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Anna Maria Moreno i Bedmar 

 

Els contes pedrolians:  des de 1938 fins a 1956 

    

Manuel de Pedrolo fou un autor i traductor prolífic que conreà tots els gèneres literaris. De 

ben jove, al batxillerat, va començar la producció de contes i poesia, que no abandonà 

durant la guerra i que mantingué fins al 1990. El conte li va permetre a través del símbol o 

l‟al·legoria reflexionar sobre la condició humana i crear situacions que afavorien 

l‟experimentació. 

Acabada la guerra civil s‟inicià la repressió de tot símbol de catalanitat (llengua, cultura, 

identitat, institucions) que va aconseguir desballestar la societat catalana; la censura fou una 

de les eines més eficaces per aconseguir-ho. Les editorials i els impressors van rebre ordre de 

prohibir la publicació de determinats llibres, es depuraren biblioteques i existí la censura 

prèvia obligatòria, que eliminà tot allò contrari al règim. Entre 1939 i 1943 només es van 

publicar noranta-nou llibres en català, gran part des de la clandestinitat. 

El conte, sota l‟etiqueta tòpica de gènere menor, va viure moments difícils a la immediata 

postguerra (1939-1946), com la resta de gèneres literaris. Se li dedicava poca atenció, no hi 

havia col·leccions, ni tan sols es podien publicar a les revistes, ja que no comptaven amb 

seccions dedicades al gènere i les que en tenien eren poques. D‟una banda, els escriptors 

seguien no sent professionals i no tenien les condicions materials adients, i de l‟altra, les 

editorials disposaven d‟uns mitjans econòmics minsos i no s‟arriscaven a publicar les obres 

d‟autors joves o desconeguts. S‟apostava per valors segurs, com l‟Editorial Selecta, amb 

Jacint Verdaguer, Eugeni d‟Ors, Josep Roig i Raventós, Santiago Rusiñol, Carles Soldevila i 

J. Pin i Soler. Josep Maria Cruzet dins la línia comercial i conservadora d‟aquell moment de 

la “Biblioteca Selecta” volia publicar coses perdurables (mai del moment i que poguessin ser 

motiu de censura). 

Tanmateix a partir del 1946 la censura esdevé més “benevolent” gràcies a la victòria aliada i 

es van poder començar a publicar alguns llibres en català.. 

A la dècada dels cinquanta el conte adquirí rellevància i prestigi. D‟una banda, amb la 

prohibició de la premsa periòdica van néixer revistes, miscel·lànies o col·leccions de preu 

reduït que necessitaven material publicable i que van trobar en el conte una eina rellevant. 

Ariel, El Pont (aparegué el 1952, publicada per l‟editor Miquel Arimany), Raixa (el número 2 

dels fascicles de temàtica literària l‟any 1952 es prohibí), Quart Creixent o Els Autors de l’Ocell 
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de Paper, en són alguns exemples. De l‟altra, el 1950 amb l‟Antologia de contistes catalans (1850-

1950)1 Joan Triadú aconseguí prestigiar el gènere. Entre els contistes contemporanis va 

distingir una primera etapa d‟intel·lectualització centrada en l‟estil (Josep Pla, Carles 

Soldevila, Carles Riba i Miquel Llor), i una segona que donà rellevància a l‟ideari (Joan 

Oliver i Francesc Trabal). El panorama dels cinquanta s‟obria amb Mercè Rodoreda, Xavier 

Benguerel i Pere Calders. I apuntava com a autors futurs Jordi Sarsanedes, Lluís Ferran de 

Pol i Maria Antònia Oliver. Un encara desconegut Manuel de Pedrolo no es donaria a 

conèixer fins a dos anys després.  

Un altre factor rellevant per a la consolidació del conte fou el Premi Víctor Català dins la 

Nit de Santa Llúcia convocat per l‟Editorial Selecta el 1953, anteriorment hi hagué el 

concurs de contes promogut per les Galeries Laietanes el 1952. 

Pedrolo es presentà a diversos premis literaris, i amb la novel.la Estrictament personal va 

guanyar el premi Joanot Martorell el 1954, un any després de publicar el primer llibre de 

contes El premi literari i més coses. L‟autor de la Segarra volia guanyar el Premi Víctor Català 

per donar-se a conèixer i després dedicar-se a escriure novel·les perquè considerava que el 

conte el limitava. L‟any 1956 Crèdits humans guanyà el Premi Víctor Català i l‟Editorial 

Selecta el 1957 publicà el volum, i es tancà el primer període literari de l‟autor marcat per 

l‟existencialisme, influència que mai abandonà. És una etapa de desequilibri entre el temps i 

l‟espai –es trenquen les coordenades lògiques i d‟aquesta manera experimenta amb les 

reaccions dels personatges per donar a conèixer la naturalesa humana–, i apareixen els 

motius de l‟inversemblant i l‟absurd. Pedrolo continuà escrivint contes les dècades següents 

fins aproximadament el 1989 amb el llibre Disset contes i una excepció.  

Si ens centrem en el període que abraça des de l‟any 1938 fins a l‟any 1956, nou són els 

reculls de contes que volem analitzar.  

Per a l‟autor de la Segarra investigar la condició humana era el seu leit-motiv, lluny de normes  

fixes i en plena llibertat, malgrat la repressió de la dictadura, que el feia plantejar uns temes 

característics i emprar el simbolisme per tal de fer reflexionar el lector respecte a aquest 

ambient resclosit i grisenc.  

Pedrolo a través de la seva obra volia explorar l‟individu per tal d'ajudar o aclarir uns dubtes 

–per exemple, la soledat, la incomprensió o la mort, entre d‟altres–, per això creà l'obra dins 

                                                
1 Joan Triadú l‟any 1951 va haver d‟anar a la Comissaria de Via Laietana perquè el comissari Pedro Polo 
Borreguero l‟interrogués a causa d‟una denúncia contra aquesta obra. El mateix any l‟Antologia de la poesia 
catalana 1900–1950 és retirada de la venda per la censura. Vegeu SOLÉ i SABATÉ, J.M. i VILARROYA, J., 
Cronologia de la repressió de la llengua i la cultura catalanes 1936-1975, Barcelona, Curial, 1994. 
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unes coordenades temps-espai paral·leles a les nostres, on va estudiar les reaccions dels 

protagonistes.2     

Estava convençut de la incidència moral de la literatura, com defensa l‟existencialisme de 

postguerra, i es plantejà amb les seves obres el desvelament de les lleis més profundes que 

regeixen la conducta de l‟home modern. 

La temàtica existencial li interessà per la seva preocupació transcendental respecte a la 

condició de l‟individu, i emprà la irracionalitat per la necessitat d‟usar components difícils 

de desxifrar, de caire simbòlic, que li va permetre focalitzar els temes que el preocupaven i 

transposar així la realitat.  

Tant en Pedrolo com en els autors existencialistes (Sartre i Camus) els personatges viuen un 

desvetllament de la consciència, i veuen una altra dimensió respecte a la relació amb 

l‟entorn. Aquest despertar en Sartre es manifesta a través de la repulsió, en Camus del 

sentiment d‟aïllament, i en Pedrolo amb la frustació i la revolta interior que provoca.3 En 

Pedrolo aquesta etapa es correspon amb la postguerra, entre el 1949 i 1956, etapa fecunda 

en la producció de contes. Presentar el personatge com a objecte i l‟ús d‟un model narratiu 

objectivista és influència de la nouveau roman, el detallisme d‟algunes escenes prové del 

cinema neorealista italià, i del món audiovisual, la presentació d‟escenes o d‟imatges de 

valor testimonial.  

El personatge pedrolià representa, en essència, la seva llibertat, però alhora la llibertat 

esdevé una condemna indefugible. L'home lliure ha de triar unes opcions i és aquesta tria la 

manera d'existir en el món. Així doncs, la situació de cadascú no ha de ser d'immobilitat, 

sinó que ha de ser una continua reflexió a través del món que l'envolta, però la manca de 

solidesa i la incertesa són resultat de l'elecció feta per l'individu.  

A través de la relació dels personatges amb el món, es plantejà l‟interrogant sobre el sentit 

de la vida, relacionat amb l‟absurd existencialista. Així doncs, el personatge se sent absurd 

en la mesura que el volen alienar –fer-li perdre la consciència d‟ell mateix com a individu–  i 

encaixar com si fos la peça d‟un enorme engranatge que li lleva la llibertat. L‟autor de la 

Segarra acceptà aquesta absurditat perquè era un punt de sortida cap al propi coneixement, 

cap a l'acceptació de la pròpia il·lògica de la realitat.4 Allò quotidià apareix en els contes. 

                                                
2 Vegeu VALL I SOLAZ, X., La literatura catalana de postguerra (1954-68), Barcelona (6 de novembre 1990). 
Tesi doctoral. 
3 MARTÍ I OLIVELLA, J., "Paral·lels evolutius a l'obra de Sartre, Camus i Pedrolo" dins Estudis de llengua, 
literatura i cultura catalanes.Actes del Primer Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica, Barcelona, Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 1979, ps. 267-280. 
4 VALL I SOLAZ, X., “L‟objectivisme en la narrativa catalana de postguerra” dins Actes de Desè Col·loqui 
Internacional de llengua i literatura catalanes, vol. 1, Frankfurt, PAM, 18-20 setembre 1991, p. 146: “(...) la sensació 
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L‟absurd es materialitza en una situació irracional que ve a ser símbol o reflex d'una 

problemàtica existencial Aquest estat es reflecteix en els esdeveniments, en l'ordenació, en 

els personatges, en els seus comportaments i en el protagonista que actua de manera lògica. 

L‟humor pedrolià té com a antecedents Francesc Trabal i Pere Calders. Els fets 

extraordinaris caldersians lluny de semblar pertorbadors o fora de lloc s‟accepten amb 

humor. L‟absurd, la ironia permeten plantejar la relació entre l‟home i la realitat. Com en el 

cas de Pedrolo, Calders a través de l‟humor, la il·lògica i la fantasia pot presentar la realitat. 

L‟humor de l‟autor de la Segarra, de vegades amarg, reacciona contra els infortunis i les 

incoherències de la vida, com Luigi Pirandello a Sis personatges en busca d’autor. 

 

Els contes 

El premi literari i més coses, amb catorze narracions escrites entre 1938 i 1951, publicat el 1953 

és el primer llibre de contes. L‟editor Cruzet de l‟Editorial Selecta sol·licita el permís de 

publicació del recull el 1952, i el llibre s‟edita un any després amb quatre narracions 

censurades: “Sóc el defecte”, “La cadena”, “La persecució” i “Els fugitius.”  

En aquest recull hi ha la idea constant de provatura tècnica, d‟estudi de temes, un afany per 

investigar. Neguit que Pedrolo no deixarà mai, en les novel·les i altres gèneres, i que li 

valdrà de vegades la reprovació dels crítics. Joan Fuster se‟n fa ressò quan afirma:  

 

Lectors i comentaristes s‟han sentit desconcertats, sovint, davant el fet que Manuel de 

Pedrolo canviï de “tècnica” narrativa a cada llibre, o gairebé. Els fa la impressió que el 

novel·lista prova, i vacil·la, i fluctua entre la recerca i el mimetisme. La veritat és que 

Pedrolo no pretén “trobar” aquest presumpte camí segur i definitiu.  Més aviat: el descarta.  

Ell no creu en “una” tècnica narrativa.”5  

 

Rellevant és la concepció que té el mateix autor: “(...) la tècnica és molt més que la tècnica; 

no és un aparell fred, no és una màquina, sinó un camí de penetració, d‟aprofundiment.”, 

més endavant manifesta que no és “(...) que em proposi donar un mostrari de tècniques, 

sinó que en cada cas he mirat d‟emprar, d‟inventar, d‟acomodar la tècnica que m‟ha semblat 

més apta als meus propòsits.”6 

                                                                                                                                          
d‟estranyesa davant la realitat i la visió calidoscòpica d‟algunes narracions, freqüentment, però, més enllà de les 
tècniques objectivistes.” 
5 FUSTER, J., Literatura catalana contemporània, Barcelona, Ed. Curial, 1985, p. 393. 
6 GARCÍA, X., Epistolari de Manuel de Pedrolo, volum I, Lleida, “Biblioteca literària de Ponent.”, 4,  Edicions de 
la Universitat de Lleida, 1997.  “Carta del 4 de setembre de 1956.” 
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És curiós veure ja algunes característiques que es repetiran al llarg de la producció de 

contes i com la qualitat dels contes creix cronològicament. A grans trets podem dir que una 

constant és la narració amb la història d‟un únic personatge, sovint a través de la relació que 

té amb un altre, és el cas d‟”El passat”, “Nocturn ciutadà” o “Impunitat”, que tracta un 

crim gairebé perfecte i que queda sense càstig. Ara bé, l‟acció se situa generalment en un 

context realista i quotidià, el llenguatge és planer i assequible, sense excés de retòrica, fa ús 

de la primera i tercera persona i amb diàlegs, com a “La pipa” o “El diumenge dels casats 

de nou.”   

A partir de l‟any 1944 l‟ambientació realista de les narracions va desapareixent, i allò que era 

secundari i tenia un caire simbòlic, anecdòtic o curiós esdevé rellevant, característica que 

permet que es desvetllin en el lector diferents lectures i sentiments, com l‟estranyesa i la 

soledat. A “La meva desconeguda esposa”, “Anna, sí i no”, “Transformació de la ciutat”, 

“L‟agència”, “Diners” o “El bosc”, trobem éssers alienats d‟ells mateixos que no es 

reconeixen, hi ha un trencament de les coordenades lògiques del temps i l‟espai o fets 

fantàstics, com arbres amb fruits irreals. L‟engany és present en relats com “Engany”, 

“Impunitat”, “La insòlita aventura”, “L‟agència” i el reeixit “El premi literari” barreja 

també la intriga i la investigació. 

Un tema rellevant, que s‟anirà posant de manifest en els llibres posteriors, és la recerca 

incansable de la felicitat, al conte “La meva desconeguda esposa” el protagonista està 

incomunicat amb el món i amb ell mateix, cerca la seguretat de la llar i es deixa véncer pel 

seu alter ego, el milionari. La rutina li provoca l‟alienació i es revela en contra seu. 

Del 1953 són L’interior és el final i Domicili provisional amb narracions realistes i quotidianes 

que reflecteixen els interessos i les influències de l‟autor a la dècada dels cinquanta. Al 

primer, apareixen temes policíacs i d‟intriga, i per exemple el tòpic del crim perfecte del 

relat “Interior”, que precisament és el final del recull. Deu anys després, el 1963, Edicions 

62 li encarregà la direcció de la col·lecció dedicada al gènere políciac La Cua de Palla,7 que 

comptà amb traductors com Joan Oliver o Maria Aurèlia Capmany. Entre els autors de 

renom del gènere trobem Dashiell Hammett, Raymond Chandler o Georges Simenon.8 

                                                
7 Vegeu sobre el paper de Manuel de Pedrolo en la recepció del gènere de la novel·la policíaca a Catalunya i 
La Cua de Palla, PIQUER, Adolf i MARTÍN, Àlex, Catalana i criminal. La novel·la detectivesca del segle XX, 
Palma, Edicions Documenta Balear, 2006, p. 66-78. 
8 Vegeu sobre la influència de Georges Simenon en Pedrolo PLA, Xavier, Georges Simenon i la connexió catalana, 
València, Edicions 3 i 4, 2007, p. 228-237. Segons Pla, Pedrolo podria haver estat el Simenon català, però per 
motius formals i ideològics el deixà de llegir i optà per William Faulkner. Per a Pedrolo el novel·lista català 
dels cinquanta i seixanta havia d‟omplir les mancances de la pròpia tradició. Al primer volum de La Cua de 
Palla s‟hi podia llegir: “(...) De moment, seran obres estrangeres que a fora han conegut grans tiratges que 
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Pedrolo va escriure tres novel·les policíaques: L’inspector fa tard (1960), Joc brut (1965) i 

Mossegar–se la cua (1968). La recurrent mentida apareix a “Història de qualsevol”, on la 

protagonista principal enganya la família fent veure que és algú irreal.  

A Domicili provisional, format per dues narracions llargues, trobem el relat homònim al títol 

del recull, que és un llarg monòleg interior d‟un personatge desarrelat i marginat que explica 

la misèria moral i material d‟uns individus sense llar que viuen en un espai fosc i tancat. 

“Diàlegs d‟un fugitiu” és la creu de la història anterior, el fugitiu no té llar i viu en la 

clandestinitat per motius polítics, ara bé l‟espai on es desenvolupa l‟acció és divers i obert. 

A El temps a les venes (1954), amb contes escrits entre 1953 i 1954, l‟absurd, que ja apareix 

per exemple al relat “La meva desconeguda esposa” de l‟any 1944 dins El premi literari i més 

coses, torna amb força. L‟absurd pedrolià esdevindrà una constant, sobretot en el teatre, i en 

aquest recull apareix perquè els protagonistes es troben al límit, hi ha una situació 

indefugible i incomprensible, com el laberint infinit de “Dèdal”, l‟escala interminable de 

“L‟escala” –ambdues narracions tracten el mateix tema–, l‟existència d‟un lloc anomenat 

Truth (veritat), potser no real, a “L‟estació definitiva” o l‟aturada del temps a “Els anys 

mil.” L‟alteració temporal també apareix a “Joc de temps” i una doble vida, a “Vides 

paral·leles de Marta Rius” Amb aquest plantejament l‟autor, d‟una banda, introdueix 

reflexions extrapolables al context de l‟època i de l‟altra, reflexiona a nivell filosòfic, 

intel·lectual, sobre la quotidianitat per anar més enllà i treure les pròpies conclusions. 

Apareix la fantasia de forma feble i allò real amb uns personatges despersonalitzats, que 

viuen en un món quotidià (però sense un temps i un espai recognoscible) i dins una societat 

alienadora.  

L‟exageració és present a “La mina”, on el món subterrani engoleix el món de la superfície, 

i en el cas d‟un producte sense cap funció concreta, que esdevé imprescindible, a 

“L‟específic.” 

“El millor novel·lista del món” narra la història d‟un home que es dedica a escriure la 

novel·la total que inclou les infinites possibilitats existents en la vida d‟un sol individu. 

Aquesta idea, plantejada amb humor al relat de l‟any 1954, pren força i forma nou anys més 

tard. Pedrolo inicia l‟ambiciós projecte “Temps Obert”, integrat per onze novel·les amb un 

mateix protagonista, Daniel Bastida, que a partir d‟un fet extern i atzarós viurà diferents 

possibilitats i, per tant, esdevindrà homes diferents.9  

                                                                                                                                          
sovint arriben a milions d‟exemplars; més endavant, quan els nostres autors s‟animaran, us oferirem també 
productes del país. (...)”, p. 234. 
9Vegeu  COCA, J., “Pedrolo amb el „Temps Obert‟” dins Rellegir Pedrolo, AA.DD., Barcelona, Edicions 62, 
1992, p. 145-158. 
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Un món per a tothom escrit el 1954 es presentà el 1956 a censura per l‟Editorial Albertí amb el 

títol de L’interior és el final, però es prohibí el recull per la immoralitat de dos contes. Es 

publicà el mateix any amb el títol definitiu i altres dos contes. L‟any 1974 es publicà 

L’interior és el final (1953) amb tres relats. 

És rellevant advertir l‟aparició d‟un tema característic en Pedrolo: en un món aparentment 

senzill i superficial s‟amaga una complexitat sorprenent en el marc de la realitat quotidiana, 

com a “Temps simultanis” o “Jock”, on apareix l‟inversemblant i la mentida. S‟arriba a 

aquesta conclusió a través de l‟observació d‟aquesta realitat “normal”, d‟allò que hi passa.  

L‟última narració, “Els vius i els morts” ens permet reconstruir la relació de dues germanes, 

una morta, a través de les dues veus femenines en primera persona. El tema de la mort serà 

recurrent, com a exemple emblemàtic de l‟absurditat de la vida. Coincidint en el temps, 

l‟escriptor mexicà Juan Rulfo entre els anys 1953 i 1954 escriu Pedro Páramo (1955), on els 

fantasmes tenen veu i desapareix la línia entre la realitat i la fantasia (realisme màgic), com 

en el conte pedrolià comentat. 

A Cinc cordes, de l‟any 1954 trobem les constants del tema de l‟absurd en narracions com a 

“Un plat per a Monel”, el protagonista duu un nom estrany, que és reflex de l‟estranyesa i la 

ridiculesa de la situació. Un dels recursos que farà servir força per estudiar-ne les reaccions 

que suscita és la substitució o el canvi de personalitat, present a “Identitats.” El món 

quotidià i realista es retrata a “Lleuger de les cinc” i al dur “Sang cremada”, on un fill retreu 

al pare moribund les calamitats que va patir juntament amb la mare i que no va poder 

assolir la felicitat. 

A Violació de límits del 1955 ens mostra l‟interès de l‟autor, en el context dels cinquanta, per 

la literatura com a mirall del món diari repressiu i il·lògic. Aquí Pedrolo rebla el clau d‟El 

temps a les venes i apareix una realitat inconcreta, i d‟aquesta manera aconsegueix intensitat i 

dramatisme. Critica la burocràcia a través de l‟absurd a “Paperam” o “L‟impost.” 

L‟absurditat ens mena a “El principi de tot”, on s‟examina el fet d‟actuar com a xais sense 

pensar o a “El bevedor” on un borratxo comença a perdre parts del seu cos cada cop que 

fa un glop. Torna a aparèixer el món real a “La barberia” un exercici que critica el 

perfeccionisme extrem, i a “Pedres a la meva teulada” la línia que separa la realitat de la 

ficció literària no és clara. Rellevant és l‟aparició del límit, present en el títol del llibre, que 

prenem com a paratext. Aquí els personatges es troben una frontera (en llibres anteriors 

insinuada), un límit, ja que els protagonistes són posats en situacions extremes per veure 

com reaccionen. El conte “El camí” reflecteix l‟ideal de llibertat pedroliana i la idea de 

l‟elecció en un camí que es va transformant constantment, que és el tema d‟”El límit” i de 
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l‟intent de superació. Tanmateix la barrera que troben, el límit, és inviolable, no són 

capaços de superar el problema, de travessar la frontera, fruit de l‟època que viuen, però 

comencen a ser conscients de la situació que pateixen.  

De tot això, Fuster ja se‟n fa ressò:  

 

D‟alguna manera, hi ha sempre, subjacent, una “situació límit”, en la qual es transparenta la 

intenció última de l‟autor. Que la “situació límit” no presenti la grandiloqüència de 

l‟heroisme és cosa que forma part de la mateixa concepció que Pedrolo té del món i de 

l‟aventura humana.10 

 

International Setting (1955) va ser inèdit fins que es va incloure a les Obres Completes.11 Els 

noms dels personatges i dels llocs no pertanyen a la realitat catalana excepte als contes 

“Coincidències”, “Vint anys d‟amistat” i “La conquista.” En contes anteriors podíem 

trobar noms estranys com Jock o Monel.  

Des dels EUA, passant per París, Dublín, Berlín, Barcelona, Rússia, Sícilia, Bolívia, 

Nuremberg, Londres o el Japó, els contes són internacionals, com bé diu el títol del recull.  

Els noms estrangers poden ser anglosaxons – miss Dvrak, Power, Anthony, Ellen, O‟Selz, 

Wylie, Fedler, Brant, Dats, Julius, Joe, Robert Dunne, Bill o Kurt–, italians –Achille, Paolo, 

Giacomo Grotti–, francesos –Morceaux, Jacques Duval, Claude–, alemanys o russos –

Fèdor Kovinkho, Kàtia, Franz Weiss, Frau Glotz. És probable que l‟autor volgués 

constatar la globalitat dels fets entorn la condició humana, el sentit de la llibertat, 

l‟alienació, l‟inexplicable i la incomunicació. 

Tant a International Setting com a Crèdits humans, l‟autor ja té definits els temes que abordarà 

al llarg de la seva producció de contes i els recursos que emprarà, lluny de les provatures 

dels primers reculls. L‟alternança entre la quotidianitat i el fet fantàstic, que sovint trenca la 

rutina i l‟atzar com a motiu de reflexió és el caldo de cultiu de moltes situacions, d‟aquí  

provenen l‟aparició de noves civilitzacions com a “L‟origen de les coses”, els canvis de 

personalitats o parelles com a “L‟home que preguntava per mister Crafmann”, “Un 

escriptor al tren”, “Negocis a Clay Town”, “Vacances a Sícilia” o “Massa boira” amb 

l‟intercanvi  de parelles entre dos matrimonis, i reflexions entorn l‟absurd amb relats com 

“La carnisseria del doctor Fèdor Kovinkho”, “El segon accident”, “Massa enllà” o “Weiss 

per la finestra”, la guerra amb “La missió i l‟escamot” o fets fantàstics com l‟aparició 

                                                
10 FUSTER, J., op. cit., p. 394. 
11 PEDROLO, M. de, Contes i narracions (1954-1955), volum 2, Barcelona, Edicions 62, 1974.  
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d‟éssers no identificables a “Un vigilant a cada fàbrica” o d‟àngels a “Àngels al bar”, o la 

pèrdua d‟un cap a “Procés interior.” 

Altres contes reflexionen entorn la incomunicació, com “Piazza Barberini, tota la nit”, 

“Procés interior”, “Vint anys d‟amistat” o “Tota una vida en comú”, els personatges són 

incapaços de trencar la barrera que els impedeix comunicar-se i d‟aquesta manera 

esdevenen uns estranys, fins i tot per a ells mateixos. 

Al conte “Tota una vida en comú” és present la felicitat no trobada, amb l‟amor impossible 

dels protagonistes, “On deu ser el cafè Parsi” amb una dona que vol tenir una aventura 

extramatrimonial o “Carretera número nou” amb l‟Anthony, que creu haver trobat l‟amor 

en un bar de carretera. 

 

Colofó, Crèdits humans (1957)12 

Aquest recull de contes guanyà el Premi Víctor Català, després de diversos intents 

infructuosos obtingué  la recompensa.. Segons confessa Pedrolo a Jordi Coca:  

 

(...) Des que em vaig presentar al premi “Víctor Català”, tots els contes que he escrit, que 

vaig escriure, vull dir, els vaig fer de cara a aquest premi. Quan me‟l van donar, ja no en 

vaig escriure més...13 

 

Sortosament, l‟autor de la Segarra no deixà el conreu del conte i va escriure Contes fora de 

recull (1959-1974), el relat La iniciació de la Cèlia (possiblement dels anys setanta), Trajecte final 

(1974), Com creix el fang (1978), Caus a cada cantonada (1980), Domicili permanent (1982) 

Múltiples notícies de l’Edèn (1984), Patologies diversament obscures (1981-1985) i Disset contes i una 

excepció (aproximadament del 1989). 

 

Noms, espais, temps... 

A Crèdits humans es repeteixen molts dels motius i temes presents a International Setting. Hi 

surten noms i llocs estrangers, per exemple a “Reunió nocturna a Beverly Hills”, 

ambientada als EUA i amb noms com John, Norak, Mirra, miss Barrel i miss Coffet, Boris, 

Henry i noms estranys i irònics, com O‟key, Bessut o senyora Nicjt.  Altres noms: Paul 

Amiot de “La lliçó”, ambientat a París; sobrenoms com “Triqui” d‟“El còmplice”; de “Qui 

parla”, Grapp i Kamich, a Alemanya; veiem el món mafiós dels EUA a “Una vida feliç”i els 

                                                
12 PEDROLO, M., Crèdits humans, Barcelona, Editorial Selecta, 1957. Totes les citacions pertanyen a aquesta 
edició. 
13 COCA, J., Pedrolo perillós?, Barcelona, Edicions de la Magrana, 1991, p. 47-48. 
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noms “Head” Douglas, Doris, Jackson, Bleris o Leiris.  A “L‟altre”, que podria ocórrer a 

Itàlia per l‟origen dels noms o a qualsevol barri amb immigrants italians, Massimo Selvi i 

Marietta; de “Les civilitzacions són mortals” Jim Sekrat, que és un “private eye” dels EUA 

o Mijauhull; en “Algú més autèntic” Arthur Crosby, situat als EUA; a “L‟endevinadora” 

Paul Sully, Henriette i el senyor Mélier, que té lloc a França; a “La terra promesa” el 

protagonista es diu Hermann Wheills i la història transcorre a Berlín, i a “La primera 

il·lusió” Jacques Delhome (amb el nom compost i que fa referència a la humanitat, 

simbòlic) i Simone Cloret, en un espai inconcret. 

Aquesta varietat d‟espais –amb l‟única excepció d‟“Els treballs i els dies”, ambientat a 

Barcelona– permet la globalització dels fets i una dinàmica que dóna agilitat a la lectura.  

Es trenquen les coordenades lògiques del temps i l‟espai en diversos contes: a “La lliçó” 

desapareix un passatge al mig de París, a “Qui parla” es fa fonedissa una finestra i una 

veïna, a “Les solucions finals” una atracció plena de nens desapareix entre una boira 

meravellosa i en ple extàsi dels espectadors, a “Les civilitzacions són mortals” els carrers 

apareixen i desapareixen segons la perspectiva i la ciutat és deserta i a “La terra promesa” 

sembla que hi ha un món paral·lel, amb unes oficines que desapareixen rere la paret. 

Aquesta estratègia, emprada en la ciència-ficció, provoca sorpresa en els personatges i en el 

lector i permet reflexionar sobre allò desconegut. 

El temps i l'espai com a coordenades són claus, ara bé, per a Pedrolo és més important el 

temps. El temps esdevé un motiu de reflexió, concretament el pas del temps és un motiu 

recurrent, una preocupació constant o el mòbil de l‟acció en diferents contes com al relat 

“Reunió nocturna de Beverly Hills”, “La lliçó” o “El còmplice.” A “Gairebé ningú” el 

temps té una presència cabdal, ja que el protagonista ha dissenyat el pla per assolir 

l‟objectiu de ser anònim al llarg de vint anys, espera que surti el sol, mira el rellotge, passen 

tres dies i el detenen i l‟engarjolen, l‟endemà es va penjar. A “L‟endevinadora” el personatge 

vol saber què li passarà durant les hores següents, a “Les solucions finals” tot plegat passa 

en poca estona el que dura una sessió dels cavallets. 

A “Les civilitzacions són mortals” es parla d‟un temps futur, en un espai de ciència-ficció, 

on els personatges –que ens recorden l‟Alba i el Dídac de Mecanoscrit del segon origen– esperen 

tornar a recomençar. El conte “L‟origen de les coses” d‟International Setting és més modest, 

uns excursionistes perduts decideixen fundar no una una nova civilització sinó una ciutat.  

Pedrolo altera les coordenades lògiques del temps i l'espai i crea un conte insòlit. Per tant, 

el temps i l'espai esdeven quelcom trencat, com un trencaclosques. Sembla com si l'autor 

jugués amb els protagonistes creant un cosmos on experimenta amb ells. Al relat “El 
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còmplice”, en què el protagonista està fent un número de circ i de sobte es troba al bar, hi 

ha una confusió evident entre realitat i record. A “Les civilitzacions són mortals” l‟espai es 

modifica sorprenentment i els protagonistes viuen el deliri, finalment se‟n surten i marxen 

de la ciutat per recomençar i buscar nous habitants. A “La terra promesa” s‟insinua un món 

paral·lel, concretament unes oficines amb gent que hi treballa, un espai situat en una altra 

dimensió. Aquesta altra dimensió, també és present a “La lliçó” amb una passatger i un 

venedor de llibres que s‟escola en la realitat dels barris de París, com la dona que calla les 

xafarderies a “Qui parla”, que viu en un pis inexistent i fins i tot ella no és real, “L‟altre” fa 

pensar en els dobles, en persones rèpliques de nosaltres que ens manlleven el nom, o 

l‟atracció que desapareix a “Les solucions finals” xuclada per una altra dimensió.  

 

Els personatges i els seus anhels  

Un altre tret d‟aquest llibre és que la majoria dels contes tenen el personatge principal 

masculí, com a “La lliçó”, “El còmplice”, “Gairebé ningú”, “Una vida feliç”, “Les 

civilitzacions són mortals”, “Algú més autèntic”, “L‟endevinadora”, “Cadascú a casa seva”, 

“L‟altre”, “Els treballs i els dies” i “Liquidació.” Només hi ha un relat amb totes les 

protagonistes femenines “Qui parla” i no queden gaire ben parades, se‟n destaca la 

xafarderia, el fer safareig.  Al conte “La terra promesa” llegim “Ara, passat el primer surt, 

sobreposant–se a la seva naturalesa femenina superficial, semblava...”14, veiem altre cop 

una dona superficial pel sol fet de ser dona; al relat “La primera il·lusió” Simone Cloret pel 

fet de ser maca i jove, segons Jacques devia sentir por del cadàver i no va ser així.  A la 

narració breu “La lliçó” la persecució de la dona pels passatges i carrerons15 de París fa que 

el protagonista cregui que la dona corre a veure l‟amant, i ja comença amb una sentència 

“La culpa, és clar, la va tenir una dona; sinó que ella no en va saber mai res.”16  Aquesta 

sentència ja ens remet al pecat original d‟Eva i ens recorda les connotacions negatives que 

envolten la dona.  També destaca alguns comentaris: “... una morena d‟uns vint-i-cinc anys, 

alta i minsa, però ben equipada”17, que és la germana de l‟endevinadora.  

A banda que els personatges pedrolians són gairebé sempre masculins, la característica més 

rellevant és que lluiten per la seva llibertat, per la llibertat de triar entre les diferents opcions 

que tenen, i entre elles la d‟escollir no ser lliure. El problema de la llibertat i les barreres que 

                                                
14 PEDROLO, M. de, op. cit., p. 263. 
15Aquesta narració ens recorda George Simenon pel que fa als recorreguts per la ciutat, concretament les 
obres L’home que veia passar els trens o Betty. 
16 PEDROLO, M. de, op. cit., p. 28. 
17 PEDROLO, M. de, op. cit., p. 211. 
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s‟interposen són habituals en la narrativa pedroliana. L‟home lliure per naturalesa es deixarà 

dur per l‟ansietat i els turments de la seva realitat, i d‟aquesta manera es converteix en un 

ésser malfiat a conseqüència dels inconvenients metafísics i morals que s‟aniran trobant. 

Trobem l‟exemple de la desconfiança malsana de “Head” Douglas, que vol tenir el destí a 

les seves mans i poder controlar-ho tot, cosa impossible. Es creu un home que ho sap tot.   

La llibertat rau en la possibilitat de poder triar, per aquest motiu al conte “L‟endevinadora” 

Paul Sully demana a la dona que li digui el que li passarà durant les hores següents a la 

visita. Ella diu que no ho fa normalment, però li explica que es trobarà amb un amic i 

coneixerà una noia (la descriu, bruna, primeta, alta). El noi vol descobrir fins a quin punt es 

pot ser lliure i es pot evitar el que està predit. La dona li diu que no ho aconseguirà.  

Finalment Sully no podrà fugir del seu destí, malgrat intentar-ho. Tampoc en pot escapar el 

protagonista anònim de “Gairebé ningú”, que ni tan sols amb la mort aconsegueix dur a 

terme la seva opció de vida, ésser anònim. Veiem la lluita contra l‟entorn, infructuosa. Al 

protagonista li costa força alliberar-se del seu problema, hi ha una intriga constant. La mort 

sembla la sortida de la situació límit que viu el protagonista, que té la voluntat de negar els 

trets bàsics que caracteritzen l‟home social. Ara bé, ni la mort aconsegueix salvar-lo, ja que 

a la tomba hi haurà un altre nom, un nom que no és el seu, fet que ens permet fer una 

anàlisi simbòlica.   

El silenci que provoca la mort Pedrolo el copsa com una de les tantes barreres, com un 

més dels límits que ha anat descobrint al seu entorn, coartadors del seu afany de 

coneixement. En el conte “La primera il·lusió” s‟introdueix el tema de la frontera entre la 

vida i la mort, i la reflexió sobre el sentit de la mort. Tots dos protagonistes senten respecte 

pel cadàver, i un cert neguit interior.   

A Crèdits humans els personatges cerquen la felicitat, un exemple ple d‟ironia és “Una vida 

feliç”, malgrat tot “Head” Douglas no reeixeix el seu propòsit perquè desconfia de tothom, 

es creu superior, intel·ligent. Al conte “Cadascú a casa seva” en Julià és el símbol de l'home 

ofegat pel quotidià, és un home que busca la felicitat i no la troba. A “Gairebé ningú” 

l‟anonimat és allò que faria feliç el protagonista i per això té un pla pensat durant vint anys. 

Arthur Crosby del relat “Algú més autèntic” s‟adona que no és feliç, que està alienat d‟ell 

mateix i que no és qui creia ésser. A “L‟endevinadora” el protagonista adverteix que l‟amor 

de la seva vida predit per l‟endevinadora és real. Al conte “La terra promesa” dues persones 

desconegudes s‟uneixen i troben companyia, malgrat no estimar-se. Finalment al relat “La 

primera il·lusió” Jacques es troba unit amb una noia per unes circumstàncies insòlites, ara 

bé, quan el motiu desapareix ella marxa. 
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El món existencial, nexe d’unió dels contes 

A Crèdits humans hi ha una clara problemàtica existencial: incomunicació, despersonalització, 

soledat i absurd.   

A “Reunió nocturna a Beverly Hills” els protagonistes estan incomunicats amb el món i 

entre ells mateixos, no saben que hi haurà una festa i pensen que l‟ha organitzat un dels 

dos. La rutina de les festes i les reunions els provoca alienar-se d'ells mateixos i es revelen 

contra seu, es confonen els noms i les situacions en un absurd constant. La tècnica del 

canvi de personalitat és present per generar confusió i d‟aquesta manera s‟adquireix un to 

més existencia. El sentiment de desconeixença és clar. De fet, la reunió inesperada és 

acceptada amb naturalitat per ambdós personatges. Veiem com els personatges són 

protagonistes d'uns fets insòlits. De vegades la situació i l‟ambientació quotidiana són 

elements fàcilment identificables, diàlegs normals, ara bé, el mòbil de l‟acció és un fet 

absurd, tractat amb un to irònic, com hem vist. Per a Pedrolo el fet casual, atzarós, és un 

element útil per manifestar l'absurditat de l'existència humana. 

A “La lliçó” Paul Amiot comprèn la buidor del contingut dels llibres escrits només per 

omplir la buidesa de l‟existència amb la fama i el reconeixement, ara bé, no serveix de res 

quan el protagonista adverteix que es troba sol i no es coneix realment. La incoherència de 

trobar un llibre en blanc –símbol que critica la literatura sense contingut i i també els 

escriptors que només es miren el melic– apareixerà també a l‟obra teatral Sóc el defecte (1959). 

“El còmplice” ens fa advertir com la rutina, ja sigui de la feina o de les coses que fem 

quotidianament, mena a la cosificació, al fet de no escoltar els altres i a fer-nos sentir sols, 

estranys. 

El conte “Gairebé ningú” presenta l‟anhel de voler trencar els límits d‟un sistema opressor.  

El protagonista desitja fugir, i renuncia a la identitat, és a dir, vol alienar-se d‟ell mateix i 

passar desapercebut. Una de les coses més valuoses que tenim és la nostra identitat i el 

protagonista anònim hi renuncia.  La tragèdia rau en el fet que la mort (la no-existència) no 

el salva, al contrari el destí amb un humor amarg el bateja amb el nom vulgar de John 

Smith. 

A “Qui parla” la quotidianitat de dues dones les fa avorrir-se d‟elles mateixes i de la resta 

del món, se senten soles malgrat tenir marits, perquè els hi són desconeguts. El símbol de la 

veu que les fa callar és com un toc d‟alerta que les vol fer entendre que abans de parlar dels 

altres sense motius millor que reflexionin sobre la seva soledat i buidor existencial. 
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Al relat “Una vida feliç”, “Head” Douglas se sent sol, un desconegut fins i tot per a ell 

mateix, perquè ho vol controlar tot i no se‟n surt. 

A “Cadascú a casa seva” és prou il·lustratiu com el costum buida el personatge i el despulla, 

la solitud interna és evident i la consciència del casolà i de la seguretat de la llar es 

representa amb el símbol de les sabatilles. Unes sabatilles que són el record de la llar, de la 

seguretat i la família. Aquesta consciència d'allò segur i familiar el persegueix i arriba a 

afectar a tots els homes que deixen de banda, en la seva vida, la casa, la dona, els fills... En 

arribar a casa la consciència s'atura, i "l'acollidor" pren el relleu al neguit de la recerca de la 

felicitat. 

A “L‟altre” veiem una despersonalització total, tothom és desconegut, és una variable del 

primer conte. Els altres no el reconeixen perquè no hi ha cap tipus de comunicació, la 

incomunicació fa que aquest home visqui en la solitud d‟una cambra d‟hotel i sigui algú 

sense identitat. La sensació d‟estranyament és constant. El fet que el protagonista afirmi 

que aquest cop sí era qui deia ser, el fa reflexionar sobre les diferents màscares que es posa 

al llarg de la vida. Massimo Selvi és un personatge clarament existencialista, sol, alienat d‟ell 

mateix i que ha viscut una situació incoherent. Els sentiments d‟estrangeritat del sr. 

Mersault de L’étranger (1942) d‟Albert Camus i de Massivo Selvi vénen acompanyats en 

ambdós casos per la solitud i la sensació d‟incomprensibilitat del món.  

“Les solucions finals” ens parla de la col·lectivitat, de la massa fascinada pel fantàstic, pel 

més enllà i pel fet de creure-hi. Unes persones anònimes que han viscut un fet insòlit que 

els hi desvela món paral·lels i irreals, amb una boirina que embolcalla l‟ambient.  El misteri, 

allò desconegut i fascinant, també és una manera de fugir d‟un mateix, de la rutina diària i 

de trencar amb la monotonia. 

“Les civilitzacions són mortals” ens mostren com tot té una fi, fins i tot el món civilitzat en 

el qual ens sentim tan segurs.  Hi ha una lliçó de modèstia i també una esperança, un tornar 

a començar al final del conte. 

“Algú més autèntic” il·lustra de manera sorprenent com de vegades la gent s‟enganya a ella 

mateixa, ja sigui per les circumstàncies o per altres motius. Aquest relat ensenya el 

coneixement del propi jo i la por que desperta la possibilitat de conèixer-se a un mateix. El 

fet que Crosby es consideri diferent dels altres, una mena de monstre, recorda l‟escarabat 

kafkià, la sensació de desconeixença d‟un mateix i del món que ens envolta.  Ell se sent 

alienat del món que l‟envolta i també ha vist que era un desconegut per a ell mateix.  

L‟isolament sembla que és l‟alternativa que tria. 
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A “L‟endevinadora” Paul Sully vol descobrir fins a quin punt som lliures, té una inquietud 

envers aquesta fita i vol canviar el seu destí. Ara bé, és impossible i al final es deixa dur com 

la resta de gent pels engranatges de la roda.  La seva inquietud existencial és ser lliure, com 

volia fer el protagonista anònim de “L‟altre”, i en ambdós casos no reeixiren. 

“Els treballs i els dies” és un conte circumstancial i que ens mostra la por i la vacil·lació i el 

dubte del protagonista tenellat pel seu destí. Se sent sol, alienat, però malgrat tot es deixa 

fer i l‟enganyen.  

A “La terra promesa” Wheills i la seva acompanyant creuen haver vist un món paral·lel, 

potser millor que aquest i es passen el temps esperant. La lliçó clou el relat: “I mai no els 

passà pel cap de pensar que tot el que n‟havien vist era tan sòrdid com el que els 

rodejava.”18 És a dir, voler fugir d‟aquesta realitat amb l‟esperança d‟una altra de millor no 

és la solució al problema de l‟home: la soledat, la irracionalitat, la cosificació i 

l‟estranyament. 

“Liquidació” és el cas més colpidor, l‟alienació en aquest cas no és metafòrica sinó real, a 

banda de la pròpia sensació de despersonalització i d‟incomprensió se li uneix la bogeria o 

l‟esquizofrènia. 

Finalment, “La primera il·lusió” és la visió de l‟home davant la mort. Presenta  el sentiment 

d‟incomprensió i de solitud que desperta el cadàver, i el respecte i la por davant d‟allò 

desconegut.  La companyia d‟una estranya i del cadàver estrany provoquen en Jacques 

reaccions que el fan reflexionar, com ja hem comentat abans. 

En els setze contes de Crèdits humans i en els altres llibres comentats, l‟existencialisme i 

l‟absurd, amb tot el que comporten, són presents. L'insòlit de les narracions tractades revela 

la problemàtica de l'estrangeritat, la incoherència i l‟isolament de l'home en el món.  

 

 

Barcelona, gener de 2008 

                                                
18 PEDROLO, M. de, op. cit., p. 265. 


