L' escriptor Manuel de Pedrolo
CONCULCACIONS (10)

Manuel de Pedrolo ha estat un gran escriptor català, que ha passat desapercebut i silenciat per causa de la
seva mentalitat fidel al país i la seva visió independentista per Catalunya. Evidentment aquesta concepció,
no ha estat ni és la dels nostres polítics, que tot i ser catalans no han afavorit en absolut aquest
plantejaments, ans els han combatut plenament.

Tots ells i sense excepcions han acceptat plenament una Catalunya absorbida per Espanya i França,
condemnant-la així a una possible desaparició en mans d’aquest ocupants que no admeten la natural
existència del nostre país.

El pecat de l’independentisme és el que aquests polítics desnaturalitzats no li han perdonat i l’han
condemnat al més desintegrador càstig d’un malvat silenci social. Amb aquest beneplàcit, Manuel de Pedrolo
és actualment ignorat per molt ciutadans i ben segur que no ha rebut cap elogi per part de l’estament polític
establert, quedant així aparcat en la ignorància d’una majoria del nostre poble.

Els catalans hem de reivindicar la qualitat d’aquest escriptor que ha deixat un testimoni clar del seu desig de
llibertat pel nostre país. Cal reconèixer la valentia de Manuel de Pedrolo que va portar a terme la seva tasca
en moments molt difícils, i amb una tenacitat poc habitual.

Fa poc s’ha editat el llibre “CRÒNIQUES”, que recull un seguit d’articles d’aquest autor, gràcies a la fundació
que porta el seu nom i dirigeix la seva filla Adelais de Pedrolo. S’ha de conèixer i de ben segur que
descobrirà als que no el coneixien una home ple de seny i bonhomia, al mateix temps que un català de soca
arrel amb una innegable fidelitat a Catalunya.

No podem permetre l’acció d’uns polítics que volen que ignorem els valors que Manuel de Pedrolo
representava com a intel·lectual i que mai renuncià a la plenitud de la nostra cultura, ni a un discurs
plenament independentista.

Claudi Romeu, 17 de juny del 07
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