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ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE L’OBRA TEATRAL DE MANUEL DE PEDROLO 

 
L’obra de Manuel de Pedrolo (1918-1990) és una de les més extenses i variades de la 

literatura catalana contemporània. Pedrolo ha cultivat pràcticament tots els gèneres 
literaris. Ha estat un dels novel·listes més prolífics de la literatura catalana del segle XX, i 
un dels escriptors més llegits de la postguerra. Novel·lista, assagista i traductor, la seua 
obra abraça quasi tots els gèneres literaris. La seua novel·la més destacada és Mecanoscrit 
del segon origen. 

També, en la vessant dramàtica que ens ocupa, Pedrolo aconseguí bastants èxits. Fou 
traduït a diversos idiomes i amplament representat, inclús en la Sorbona de París, bressol 
del teatre del absurd. Els personatges de Pedrolo habiten en un món tancat que els separa 
de manera radical de l’espai exterior. Així, ens trobem amb uns personatges empresonats, 
els més decidits dels quals lluiten per enderrocar els murs de la seua presó. El teatre de 
Pedrolo, en suma, ens dóna una visió del franquisme tot trasgredint-lo. El seu pensament 
vol introduir ordre en el desordre, perquè el desordre són els tabús, les limitacions, la 
injustícia, tot allò que frena el desenvolupament de l’home. Segons diu el propi Pedrolo 
“em preocupa obrir els ulls a la gent, de mostrar-los com viuen subjectes a uns tabús que 
els emprobreixen humanament.” 

 Manuel de Pedrolo va escriure entre 1958 i 1963 un total de tretze obres teatrals 
centrades en la temàtica de la llibertat, analitzada des de diferents angles, i amb 
coincidències tècniques, formals i estilístiques que permeten, com hem dit, relacionar-les 
amb el teatre del absurd. En Cruma (1957), Pedrolo va plantejar el tema de l’autenticitat de 
l’home, com més autèntic és l’home, més incapaç es mostra de comunicar-se amb el món 
exterior. En Homes i No (1957) va tractar la rebel·lió d’una parella jove contra el 
conformisme heretat, i en peces com Situació bis (1958), Darrera versió per ara (1958) o L’ús 
de la matèria (1958) va reflexionar sobre la llibertat des d’una òptica política i social. Textos 
com Tècnica de cambra (1959) i Algú a l’altre cap de peça (1962) se centren sobre aspectes 
filosòfics del coneixement del món. 

L’aparició del teatre de Pedrolo va coincidir amb la del teatre europeu de l’absurd, en 
particular de Beckett i Ionesco. Al teatre de l’absurd es rebutja la lògica aristotèlica, 
d’aquesta manera tot no té una relació de causa-efecte; a més, adquireixen importància 
altres elements a banda de la paraula com la llum, els objectes, el vestuari... El 
desenvolupament del teatre de l’absurd no és del tot racional perquè la situació de l’ésser 
humà en el món no obeeix a la raó. Malgrat les relacions establertes amb aquests autors, 
Pedrolo va desmentir aquest paral·lelisme i va assenyalar que la seua obra és “massa 
coherent i massa racional”. La vida és absurda i segons Pedrolo, els seus personatges en 
pateixen però s’enfronten a ella amb una lògica rigorosa. 

Els temes de la mort, de la comunicació entre els hòmens, l’autenticitat, el sentit de 
l’existència i, sobretot, de la llibertat, articulen la seua obra dramàtica. 


