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La UdL digitalitzarà mecanoscrits i
impresos de Pedrolo per
«rescabalar» el seu valor literari
En el marc de la commemoració del naixement de l'escriptor la UAB i la UB
impulsaran dos simposis

L'escriptor Manuel de Pedrolo | Arxiu familiar

La Institució de les Lletres Catalanes ha presentat aquest dimarts les activitats commemoratives
de l'Any Pedrolo. El govern català ha aprovat commemorar oficialment durant l'any 2018 el
centenari del naixement del poeta, dramaturg i novel·lista. Amb l'objectiu de donar a conèixer
l'"autèntica" dimensió d'un dels noms claus de la literatura catalana del segle XX, s'impulsaran
activitats de la mà d'universitats, editorials, biblioteques, grups teatrals i festivals literaris.
Segons han anunciat la càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida digitalitzarà unes 20.000
pàgines de mecanoscrits i 35.000 pàgines dels impresos literaris del Fons Pedrolo perquè puguin
ser consultats en línia. Per combatre "el poc reconeixement" en el terreny acadèmic, la Universitat
Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona impulsaran dos simposis.
Segons han apuntat, per motius diversos Pedrolo ha estat "poc reconegut" acadèmicament i ha
estat eclipsat per una de les seves obres menors, 'Manuscrit del segon origen'. Per això, amb les
activitats aposten per "rescabalar" la seva vàlua, la seva talla literària i el seu paper "cabdal". La
comissària de l'any Pedrolo, l'escriptora i professora de la Universitat de Barcelona, Anna Maria
Villalonga, ha explicat que per "trencar" la dinàmica i situar a Pedrolo "en el lloc que li pertoca" la
UAB i la UB tenen molt interès en tirar endavant dos simposis universitaris 'La Vigència de
Manuel de Pedrolo' i les jornades internacionals 'Manuel de Pedrolo, una mirada oberta'.
També s'ha explicat que l'Ajuntament de Plans de Sió (Segarra) té previst organitzar un concurs
públic per a la creació d'una escultura dedicada a Pedrolo que es col·locarà a l'entrada del
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municipi on va néixer l'intel·lectual. Per la seva banda, l'Ajuntament de Tàrrega ha aprovat l'inici
del projecte de creació de l'Espai-Museu Pedrolo a la casa del carrer Major on havia viscut i es
pretén recuperar la beca Manuel de Pedrolo.
Villalonga també ha destacat que Pedrolo serà present en diversos festivals del país dedicats a la
novel·la negra a través de taules rodones, lectures dramatitzades, concursos de relats,
conferències i xerrades. És el cas del Tiana Negra, el BCN Negra, el Febrer Negre a Palma,
Vespres Negres, Les Borges Negres, 7Lletres, el vi fa sang, el Segre de negre, el Festival
Nacional de Poesia a Sant Cugat el Black Edge 2018 i el festival de poesia de Lleida.
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