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Any Pedrolo / Activitat per a un curs Bàsic o Elemental 

 

MANUEL DE PEDROLO 

Enguany commemorem l’Any Manuel de Pedrolo, ja que fa 100 anys que va néixer aquest 
escriptor català. Per això, us proposem un joc: llegiu la biografia que teniu a continuació. Hi 
heu d’endevinar quines són les quatre mentides que conté i decidir, per parelles, per què 
ho són i quines haurien de ser les afirmacions correctes. 

 

TROBEU LES QUATRE MENTIDES 

Manuel de Pedrolo i Sánchez de Molina (poeta, dramaturg, contista, novel·lista, 

articulista, traductor) va néixer a Xangai (la Xina) l’any 1918 i va morir a Barcelona 

el 1990.  

Manuel de Pedrolo és un dels escriptors més prolífics i fecunds de la història de la 

literatura catalana. Autor de 20 obres, va conrear tots els gèneres: teatre, poesia 

(inclosa la poesia visual), narrativa breu, novel·la, diaris, articles en premsa. Entre 

1963 i 1970, va dirigir la col·lecció de novel·la policíaca “La Cua de Palla”. 

La seva intenció era normalitzar a tots els nivells la literatura en llengua catalana, la 

qual cosa volia dir acostar-la a tot tipus de lectors. Per això va experimentar amb 

totes les possibilitats, des del “negre” a la ciència-ficció, la novel·la eròtica o el 

teatre de l’absurd. També per aquest motiu la seva tasca com a traductor (va 

traduir nombroses obres d’autors contemporanis anglosaxons i francesos) resulta 

d’una gran importància. A més, és l’autor eròtic i pornogràfic més conegut i llegit de 

la literatura catalana. 

Li encantava sortir a la televisió i que li fessin entrevistes, per això va ser un autor 

molt popular i conegut. Va rebre una vintena de premis literaris, entre ells el Víctor 

Català, el Sant Jordi o el Prudenci Bertrana. El 1979 va ser guardonat amb el 

Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 

De fermes conviccions ideològiques, Manuel de Pedrolo va posar l’escriptura als 

servei del país, alhora que confegia una obra innovadora, valenta i transgressora 

que mai no va ajustar-se als cànons establerts. Els seus problemes amb la censura 

franquista, que no li perdonaven que fos independentista i d’esquerres, van ser 

greus i constants, i un bon nombre de les seves novel·les van veure la llum amb 

molts anys de retard. 
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QUINES PARAULES S’HAN PERDUT? 

 

MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN 

Llegiu els fragments del primer capítol de la novel·la més traduïda i difosa de Manuel de 
Pedrolo. Mecanoscrit del segon origen és l’obra que va tenir un èxit de públic més gran, 
sobretot entre els joves, i és un dels llibres més venuts de la literatura catalana de la 
segona meitat del s. XX. 

Per parelles, subratlleu les paraules que no entengueu, busqueu-les al diccionari o 
pregunteu-les al professor, i decidiu quines paraules trobeu a faltar en cada espai buit: 

“L’Alba, una noia de catorze anys, verge i bruna, tornava de l’hort de casa seva amb un -
_______________________ de figues negres, de coll de dama, quan es va aturar a 
esbroncar dos nois que n’apallissaven un altre i el feien caure al toll de la resclosa, i els va 
dir: 

–Què us ha fet? 

I ells li van contestar: 

–No el volem amb nosaltres, perquè és _______________________. 

–I si s’ofega? 

I ells es van arronsar d’espatlles, perquè eren dos nois formats en un ambient 
_______________________, de prejudicis. 

I aleshores, quan l’Alba estava a punt de llançar-se a l’aigua sense ni treure’s la 
roba, ja que només duia ______________________ i _______________________ sobre 
la pell, el cel i la terra van començar a vibrar d’una manera sorda que s’anava accentuant, 
i un dels nois, que havia alçat el cap, va dir: 

–Mireu! 

Tots tres van poder veure una formació d’aparells que s’atansava fent molt soroll de 
la llunyania, i n’hi havia tants que cobrien l’horitzó. L’altre noi va dir: 

 –Són _______________________, tu! 

I l’Alba va mirar encara un moment cap als estranys objectes ovalats i plans que 
avançaven de pressa cap a la vila mentre la terra tremolava i el soroll creixia, però va 
pensar de nou en el fill de la veïna Margarida, en Dídac, que havia desaparegut en les 
profunditats de l’aigua, i s’hi va capbussar, darrere els nois, que s’havien oblidat del tot de 
la seva acció i ara deien: 

 –Guaita com brillen! Semblen de _______________________! 
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[...] 

I, sense entretenir-se, l’Alba va ajeure en Dídac cap per avall sobre 
_________________ del marge, va fer-li treure tanta aigua com va poder, el va girar de 
cara enlaire en comprovar que encara no donava senyals de vida i va enfonsar la boca 
entre els seus llavis per tal de passar-li l’aire dels propis pulmons fins que el noi va 
parpellejar i es va moure, com si aquella boca estranya li fes nosa. 

Va treure-li la _______________________ perquè el sol eixugués el seu cos, va 
fregar-lo encara, tota abocada al seu damunt, i només llavors, quan ell ja es recobrava, se 
li va acudir d’estranyar-se que els dos nois que l’havien empès no hi haguessin acudit. 

I després va veure que tots dos eren _______________________ a terra, 
garratibats i amb les faccions contretes, com colpits per un atac que els hagués deixats 
amb la cara groc-rosada. Totes les figues eren escampades al seu entorn, però no 
n’havien menjat, ja que tenien els llavis _______________________. En Dídac, que es 
redreçava, va preguntar: 

–Què fan, Alba? 

–No ho sé... Anem, que no et volen, 

–Vols dir que no són _______________________?” 

 

*** 

 

ACTIVITAT DE CONVERSA 

Acabeu de llegir una adaptació de l’inici del Mecanoscrit del segon origen, una novel·la que 
explica que, després de l’atac dels ovnis, sembla que a la Terra només hi han quedat vives 
dues persones, l’Alba i en Dídac, que seran el naixement d’una nova era. 

Què faríeu vosaltres si un dia us despertéssiu i comprovéssiu que sou l’única persona viva 
de la Terra?  

 

Seguiu aquesta estructura: 

 

El primer que faria seria... 

El segon que faria seria... 
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QUÈ FARÍEU SI... 

 

MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN 

Llegiu els fragments del primer capítol de la novel·la més traduïda i difosa de Manuel de 
Pedrolo. Mecanoscrit del segon origen és l’obra que va tenir un èxit de públic més gran, 
sobretot entre els joves, i és un dels llibres més venuts de la literatura catalana de la 
segona meitat del s. XX. 

“L’Alba, una noia de catorze anys, verge i bruna, tornava de l’hort de casa seva amb un 

cistellet de figues negres, de coll de dama, quan s’aturà a avergonyir dos nois que 

n’apallissaven un altre i el feien caure al toll de la resclosa, i els va dir: 

–Què us ha fet? 

I ells li van contestar: 

–No el volem amb nosaltres, perquè és negre. 

–I si s’ofega? 

I ells es van arronsar d’espatlles, car eren dos nois formats en un ambient cruel, de 

prejudicis. 

I, aleshores, quan l’Alba ja deixava el cistellet per tal de llançar-se a l’aiga sense ni 

treure’s la roba, puix que només duia uns shorts i una brusa sobre la pell, el cel i la terra 

van començar a vibrar amb una mena de trepidació sorda que s’anava accentuant, i un 

dels nois, que havia alçat el cap, digué: 

–Mireu! 

Tots tres van poder veure una formació d’aparells que s’atansava remorosament de 

la llunyania, i n’hi havia tants que cobrien l’horitzó. L’altre noi va dir: 

 –Són platets voladors, tu! 

I l’Alba va mirar encara un moment cap als estranys objectes ovalats i plans que 

avançaven de pressa cap a la vila mentre la tremolor de la terra i de l’aire augmentava i el 

soroll creixia, però va pensar de nou en el fill de la veïna Margarida, en Dídac, que havia 

desaparegut en les profunditats de la resclosa, i es va capbussar en l’aigua, darrere els 

nois, que s’havien oblidat del tot de llur acció i ara deien: 



 

5 
 

 –Guaita com brillen! Semblen de foc! 

[...] 

I, sense entretenir-se, l’Alba va ajeure en Dídac de bocons sobre l’herba del marge, 

va fer-li treure tanta aigua com pogué, el girà de cara enlaire en comprovar que encara no 

donava senyals de vida i enfonsà la boca entre els seus llavis per tal de passar-li l’aire 

dels propis pulmons fins que el noi parpellejà i es va moure, com si aquella boca estranya 

li fes nosa. 

Va treure-li la roba xopa perquè el sol eixugués el seu cos, va friccionar-lo encara, 

tota abocada al seu damunt, i només llavors, quan ell ja es recobrava, se li acudí 

d’estranyar-se que els dos nois que l’havien empès no haguessin acudit. 

I després va veure que tots dos eren ajaçats a terra, garratibats i amb les faccions 

contretes, com colpits per un atac d’apoplexia que els hagués deixats amb la cara groc-

rosada. El cistellet s’havia capgirat i totes les figues eren escampades a llur entorn, però 

no n’havien menjat, car tenien els llavis nets. En Dídac, que es redreçava, preguntà: 

–Què fan, Alba? 

–No ho sé... Anem, que no et volen, 

–Vols dir que no són morts?” 

 

 
Acabeu de llegir l’inici del Mecanoscrit del segon origen, una novel·la que explica que, 
després de l’atac dels ovnis, sembla que a la Terra només hi han quedat vives dues 
persones, l’Alba i en Dídac, que seran el naixement d’una nova era. 
 

1. En grups de tres persones, subratlleu les paraules que no entengueu i busqueu-les 
al diccionari o pregunteu-les al professor. 
 

 
A continuació, responeu i debateu en grups de tres persones les preguntes que us 
proposem. 
 

2. Heu presenciat mai un fet racista? 
  

3. En cas afirmatiu, què vau fer? 
 

4. Què vau pensar? Com us vau sentir? 
 

5. Quin missatge creieu que en Manuel de Pedrolo ens volia transmetre l’any 1974 
quan va publicar Mecanoscrit del segon origen, presentant una nova humanitat fruit 
de l’Alba i en Dídac? 

 
6. Què faríeu vosaltres si un dia us despertéssiu i comprovéssiu que sou l’única 

persona viva de la Terra? 
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ENDEVINEU EL TÍTOL DE LA NOVEL·LA 

Manuel de Pedrolo va escriure més de seixanta novel·les. Us proposem que, individualment o per 
parelles, n’endevineu el títol de vint-i-cinc a partir de les pistes que us donem. 

 

1. Si no és de primera és de… 

Elena de ______________ mà 
 

2. Femení de Martí 
 

Cendra per _______________ 
 

3. El contrari d’entrar 
 

Mister Chase, podeu _____________  
 

4. Si no arriba d’hora... 
 

L'inspector fa _______________  
 

5. La vila és adormida encara... 
 

Balanç fins a la _________________  
 

6. Forma corresponent al pronom de primera persona jo quan forma part d'un grup 
preposicional. 

 
Avui es parla de ___________  

 
7. Ve baixa, e, essa sorda entre vocals, a 

 
Es ______________ una sang fàcil     

 
8. Omple els buits amb la vocal que calgui 

 
L___s f___nestr____s s'obr____n de n____t  

 
9. Adverbi de manera format a partir de l’adjectiu “estricte” 

 
___________________ personal  

 
10. Formació forestal densa i extensa, poc alterada per l'home i altament heterogènia i 

diversa. 
 

Una __________________ com la teva 
  

 

https://www.escriptors.cat/autors/pedrolomde/obra.php?id_publi=10068
https://www.escriptors.cat/autors/pedrolomde/obra.php?id_publi=10070
https://www.escriptors.cat/autors/pedrolomde/obra.php?id_publi=10041
https://www.escriptors.cat/autors/pedrolomde/obra.php?id_publi=10061
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11. Distància que hi ha entre la punta del dit polze i la del dit petit tenint la mà oberta i els dits 
estesos, en plural 
 

Nou _____________ de terra 
      

12. En plural, punt on s'acaba l'exercici d'un poder, d'una facultat. 
 

Violació de ______________  
 

13. Sinònim de “borreu” 
 

La paraula dels ____________                
 

14. Un dels monosíl·labs de gènere femení que porta accent diacrític 
 

La _________ contra l'horitzó 
 

15. Es pot jugar net i també hi ha el joc... 
 

Joc __________ 
 

16. Forma elidida del pronom feble de primera persona 
 

______enterro en els fonaments 
 

17. També se’n diu “haveries” 
 

Totes les _______________________ 
 

18. Què hi falta? 
 

Solucio de continuitat 
 

19. Paraula molt relacionada amb la novel·la negra en català i amb el mateix Pedrolo 
 

Mossegar-se la ___________ 
 

20. Paraula bifront de Roma 
 

Un ____________ fora ciutat 
 

21. La flor de Sant Jordi 
 

Si són __________, floriran 

 
22. Escrit a màquina 

 
_____________________ del segon origen 

 
23. Abús de força 

 
Acte de _____________ 

 
24. Capital de la comarca de l’Urgell 

 
No hi fa res si el comte-duc no va caure del cavall a ______________ 

 
25. Si suprimiu la ela canvia el caràcter de les obres no privades  

 
Obres _____________  


