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Manuel dePedrolo
tornaa casa

PAU ECHAUZ
Lleida

El cementiri de l’Aranyó és petit i
demurs blancs. A l’interior hi han
començat a cavar una nova fossa
perencàrrecdelmunicipidePlans
de Sió, al qual pertany l’Aranyó, a
la Segarra. A la nova tomba hi re
posaran les restes mortals de l’es
criptorManueldePedrolo, la seva
dona, Josefina Fabregat, i el seu
pare, que va ser, fins que vamorir,
últim senyor de l’Aranyó. Al castell
d’aquest petit poble d’estructura
medieval, va néixer fa un segle
l’autor de Cendra per Martina;
Mister Chase, podeu sortir;Es ves
sa una sang fàcil, o Sòlids en sus
pensió, per esmentar algun dels
mésde 120 títols que componen la
seva obra. Pedrolo torna a casa i
d’algunamaneraescompleta,com
en l’estructura d’alguna de les se
ves tetralogies novel∙lístiques, el
cercle vital i creatiud’unescriptor
que, segons la seva filla, Adelais,
“creia en la paraula com una eina
de combat”. El retorn de Pedrolo
al paisatge que el va veure néixer
es complementarà amb la ins
tal∙lació d’una escultura que re
produeix la seva figura, que es
col∙locaràa l’entradadelpoble.
A mitjan març, en una cerimò

niaprivada, les restesdelsPedrolo
seran traslladades des de Mont
juïc a aquesta nova tomba, com
plint el desig de l’escriptor de ser
enterrat a la terra que el va rebre,
com recorda la seva filla. “El meu
paresempreesvasentirmolt lligat
a l’Aranyó. Hi veníem cada any,
desdeTàrrega,a l’estiu,perpassar
un dia de records, però el castell i
les propietats, no només no li van
interessar mai, sinó que hi va re
nunciar, i també als títols nobilia
ris que el meu avi apreciava tant”.
Adelais de Pedrolo recorda el seu
pare comun home senzill, del po
ble, molt tímid, que rebutjava la
popularitat. “La infantesadelmeu
pare en aquell castell va ser plena
de normes estrictes i de glòries
d’unpassatdel qualnoenvolia sa
ber res”. Finalment, la vella forta
lesa va ser venuda pel pare de Pe
drolo a una família andorrana que
elmanté tancat i barrat, sense que
espugui accedir a l’interior.
XavierPintó,alcaldedePlansde

Sió, explica que l’hermetismedels
actuals propietaris impedeix de
saber l’estat actual de la fortalesa,
però s’hi aprecia falta demanteni
ment. A Pintó li agradaria que es
pogués visitar. “L’estàtua i la tom
ba són el nostre homenatge i una
manera d’afirmar el vincle amb la
seva figura i la seva obra. Des de
l’Aranyó,elsvisitantspodenconti
nuar fins a Concabella, on es tro
baran amb l’Espai Pedrolo”, afir
ma l’alcalde.
Enric Porta és l’escultor que al

seu taller petit i caòtic del nucli
d’Hostafrancs, al mateix munici
pi, ultima lapeçaquerebràelsque
s’acostin a l’Aranyó com a inici de
la ruta pedroliana. “He procurat
reproduir el seu aspecte d’home

Les restes mortals
de l’escriptor
es traslladaran
al cementiri
del seu

poble natal,
l’Aranyó

La comarca
Pedrolo
Un grafiti recorda
l’escriptor a
Tàrrega, on
estiuejava. A Plans
de Sió, una sala
de l’Espai Pedrolo
(Concabella), i
l’escultor Enric
Porta treballant
en la seva estàtua
(Hostafrancs)
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senzill, humil, comelmaterialque
faré servir, ciment blanc”, afirma
Porta. El jove artista hamodelat la
figura ambundetall ple de signifi
cat:elspeusestannus, trepitjant la
terra, com Pedrolo recordava
quanerapetit, descalç i corrent.
Parada obligada a la ruta pedro

liana és el castell de Concabella,
que acull l’Espai Pedrolo i la Fun

dació Pedrolo. La filòloga Dolors
Pont, queés ladirectorade l’espai,
mostra en una de les vitrines un
exemplar del primer llibre publi
cat per Pedrolo, Ésser en el món.
“L’exposició permanent es titula
Pedrolo, més enllà dels límits, per
quèlasevavidai lasevaobraesba
sen en la llibertat i en multitud
d’àmbits, límits que es proposava

de traspassar i que conformen un
univers global”, afirma. A l’Espai
s’ha reconstruït fidelment el des
patxdePedrolo a la casa que tenia
a Barcelona. “Escrivia sempre a
màquina, enquartilles iper lesdu
es cares. El primer text, La pipa,
del 1938, en plena guerra, ja té
aquest format”, afegeixPont.
AdelaisdePedroloestàsatisfeta

de la manera com s’ha celebrat
l’anyPedroloperquè“vamorirde
cebutamblasituaciópolítica,però
avuilasevaobrarecuperavigència
i les seves últimes opinions políti
quessónmoltactualsenelcontext
que estem vivint”. Tot i això, creu
que la ruta pedroliana que s’inicia
a l’Aranyó i que passa per Conca
bella s’hauriad’acabaraTàrrega.
“Benaura, laciutatdelMecanos

crit, és Tàrrega. La casa de l’Alba,
laprotagonista, és lade lameva fa
míliaalcarrerMajor,onpassàvem
els estius”, explica. La casa, com
prada per l’avi matern de l’escrip
tor, Sánchez de Molina, està tan
cada i la Fundació Pedrolo ha de
manat a l’Ajuntament de Tàrrega
que l’ajudi amuseïtzarla, un pro
jecte que seria la meta de la ruta
pedroliana.
L’escriptor i editor Xavier Gar

cía, tècnic cultural de l’Ajunta
ment, ha dissenyat una Ruta del
Mecanoscrit que ha aconseguit
èxit entre col∙lectius practicants
del turisme cultural. “Pedrolo era
unhomed’horaris i costums fixos.
Aquí va viure l’adolescència i des
prés de la guerra, noucasat i tip de
l’ambient, se’n va anar.Hi tornava
cada estiu, i els diumenges era ha
bitual veure’l fer el vermut amb la
dona i la filla a l’Ateneu”.
García és el dissenyador d’una

carpeta editada per l’Ajuntament
per celebrar el centenari del seu
estiuejant més il∙lustre. Amb un
petit assaig tambédeGarcía sobre
els vincles entre la ciutat i l’escrip
tor i unes fitxes de la ruta amb
punts de lectura, la carpeta conté
dues petites joies, un crucigrama
empredolat de Màrius Serra i un
llarg poema d’Enric Casasses, Vi
sita a la senyora Soler, un text de
continguteròticquenovaaconse
guirpassar lacensura:éselprimer
vers del poema, escrit a partir
d’enfilar els títols dels nombrosos
llibres que Pedrolo va deixar es
crits. “Quan alMecanoscrit, l’Alba
i enDídac pugen a un turó proper
per albirar la destrucció és el parc
de Sant Eloi”, explica García. “Pe
rò un epicentre significatiu és la
plaça Major. Quan Pedrolo tenia
només 13 anys va assistir a la pro
clamacióde laRepública”.c
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