƚŝĚŝĚĞƐ͕�Ă�ů͛ŝŶƌĞǀĠƐ͕�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĂƉ�ƉĂƌůĂƌ�Ŷŝ�ĞƐĐƌŝƵƌĞ�ĚĞ�ƌĞƐ�ŵĠƐ�ƋƵĞ�ĚĞ�ĐŽƉƵůĂĐŝŽŶƐ� 

és pare de dos bessons,  

però aquesta gesta li ha costat quelcom:  

calgué que la seva dona el fes banyut quatre vegades.  

       

EzraPound, Lustra (1917) 

Traducció de Manuel de Pedrolo 

(1954/1986)  

 

* Poema original censurat pel propi editor per indecent 

  



 
 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

ÀMBIT 3. LLUITA LITERÀRIA 

³/¶HVFULSWRU�pV�XQD�PLFD�OD�FRQVFLqQFLD�GH�OD�VRFLHWDW�HQ�OD�TXDO�YLX��

No expressa doncs únicament punts de vista literaris, sinó que es 

SURSRVD�XQD�IXQFLy�FUtWLFD�TXH��HQ�GDUUHU�WHUPH��KD�G¶pVVHU�qWLFD��

La literatura pot ser, també, una de les eines que ajudin a 

WUDQVIRUPDU�HO�PyQ�´������� 

 

³0DL�QR�HV�OOHJHL[�SURX��HQFDUD�TXH�HV�OOHJHL[L�PDVVD�´ 

 

/¶(;,67(1&,$/,60( 

³$TXHVWD�ILORVRILD�HP�YHQLD�FRP�XQ�JXDQW�D�OD�Pj��4XDQW�HW trobes al 

ILQDO�G¶XQ�PyQ�L��MXVWDPHQW�HQ�DTXHOO�PRPHQW��HW�FDXHQ�DOV dits uns llibres 

TXH�V¶RFXSHQ�DJzQLFDPHQW�GHO�ILQDO�G¶DTXHOO�PyQ�R�G¶XQ altre món 

semblant, hi respons amb un moviment, amb un tropisme de SODQWD�´�

(1979) 

 

/HV�ILQHVWUHV�V¶REUHQ�GH�QLW (1955/1957) 

1RYHOāOD�EUHX�HQWRUQ�GH�OD�ILJXUD�G¶XQ�ILOzVRI�H[LVWHQFLDOLVWD�TXH��GHVSUpV de lluitar 

D�OD�JXHUUD��Wp�XQD�FRQFHSFLy�WUjJLFD�GH�OD�YLGD��7tWRO�VLPEzOLF��OHV�³ILQHVWUHV´�IDQ�

UHIHUqQFLD��G¶XQD�EDQGD��DOV�GLYHUVRV�SHUVRQDWJHV�TXH�UHFRUGHQ�HO�SURWDJRQLVWD��

MD�GLIXQW��L��GH�O¶DOWUD��D�OD�WqFQLFD�QDUUDWLYD�GLIHUHQW�TXH�V¶HPSUD�HQ�FDGD�capítol: 

diàleg sense acotacions, entrades de diari, monòleg, narració descriptiva, article 

SHULRGtVWLF��DVVDLJ�ILORVzILF����/D�³QLW´�DOāOXGHL[�D�OD�PRUW�L�D�OD�IRVFRU�GH�OD�UHFHUFD�

del sentit de la pròpia existència.  

 

Ésser en el món (1948/1949) 

Deslliurar-nos del temps, 

heus ací la més bella aventura, i marxar sol, 

VHPSUH�VRO��TXH�QR�HW�SXJXL�GHVWRUEDU�O¶DPRURVD�SUHVqQFLD 



 
 

G¶XQ�LQIDQW��G¶XQD�GRQD��G¶XQ�SDVVDW�RQ�SRDUHV��pV�FHUW� 

la ufana rialla que féu els teus versos més clars 

i et dóna, en la carn, la mHVXUD�G¶XQ�VRPQL� 

deslliurar-WH�G¶DTXHOOV�O¶HVJXDUG�GHOV�TXDOV�W¶HQWHQGULULD� 

car ara i ací et cal oblidar la recança 

que ennuvola la mort i podria ferir-la 

o ablanir aquest pas on ets tu per primera vegada. 

 

A porta tancada, Les mosques, Les mans brutes, Morts sense sepultura, La 

P... respectuosa i Les troianes 

3HGUROR�HUD�XQ�JUDQ�DGPLUDGRU�GH�O¶H[LVWHQFLDOLVPH�L�GH�-HDQ-Paul Sartre, màxim 

exponent del moviment literari fonamentat en aquest corrent filosòfic. El 1968 

Pedrolo va traduir, en un sol volum, sis obres de teatre de Sartre, una de les 

quals, Les mosques, va ser estrenada el 8 de març de 1968 per la companyia 

Adrià Gual al Teatre Romea, essent el primer cop que es representava en català. 

Avui en dia�� OD� PDMRULD� G¶DTXHVWHV traduccions continuen sent les úniques 

H[LVWHQWV�HQ�FDWDOj�G¶DTXHVWHV�SHFHV�WHDWUDOV� 

 

/$�/,7(5$785$�'(�/¶$%685' 

"Per què us penseu que vaig escollir aquesta forma teatral tan abstracta, 

si no per poder passar les defenses amb que es protegeix el sistema? Si 

hagués concretat massa, i en una forma realista totalment entenedora a 

WRWKRP��WRWHV�OHV�PHYHV�REUHV�V¶KDXULHQ�TXHGDW�DO�FDODL[�´������� 

 

Homes i No (1957/1984) 

Peça teatral en dos actes que explora el tema de la llibertat emprant formes i 

tècniques provinents del teatre GH� O¶DEVXUG�� (Q� HO� SULPHU� DFWH� WUREHP� GXHV�

SDUHOOHV�HPSUHVRQDGHV�VRWD�OD�YLJLOjQFLD�GH�O¶HVFDUFHOOHU�1R��OD�SRU�IUXVWUDUj�OOXUV�

DQKHOV�G¶DOOLEHUDU-VH¶Q��(Q�HO�VHJRQ��HOV�ILOOV��LQFRQIRUPLVWHV�L�YDOHQWV��UHSUHQHQ�OD�



 
 

recerca de la llibertat emprant mètodes basats en el coneixement que els duran 

D�GHVFREULU�XQD�QRYD�UHL[D�TXH�HPSUHVRQD�1R��2EUD�DOāOHJzULFD�GH�O¶RSUHVVLy�TXH�

vivia la societat catalana en plena dictadura franquista. 

 

/¶KDELWDFLy�i El muntaplats de Harold Pinter (1961/1994)  

Pedrolo va traduir, per pròpia iniciativa, dues obres primerenques (1957) 

G¶DTXHVW�UHFRQHJXW�GUDPDWXUJ�EULWjQLF�TXH�HO������JXDQ\DULD�HO�3UHPL�1REHO�GH�

Literatura. Tot i no estar datades, hi ha indicis que les traduccions són de 1961, 

XQ� DQ\� GHVSUpV� TXH� V¶HVWUHQHVVLQ a Londres. Pinter no va influir sobre la 

producció pròpia de Pedrolo, que en aquella època ja havia escrit deu obres de 

WHDWUH�� SHUz� HOV� WH[WRV� G¶DPEGyV� SUHVHQWHQ� JUDQ� DILQLWDW� IRUPDO� L� LGHROzJLFD� D�

O¶KRUD�GH�PRVWUDU�O¶DEVXUGLWDW�GHO�PyQ� 

 

LA NOVEL·LA NEGRA 

Joc brut(1965/1965) 

1RYHOāOD�SROLFtDFD�DPE�FRQWLQJXW�HUzWLF�TXH�UHODWD�OD�KLVWzULD�G¶HQ�;DYLHU��XQ�MRYH�

humil que, bojament enamorat de la Juna, una dona bellíssima i molt ambiciosa, 

accedeix a cometre un assassinat del qual sempre es penedirà. La trama se situa 

a Barcelona i està dividida en quatre parts narrades pel propi protagonista, 

utilitzant sovint el PRQzOHJ�LQWHULRU��7UDFWD�HOV�WHPHV�GH�O¶HQJDQ\�� OD�WUDwFLy� L� OD�

manipulació. 

 

El carter sempre truca dues vegades de James M. Cain (1964)  

Als anys seixanta, Pedrolo va voler introduir la novel·la negra, provinent dels 

Estats Units, a la literatura enFDWDOj��$L[t��YD�IXQGDU�L�GLULJLU�OD�FROāOHFFLy�³/D�&XD�

GH� 3DOOD´� G¶(GLFLRQV� ��� DPE� OD� LQWHQFLy� G¶DUULEDU� D� XQ� S~EOLF� DPSOL� L� JXDQ\DU�

lectors en català. També volia dignificar el gènere, fins aleshores considerat una 

PHQD�GH�VXEOLWHUDWXUD�� L� SURPRXUH¶Q� OD�SURGXFFLy�DXWzFWRQD��9D�SXEOLFDU�GXHs 

obres pròpies (Joc brut(1965) i Mossegar-se la cua(1968)) a la col·lecció 

itambéva traduir cinc novel·les, entre les quals El carter sempre truca dues 



 
 

vegades, de James M. Cain, un dels màxims exponents de la novel·la criminal 

psicològica, i /D�PRUW�W¶DVVHQ\DOD, de RossMacDonald, creador del detectiu privat 

Lew Archer. 

 

/D�PRUW�W¶DVVHQ\DOD�de RossMacDonald (1964)  

 

LA CIÈNCIA FICCIÓ 

Mecanoscrit del segon origen (1973/1974)  

1RYHOāOD�SURWDJRQLW]DGD�SHU�GRV�VXSHUYLYHQWV�G¶XQ�DWDF�DOLHQtJHQD�D� OD�7HUUD��

O¶$OED�� GH� ��� DQ\V�� L� HQ� 'tGDF�� XQ� QHQ�PHVWtV� GH� �� DQ\V�� -XQWV� OOXLWDUDQ� SHU�

VREUHYLXUH�HQ�XQ�PyQ�GHYDVWDW�L�V¶HQIURQWDUDQ�D�WRW�WLSXV�GH�GLILFXOWDWV��FRVD�TXH�

els farà madurar rjSLGDPHQW� L� VHU� FRQVFLHQWV� TXH� G¶HOOV� GHSqQ� HO� IXWXU� GH� OD�

KXPDQLWDW��/¶REUD�V¶RUJDQLW]D�en cinc quaderns ±VHPSUH�LQLFLDWV�DPE�O¶HGDW�GH�

O¶$OED�L�OD�VHYD�YLUJLQLWDW�R�QR± i un apèndix del futur editor del mecanoscrit.  

 

Trajecte final (1974/1975)  

Recull dH�VHW�FRQWHV�GH�FLqQFLD�ILFFLy�DPE�WRFV�G¶LQWULJD�TXH�WHQHQ�un tema comú: 

la identitat humana i el problema de la pròpia existència. Tots els relats focalitzen 

O¶LQWHUqV�HQ�OHV�FLUFXPVWjQFLHV�TXH�HQYROWHQ�HOV�SHUVRQDWJHV�L�HQ�OD�PDQHUD�FRP�

aquests resoldraQ�O¶HQLJPD�HQ�TXq�HV�WUREHQ�LPPHUVRV��(Q�FRQMXQW��O¶REUD�RIHUHL[�

XQD�YLVLy�SHVVLPLVWD�G¶DOOz�TXH�OD�KXPDQLWDW�VHULD�FDSDo�GH�IHU�HQ�WUREDU-se amb 

altres formes de vida o en aplicar avenços tecnològics o científics.  

 

Successimultani(1979/1981) 

Novel·la que desenvolupa la idea dels viatges en el temps iniciada per Pedrolo 

HQ�HO�FRQWH�³/D�QRLD�TXH�YHQLD�GHO�IXWXU´�LQFOzV�D�Trajecte final. Ambientada a la 

%DUFHORQD� GHOV� DQ\V� ���� OD� -RUGLQD�� TXH� KD� KHUHWDW� O¶KDELOLWDW� GH� WUDVOODGDU-se 

enrere en el temps del seu pare, hi introdueix la seva parella, en Damià, que ha 

de fugir del present per un incident amb la policia franquista. Malauradament, 

aquest viatge tindrà conseqüències imprevisibles en el futur. 
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CONDICIONS DE PRÈSTEC 

 

- El lloguer del préstec de l͛exposició és gratuït. 

- Les despeses de transport i muntatge anirà a càrrec de la institució sol·licitant.  

- El transport i el muntatge sempre anirà a càrrec de l͛empresa especialitzada DRAC. 

Producció cultural. 

 

Pressupost itinerància 



 
 

RECULL GRÀFIC 

 

 

 

 

 


