
 

 
«És molt senzill: quedeu-vos tots a casa.» 
Aquesta consigna anònima ha estat 
capaç de contagiar tota una ciutat.  Els 
carrers es buiden. La paràlisi s’estén. 
Gairebé ningú no va a treballar. El 
transport, les botigues i les fàbriques 
cessen les activitats. Un alçament 
col·lectiu sembla possible sense 
vessament de sang. 

Narrada amb la força i l’astúcia d’una de 
les veus cabdals de la literatura catalana 
del segle XX, Acte de violència ens situa 
davant d’un poderós interrogant: què 
passaria si suméssim forces en una vaga 
col·lectiva i indefinida? La resposta és un 
dels llibres més representatius i celebrats 
de Manuel de Pedrolo. Una novel·la en 
què aquest aspirant a utopies ens parla 
de resistència i opressió, de solidaritat i 
violència, d’implicació i indiferència. Un 
autèntic clàssic escrit en ple franquisme, 
guanyador de la primera edició del premi 

Prudenci Bertrana i censurat fins a la mort 
del dictador. Però que continua sent 
d’una esfereïdora actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manuel de Pedrolo i Sánchez de Molina 

(l'Aranyó, 1 d'abril de 1918 - Barcelona, 

26 de juny de 1990). 

Nascut al castell de l'Aranyó, pertanyia a 

una família de la baixa noblesa, els 

Pedrolo. 

Es va iniciar a la vida literària amb un 

llibre de poemes publicat el 1950. El 1953 

va publicar la primera novel·la, Es vessa 

una sang fàcil. El 1954 va guanyar el 

Premi Joanot Martorell i, des de llavors, 

va esdevenir un dels valors més ferms, 

alhora que el més prolífic, de la 

novel·lística catalana actual. També 

col·laborà en publicacions catalanes com 

Ariel, Canigó, Oriflama o Serra d'Or. 

Pedrolo va assajar tota mena 

d'innovacions en les seves novel·les, en 

les quals, independentment del tema, 

dibuixà, sempre amb un fort realisme, 

l'aventura de l'individu subjecte a la seva 

qualitat humana, amb totes les 

contradiccions que això implica. Va fer 

alguna aproximació a la literatura de 

l'absurd. Fou un escriptor ambiciós i va 

escriure una gran quantitat d'obres, les 

quals pertanyen a una gran quantitat de 

subgèneres. L'obra de Pedrolo va des de 

novel·les realistes fins a novel·les amb un 

gran idealisme simbòlic, passant per 

policíaques i psicològiques. Malgrat que 

va cultivar tots aquests estils, Pedrolo va 

saber donar molt de si, fent que totes les 

seves obres siguin d'una gran qualitat. No 

li van importar les censures dels editors ni 

les maneres de pensar contradictòries a 

la seva, sinó que va ser fidel a les seves 

idees i va renunciar a publicar en castellà, 

encara que li hagués pogut portar millors 

beneficis econòmics. Finalment, cal 

destacar que Pedrolo va saber combinar i 

utilitzar amb gran destresa multitud de 

diferents estils, en va crear de nous i en 

tota la seva obra va mantindre la seva 

manera de pensar i la seva personalitat.  

Fou soci de l'Associació d'Escriptors en 

Llengua Catalana, que durant sis anys, 

del 1984 al 1989, va convocar el Premi 

Mecanoscrit adreçat a escriptors joves.  

Va morir el 26 de juny de 1990 a 

Barcelona (Barcelonès) a causa d'un 

càncer, a l'edat de setanta-dos anys.  

L'any 2018, amb motiu del centenari del 

naixement de l'escriptor, el Govern de la 

Generalitat aprovà la commemoració 

oficial de l'Any Manuel de Pedrolo. El 

mateix any, Bel Zaballa en publicà la 

biografia Manuel de Pedrolo. La llibertat 

insubornable. 


