Em mou a escriure la insatisfacció; una inquietud mai no apaivagada; la temptació de l’aventura
intel·lectual; el plaer i el dolor d’això que en diem crear; la fascinació de l’acte pel qual sovint fas
emergir una altra realitat; la provocació de l’obra que se’t presenta com un problema; el desig de
posar-me en clar; l’afany d’objectivar les meves contradiccions; la necessitat d’expressar-me i,
doncs, de comunicar; l’esperança d’incidir en el pensament dels altres; el fet que no sigui capaç
de fer res més... Massa coses, oi? Potser no hauria hagut d’escriure, doncs. Però la literatura
catalana existeix, i això ja es prou després de quaranta anys de perseguir, i no tan sols de
silenciar, la nostra cultura. Tot i això m’hi sento inserit marginalment, com al capdavall s’escau
a un heterodox.

Presentació
Una imatge val més que mil paraules. És una dita prou coneguda i que els qui gaudim amb fruïció de la literatura
podríem atrevir-nos a posar en dubte. Però ben mirat, abans que entrar en una discussió forassenyada varem preferir
posar en pràctica una experiència que ens ha resultat exitosa i enriquidora. Ja fa un temps varem poder endinsar-nos
en el món visual de Manuel de Pedrolo a “Manuel de Pedrolo... o la paraula feta imatge. Recull de poesia concreta”;
una exposició d’ara fa dos anys organitzada pel Museu Comarcal de Cervera i que encara aquest any s’ha pogut
contemplar a Lleida i hi ha la voluntat –encara- de fer-la córrer per més indrets. L’exposició esmentada està formada
per una selecció d’entre els més de 300 poemes visuals que Pedrolo va realitzar i que permet conèixer una de les
vessants més desconegudes de l’autor. Els poemes visuals es poden deﬁnir com la fusió de la plàstica i el llenguatge
a partir de la construcció, o millor encara; la desconstrucció d’imatges, oracions i paraules.
Quelcom de semblant succeeix en aquesta selecció de fotograﬁes que han estat construïdes a partir dels títols
de les obres pedrolianes. Dins el catàleg podreu veure una selecció de les millors fotograﬁes ﬁnalistes al 1r Premi de
Fotograﬁa Fundació Manuel de Pedrolo convocat aquest any i que l’acte de lliurament del premis a les fotograﬁes
guanyadores es farà el proper 31 de maig al Museu de Guissona (La Segarra), dins els actes de la 3ª edició del Premi
Literari 7 Lletres, coincidint amb l’exposició de les fotograﬁes ﬁnalistes del concurs que romandran exposades un
mes*.
La idea d’innovar, de crear nous reptes, és una constant en la nostra activitat. Manuel de Pedrolo ja va deixar
escrit que un dels motius pel quals va dedicar la seva vida a l’escriptura era la “fascinació de l’acte pel qual sovint
fas emergir una altra realitat”. A nosaltres ens motiva crear noves realitats i el títol de l’exposició sobre poesia visual
amunt esmentada és del tot escaient per a l’objectiu del Premi de Fotograﬁa Fundació Manuel de Pedrolo. Fondre
la literatura amb la fotograﬁa, doncs, era un objectiu que volíem assolir. Aconseguir una barreja entre la paraula i la
imatge, la tècnica i estils narratius amb la tècnica i art visuals. I ho hem fet proposant com a temàtica del concurs els
títols de les obres pedrolianes. Cent vint obres per escollir. Més de tres-cents títols en total d’una riquíssima i extensa
obra literària feta en quaranta anys de creació. No era tasca fàcil, però ens varem atrevir a fer la convocatòria i el
resultat ha estat molt satisfactori i excitant. Un total de 103 fotograﬁes corresponents a 41 autors constitueix una
magníﬁca resposta i un important pas de cara a consolidar el Premi amb noves edicions i nous reptes. En aquest
catàleg hem escollit una selecció de les obres ﬁnalistes que reﬂecteixen bé i creiem són un bon exemple de la ﬁnalitat
del Premi.
Diuen, i per alguna cosa serà, que la bona literatura és aquella que ens permet de visualitzar les escenes
descrites, de recrear-nos en la nostra ment els paisatges, els colors, els ambients, els personatges i les olors dels
carrers i ciutats mentre avancem, ens submergim en la seva lectura. Pedrolo utilitzà tot d’estils i tècniques narratives
i gèneres. Va ser un mestre en la capacitat de modelar la paraula.
No negarem la nostra voluntat de contribuir amb aquest Premi a impulsar el gust per la lectura, d’acostar-nos
a la nostra literatura i, si pot ser, a l’obra pedroliana. I, alhora, reconèixer la capacitat comunicativa i també artística
de la imatge plasmada en una fotograﬁa. La mateixa capacitat creativa que ha motivat i suggerit als autor d’aquestes
fotograﬁes.
“El món pedrolià és molt ric pel que fa a situacions, paisatges –bàsicament urbans-, personatges...tot al servei
de la causa dels homes i les seves motivacions en la constant recerca de la llibertat” ens diu la seva biògrafa Maria
Ginés. Ja és una gran sort que després de quaranta anys de persecució i silenci, la literatura catalana sobrevisqués i
amb ella la nostra cultura i llengua i, per tant, també la nostra voluntat de continuar sent una nació. Malgrat que encara
resti pendent la tasca alliberadora de fer del nostre poble una nació en plena normalitat; això és: lliure i amb un Estat
propi com la volia i defensà sempre Manuel de Pedrolo.

* La selecció de les millors fotograﬁes ﬁnalistes del 1r Premi de Fotograﬁa Fundació Manuel de Pedrolo es pot contemplar al nostre web www.fundaciopedrolo.cat

Han posat una altra estaca,
ferro, acer, alumini, llauna impura, no ho sé,
i ens han barrat la cantonada
que solíem travessar.
No era un costum, però; la llibertat no ho és.
....
L’estacada ens atura, ni homes ni dones,
ni cares ni mans,
i avui hem trobat una altra ﬁta
que orienta el ramat, peus i suor,
llana:
radicalment, la llibertat.
M. Pedrolo
Límits
Arreu on valguin les paraules, els homes
(1966)

Primer Premi
Se’n va un estrany
Oriol Clavera i Riera

Tot el magma impetuós que em projecta cap a les fronteres del meu ser, us
serà lliurat generosament.
No em fa cap servei, això!...
Ara que he renunciat a les alegries mesurades de l’espècie, només espero.
el manicomi
l’hospital
el cementiri
amb una clarividència terrible –i cada mot em revolta les entranyes
(i aquesta mosca, aquesta rotatòria mosca que no mato perquè tant me fa).
..................................
No podeu comprendre que un home parli clar? Que digui sense embuts el
zero immens que porta dintre? Que denunciï aquest gust de carn podrida
que li omple les genives?
..................................
Però jo he entrat en estranyes oﬁcines, en cataus aparentment
insigniﬁcatius, en indrets on tots de senyors escapçats –de mil maneresem volien convèncer dels beneﬁcis d’una assegurança,
de la necessitat de preveure el meu enterrament,
del confort de les tombes pagades a terminis,
Jo he vist això!
I vosaltres, tots vosaltres, heu estat també en cambres semblants, hi heu
sentit exhortacions disfressades de favor personal. I heu vist el galop
d’aquest individus plens de costures sense cicatritzar que ofereixen,
ofereixen...
Escup, escup, oh llengua amarga!
M. Pedrolo
Roba bruta (proses 1948-1952)

Segon Premi
Violació de límits-El bevedor
Simon Roca i Fernández

Què és la teva pàtria
potser?
La bossa
la banca
la cartera
la butxaca
els diners.
La bossa,
la banca,
la cartera,
la butxaca,
els diners?
Fam de puta
de manobra
d’escrivent
de jornaler
ben maurada a Canfranc
Salou
Cabrils
Lloret
S’Agaró
Perpinyà
Cadaqués
terra de xalets i de pinedes
de whisky i de bikini
de boites amb nois a gogo
i de salfumant als pits de les daneses.
Per res del món no escriuria a la banca
amb un cigar a la boca
sí senyor
i corbata obligatòria;
per res del món no presidiria un consell d’administració
sobre l’esquena artròsica del poble sense vagues;
per res del món no voldria confondre la pàtria
amb els comptes corrents que tens a la caixa,
amb les ﬁnques que et cobreixen els ronyons.
La pàtria és la gana que passes,
la llibertat que no passa,
el silenci amb què passem
mentre criden altaveus i diaris
com avui anem farts
i som feliços
i cantem.
M. Pedrolo
La pàtria és una bèstia oberta en canal
Addenda
1972

Tercer Premi
Mans al sol (unes mans plenes de sol)
Pere Aurich Planas

Finalista
Esperem (arreu on valguin les paraules, els homes
Sandra Ubia Sáez

“... ara mirem per la ﬁnestra, camperols que contemplen la pluja i saben que les tempestes
sempre són curtes...”

Finalista
Ésser en el món
Sandra Ubia Sáez

Potser
...
Què faré d’aquesta espera entre brises
i orgulls, o què faré de mi, perdut
En la remor inerta dels meus somnis,
No ho sé.
Pot ser algú parlarà per mi
I dirà de que és fet el meu silenci,
O pot ser jo mateix, un altre dia,
Rebentaré aquestes reixes. Potser.
M. Pedrolo
Reixes a través (1944-1952)

Finalista
Des d’uns ulls de dona
Josep Lois

Finalista
L’ordenació dels maons
Caterina Oliveras Albertí

Finalista
Des d’uns ulls de dona
Simon Roca Fernández

És una dona que explica la seva història, una història vista amb els
seus ulls i el seu punt de vista.

Seleccionada
A cavall de dos cavalls
Albert Porres Viñas

Finalista
Pols nova de runes velles
Juan Laguna Giménez

Igual que la família Bastida es va reinventar per seguir vivint, el mar reinventa cada dia un
paisatge diferent i trastoca allò que la mà de l’home ha transformat amb la seva voluntat
d’apoderar-se de tot, igual que les circumstàncies s’hi van apoderar de la vida de la família
Bastida.

Seleccionada
Succés simultani
Francesc Manel Serrano Navarro

Succés simultani, que signiﬁca successiu i simultani alhora, reprèn la idea del conte “La
noia que venia del futur”, i en desenvolupa més possibilitats. Aquí també els personatges
que viatgen ho fan gràcies a unes aptituds que tenen, sense que se’ns en descrigui cap
tecnologia, només la possibilitat per les característiques constants del temps. I s’especiﬁca
la limitació que el viatge només es pot fer a un passat anterior a la naixença pròpia, per
evitar la paradoxa de trobar-se amb un mateix.
A. Munné

Seleccionada
Lectura a banda i banda de paret
Manel Gómez Santos

L’home no pot estar-se de crear, ni que sigui, sovint, molt sovint,
a un nivell elemental o en una forma efímera. Res no garanteix
que una creació hagi d’ésser perdurable. I, de vegades, ni és
convenient.
Notícia de la creació
M. Pedrolo
Lectura a banda i banda de paret

Seleccionada
Anna primera màgia
Jordi Gallego Caldas

...
Rampells del programa:
a les sis deu les dansarines,
a les sis vint els cavalls,
a dos quarts de set la dona barbuda,
a les set jocs de mans
i a un quart de vuit els acròbates
per a aquests ulls d’infant
cansats de massa tàpies.
...
El circ és per als altres, que hi van.
La policia no intervindrà, però és a la porta
per si s’escapa un lleó,
per si es fuga la dansarina
o algun estel brilla de sotamà.
Fins ara, no ha passat mai.
M. Pedrolo
Tarda de circ per als altres que hi van
Visat de trànsit
(Poemes 1952-1954)

Seleccionada
Si són roses ﬂoriran
Antonio Guasch Giner

Narra la història d’un home i una dona que intenten trobar-se a si
mateixos enmig d’un món sòrdid, pobre i mesquí i d’un ambient
ofegador on el fracàs i la castració són el pa de cada dia. Un món on
els éssers humans només poden fer de titelles, perquè ser amo d’un
mateix és un luxe inabastable.

És molt d’hora per saber de debò què ens ha passat. Esperem....
Però què, què Mèlia Que el temps s’ho endugui tot?
Si. O que conﬁrmi els nostres pressentiments.
I, aleshores?
Ella mig somriu:
Una vegada vaig llegir una frase molt bonica. Si són roses,
ﬂoriran...
Li prem la mà.
Anem, Santiago. Potser ho seran.
M. Pedrolo
Si són roses ﬂoriran (1971)

Seleccionada
Homes i no
Pere Artigas i Garcia

Seleccionada
Algú que no hi havia de ser
Josep Lois

Des de les tres ﬁns a dos quarts de cinc, m’he encarregat de l’Elisa Puig. No ha sortit ni
ha rebut visites de cap mena. Tampoc després, quan he deixat el lloc a l’Ernest, amb el
qual hem fet un cafè en un bar del veïnat, sense perdre de vista la torre.
En Mark, que avui estava de vigilància al carrer de Sant Adrià, diu que la portera no s’ha
mogut en tota la tarda del barri; ha fet només una sortida, ﬁns a una botiga d’olis i sabons
de la plaça del Comerç.
En Joan ja té la pistola, també. És exactament com la meva.
M. Pedrolo
Algú que no hi havia de ser

Seleccionada
Introducció a l’ombra
Josep Lois

Seleccionada
L’home que va tenir la desgràcia de no néixer
Àngel Vilà Serra

Seleccionada
Mecanoscrit del segon origen
Pere Artigas i Garcia

El Mecanoscrit del segon origen és, segur, el llibre que més em va impactar durant l’adolescència;
quan la identiﬁcació amb els personatges és absoluta. La fotograﬁa intenta copsar el sentiment
de solitud i d’incertesa vers el futur, i com espais que ens són familiars es transformen a l’aparèixer
deserts davant els nostres ulls.

El «Mecanoscrit»
El Mecanoscrit explica la història de l’Alba i en Dídac, una noia de catorze anys i un nen de
vuit, supervivents d’un atac extraterrestre que pràcticament ha anorreat la vida a la Terra, i
que assumeixen la missió de repoblar-la. Ells s’han salvat perquè al moment de produir-se
l’atac extraterrestre eren sota l’aigua. I després de comprovar els efectes de la destrucció,
recullen tot el que poden i se’n van. Sorprenen un dels invasors i el maten. Quan arriben a
la Barcelona destruïda decideixen preservar tots els llibres. En una expedició amb vaixell
comproven que la destrucció ha estat general i els pocs supervivents o s’han bestialitzat o
han embogit. Decidits a perpetuar l’espècie, quan en Dídac té dotze anys i l’Alba disset tenen
un ﬁll, poc després en Dídac mor, i l’Alba pensa que quan en tingui trenta i el ﬁll dotze podran
tenir nous ﬁlls. I en un apèndix l’editor del futur dóna notícia de les controvèrsies sobre si
efectivament l’Alba és la mare de la nova humanitat o el text és una mostra de la literatura
anomenada de ciència-ﬁcció.
A. Munné

Seleccionada
MEG - Perquè ha mort una noia
Miquel Viñas i Farrés

Pesen damunt meu
Les multituds dormides,
Els versos,
Una rialla o un esglai,
Pesen i passen mentre acaro el silenci
M. Pedrolo
Sonda del temps
(Poemes 1955)

Seleccionada
Gairebé ningú i altres contes - Els vius i els morts
Simon Roca Fernández

Tot era meu! Vasta terra d’anhels,
disposar d’un cos, d’una forma,
tornar ferida el vent, la pluja, el color,
l’esguard encuriosit, l’afalac d’una noia...
I ara mai, mai més no saber d’aquest eixam
el murmuri de fulla i de terra,
mai, mai més damunt del sòl, dempeus!
M. Pedrolo
Per quan seré mort
1938

Seleccionada
D’esquerra a dreta respectivament
Tomàs Romero Sánchez

Seleccionada
Cases boniques portes tapiades - Les portes del passat
Joan Cané Rúbies

LES PORTES DEL PASSAT. Als carrerons oblidats de la ciutat del disseny, els plans urbanístics
de reforma s’emporten la gent, es buiden les cases, es bloquegen les portes, es tapien les ﬁnestres. Quan els històrics ediﬁcis humils són només espais inhabitats amb data de caducitat, les
façanes perden la seva permeabilitat i s’esborren totes les memòries i les vides -per a retenir-les
a la retina, just abans, es pot fer un petit catàleg de façanes ja sense obertures. Després les
parets opaques dels antics habitatges que s’enderroquin aniran a parar a l’oblit … que deu ser
un lloc ple de cases boniques - portes tapiades - les portes del passat.

La salut, bona. I tots, a casa.
El pare va fer quinze dies a l’ombra
i va haver de pagar tres dòlars
perquè trepitjà la ratlla groga
que protegeix els automòbils;
ara, però, ja torna a ser a la llar
i aquest matí tapava les goteres.
A la mare la van acomiadar
quan comprava, com si fos per als amos,
un pot de conserva al “drugstore”;
ara, però, ja treballa de nou,
aquest cop al “funeral parlor”
on renta lloses, columnes, marbres,
i algun mort.
La Nancy va tenir una ensopegada
en vessar un plat de sopa de tortuga
a la brusa taronja d’una “call girl”
que va amb un senador del Sud,
però ara ja ha trobat xicot
i diuen, no és segur, que es casaran
si no aconsegueixen els diners per avortar.
Jo com sempre, rentant cotxes
Al garatge del senyor Morris-Merritt
que sovint em descompta vint “cents”
si troba que ric massa fort.
Tot amb tot. Ja ho veus, no ens podem queixar
i, que carall! la llei ens protegeix.
Te’n recordes, oi? Que som negres....
M. Pedrolo
Carta d’Amèrica
Arreu on valguin les paraules, els homes (1966)

Seleccionada
Un món per a tothom
Jordi Gallego Caldas

La policia i l’exèrcit creuen en el desordre de les formacions
I tots els governs del món arrengleren els ciutadans
ciutadans
ciutadans
ciutadans
perquè aplaudeixin el discurs, la llei, sota les banderes
on els llavis besen baves i ditades solemnes.
...
Només els guardians de l’ordre creuen en el desordre
i passen de llarg davant la poesia, l’amor,
i a les casernes i presons esborren els noms
que signen receptes de pau amb els dits llords
Oh ciutadans
ciutadans
ciutadans
ciutadans que els feu la tasca tan planera!
M. Pedrolo
Contribució a l’ordre humà
Els Tentacles (poemes 1945)

Seleccionada
Totes les bèsties de càrrega
Oriol Clavera i Riera
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M. Pedrolo

Títol: A casa amb papers falsos - Foto: Jordi Gallego
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Catalunya és la meva terra; no en tinc cap més. Des de després de la guerra sóc
independentista i no entenc que la gent no ho sigui en veure que han estat tractats
com animals. Per mi res d’ autogovern o d’ autodeterminació. Jo vull la meva
nació, els Països Catalans com a nació. No es pot ser solidari amb aquells que et
trepitgen. Jo concebo un món sense fronteres, però respectant-se mútuament.

