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Manuel de Pedrolo va néixer l’1 d’abril de 1918 i va morir, als 72 

anys, el 26 de juny de 1990. Va ser autor de més de 120 obres de 

poesia, teatre, novel·la breu, novel·la, relat, dietaris, volums 

epistolars, articles en premsa... per tant, un dels creadors més 

prolífics de la literatura catalana. No deixava res per verd en el 

seu intent d’abastar i explicar, d’una banda, la condició humana, i 

de l’altra, el país i cap a on hauria d’anar. Mecanoscrit del segon 

origen és un dels llibres més llegits en català i, així i tot, Pedrolo 

pot semblar-nos ara un autor oblidat. 

 

«En Pedrolo, no te l’acabes», asseguren els seus coneixedors. El 

sentit d’aquesta frase, però, només s’entén quan descobreixes la 

immensitat i la intensitat del seu llegat literari. Efectivament, en Pedrolo, no te l’acabes... però pots 

provar de moure’t al seu voltant. Aquest llibre vol ser un manual de supervivència per intentar-ho. 

 

Una gran eina per als que vulguin explorar l'univers literari més creatiu i extens de la literatura 

catalana. 

 

 

“Considero compromesa aquella novel·la 

que, a més de no evadir-se de la realitat de 

la qual és testimoni, s’orienta en un sentit 

polític i social que col·loca el novel·lista en 

l’obligació d’aclarir i declarar els seus valors.” 

 

Manuel de Pedrolo 

 
 

Caricatura de Manuel de Pedrolo feta per Fritz  (Miquel Ferreres) per a la revista El Llamp 

 
“L’obra de Manuel de Pedrolo és un excés i, com tot excés, difícil de delimitar. Un excés que, cal 

imaginar, fou biogràficament necessari perquè no hi ha cap excés que no tingui les seves raons. 

També els condicionants de la literatura catalana expliquen i han dificultat fins avui el coneixement i la 

valoració justa de la seva obra. És una obra desbordant quant a temàtiques tractades i quant a 

pràctica i experimentació formal. Pedrolo és un constructor, innovador i imaginatiu, de formes i 

projectes narratius.”   Àlex Broch 
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Sebastià Bennasar (Palma de Mallorca, 1976) ha treballat 

onze anys com a periodista al diari Baleares i al Diari de 

Balears. És crític literari del suplement «L'Espira» i col·labora 

amb diversos mitjans de comunicació. 

 

Llicenciat en Humanitats i màster en Història del Món per la 

Universitat Pompeu Fabra, ha publicat obres de poesia i de 

narrativa com A la sabana no hi ha temps per a la compassió 

(Inrevés, 2002), El dia de l'alliberament (Documenta, 2006), 

Els blaus de l'horitzó (El Gall Editor, 2006), L’Estret de Torres   

(Hiperdimensional, 2006), Connie Island (Viena Editors, 2007) i les novel·les del gènere negre El botxí 

de la ciutat de Mallorca (Lleonard Muntaner, 2000), Cartes que no lliguen (Hiperdimensional, 2005), Jo 

no t'espere (El Gall Editor, 2008) i Mateu el president (Cossetània, 2009). 

 

Bennasar ha guanyat el XIII Premi de Narrativa Vila de Lloseta amb la novel·la La mar no sempre 

tapa i el Premi Joaquim Ruyra 2013 dels Recull de Blanes amb Badia de Mindelo. En novel·la ha 

publicat recentment El país dels crepuscles, On mai no creix l’herba, Cants de sirena negra, Un oceà 

de memòria i L'imperi dels lleons. 

 

A Meteora ha publicat Pot semblar un accident, un assaig completíssim sobre la novel·la negra 

catalana dels últims anys, La primavera dels indignats, una crònica sobre aquest fenomen de protesta 

i reivindicació social, Nocturn de Sant Felip Neri, una novel·la que ha tingut una esplèndida acollida 

entre el públic lector, i Manuel de Pedrolo, manual de supervivència, un acostament apassionat a 

l'obra de l'insigne escriptor de l'Aranyó. 

 

Sebastià Bennasar codirigeix amb Carles Domènec la publicació digital Bearn, revista de cultura. 

 
 

“En la nostra condició de catalans, de poble tan repetidament maltractat pels atzars de 

la història, tots sabem que només hi ha una manera d’ésser lliure i d’ésser just: ser 

conscients de nosaltres mateixos i no permetre que mai se’ns arrabassi aquesta 

consciència, perquè l’home que es renega ja no és ningú per a decidir i les seves obres 

ja no li pertanyen: ha perdut tot sentit de la responsabilitat. Per això sóc i vull seguir 

essent un escriptor català, i en aquest concepte poso tot el meu orgull. Vull ésser 

responsable i que la meva obra, constructiva o destructora, respongui per mi. Res més.” 

Manuel de Pedrolo, 1962 - Discurs del Premi Sant Jordi per Balanç fins a la matinada 
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