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ABSTRACT 

The 21st century society presents a large linguistic variety that, as a consequence, entails a 

need of learning languages in order to establish communicative situations between people 

from different cultures. Therefore, in the last decades, it is increasing the interest in learning 

foreign languages and the need of resources, tools and techniques of teaching. When learning 

foreign languages, book adaptations as easy reading are a usual tool. In languages like 

Catalan they still don’t have a long tradition, even though the market is starting to grow to 

provide resources to learn Catalan as a foreign language. 

This project analyses one of the most known books from Manuel de Pedrolo, called 

Mecanosrit del segon origen (translated in English as Second origin typescript) as an easy 

reading book, adapted within the collection «Català Fàcil». The analysis the book is based on 

the characteristics of typographical, linguistics and content adaptation provided by the 

publishing house Eumo. It is also analysed the fitting of the adaptation in the Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

Key words: foreign language learning, Catalan, Manuel de Pedrolo, Mecanoscrit del segon 

origen, easy reading, «Català Fàcil». 

RESUM 

La societat del segle XXI presenta una gran diversitat lingüística que, com a conseqüència, 

comporta una necessitat d’aprenentatge de llengües per poder establir situacions 

comunicatives entre persones de diverses cultures. Així doncs, en les darreres dècades, està 

augmentant l’interès per aprendre llengües estrangeres i la necessitat de recursos, eines i 

tècniques d’ensenyament. En l’aprenentatge de llengües estrangeres, les obres adaptades 

com a lectura fàcil són una eina habitual. En llengües com el català encara no tenen una 

tradició gaire llarga, tot i que el mercat s’està començant a ampliar per facilitar recursos per a 

l’aprenentatge del català com a llengua estrangera. 

En aquest treball, s’analitza una de les obres més conegudes de Manuel de Pedrolo, 

anomenada Mecanoscrit del segon origen, com a obra de lectura fàcil, adaptada dins la 

col·lecció «Català Fàcil». Per realitzar l’anàlisi de l’obra, es prenen com a base les 

característiques d’adaptació tipogràfica, lingüística i de contingut proporcionades per Eumo 

Editorial. També s’analitza l’encaix de l’adaptació en el nivell mitjà del Marc europeu comú de 

referència (MECR) per a l’aprenentatge de llengües. 

Paraules clau: aprenentatge de llengües estrangeres, català, Manuel de Pedrolo, 

Mecanoscrit del segon origen, lectura fàcil, «Català Fàcil».  
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1. INTRODUCCIÓ 

Les obres adaptades com a lectura fàcil són una eina habitual en l’ensenyament de llengües 

estrangeres. Tenen una tradició molt llarga en llengües com ara l’anglès o l’espanyol, però en 

català encara no hi ha gaires obres que s’hagin adaptat amb aquesta finalitat. 

Per aquest motiu, en aquest treball s’ha cregut convenient analitzar el Mecanoscrit del segon 

origen de Manuel de Pedrolo, tenint en compte el Marc europeu comú de referència (MECR) 

per a l’aprenentatge de llengües i el Programa de la llengua catalana del nivell elemental de la 

Secretaria de Política Lingüística de a Generalitat de Catalunya. L’obra analitzada és molt 

significativa, per la seva popularitat, més que per la seva qualitat, i ha estat adaptada al nivell 

mitjà (equivalent al B1 de MECR), segons la classificació d’Eumo Editorial, que és qui l’ha 

adaptat i publicat en la versió reduïda.  

En relació amb la metodologia emprada per a la realització d’aquesta anàlisi, primer de tot, es 

presenta l’estat de la recerca sobre l’aprenentatge de llengües estrangeres i, en concret, 

sobre la importància de la comprensió lectora com a eina per a l’adquisició de segones i 

terceres llengües. També es descriu l’obra, les característiques de l’obra adaptada i les 

característiques de la col·lecció «Català Fàcil», a la qual pertany. Seguidament, a partir de la 

versió adaptada de l’obra escollida es determinen quines són les característiques quant a la 

reducció de l’argument i, especialment, les tries lingüístiques (morfologia, sintaxi i lèxic). 

Finalment, s’analitza l’encaix del resultat de l’obra adaptada dins el Marc europeu comú de 

referència. 
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2. L’APRENENTATGE DE LLENGÜES ESTRANGERES 

Abans de començar amb l’anàlisi del Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo com 

a obra de lectura fàcil per a estudiants de català com a llengua estrangera, es realitza un petit 

estudi sobre l’aprenentatge de llengües estrangeres, centrat en persones adultes i joves, que 

serien les destinatàries principals de l’obra adaptada. 

2.1. La diversitat lingüística 

La diversitat lingüística es defineix com la situació que es viu en un territori determinat quan hi 

ha convivència entre més d’una llengua. Actualment, al segle XXI, hi ha unes sis mil llengües 

al món, la majoria de les quals es troben compartint territori amb altres llengües i, com a 

conseqüència, en situació de diversitat lingüística.  

La majoria de persones es comuniquen entre elles dins del seu territori amb la seva llengua 

materna. Ara bé, quan hi ha més d’una llengua oficial o s’han de comunicar amb gent d’altres 

cultures que parla altres llengües, entra en joc aquesta diversitat lingüística. Davant la gran 

varietat de llengües, sorgeixen problemes com ara la dificultat o, fins i tot, impossibilitat de 

comunicació entre persones de diferents cultures. 

En aquest sentit, és important tenir present que el món actual és plurilingüe i que no tothom 

es podrà comunicar amb tothom si no hi ha una llengua comuna per fer-ho. Per això, sovint 

cal estudiar llengües estrangeres, sobretot les que s’estan convertint en les més utilitzades 

com a eina de comunicació internacional.  

2.2. L’adquisició d’una llengua estrangera 

Una de les maneres de superar les barreres del plurilingüisme de la societat actual, és 

l’aprenentatge de segones i terceres llengües. Aquesta afirmació està molt present en les 

ments de la població dels països més desenvolupats actualment. Per això, no és estrany que 

en la majoria d’escoles, des de petits, es comenci a introduir els infants al món de les llengües 

estrangeres. 

Però l’aprenentatge d’una llengua estrangera requereix un procés d’estudi. Actualment, des 

de l’educació primària s’inicia l’ensenyament d’una llengua estrangera. En un principi, 

s’intenta fer servir tècniques i mètodes lúdics i molt interactius amb l’alumnat infantil, per tal 

que comencin a sentir la fonètica de la llengua i a aprendre les primeres paraules de 

vocabulari. A poc a poc, es va introduint l’estudiant en les competències que haurà de 

consolidar: la comprensió lectora, la comprensió oral, l’expressió lectora i l’expressió oral. Així 
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doncs, quan l’alumne és jove, o fins i tot adult, l’estudi de la llengua estrangera es realitza a 

l’entorn d’aquestes quatre competències, que es consideren bàsiques. 

Ara bé, també es dóna sovint la situació que una persona adulta o jove està interessada en 

començar a aprendre una segona o tercera llengua. En aquests casos, no se segueixen les 

mateixes tècniques que amb els infants, sinó que l’ensenyament se centra més en les quatre 

competències bàsiques de la llengua, que alhora s’utilitzen com a eina per adquirir vocabulari 

i gramàtica. 

Finalment, també cal tenir en compte que no tothom té la mateixa facilitat per adquirir una 

llengua estrangera, sinó que els alumnes poden tenir diferents dificultats o ritmes 

d’aprenentatge diferents segons la llengua materna, el nivell d’estudis, el fet que coneguin 

altres llengües, etc. Així doncs, en el procés d’adquisició d’una llengua estrangera hi ha molts 

factors diferents a considerar, uns factors que haurien de fer variar les tècniques 

d’ensenyament de la llengua. 

2.3. El Marc europeu comú de referència 

2.3.1. Creació i objectius 

El Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de 

llengües (MECR) és un document creat pel Consell d’Europa amb la finalitat de proporcionar i 

establir unes bases comunes per a l’aprenentatge de llengües. Així doncs, la principal finalitat 

del MECR és intentar (Consell d’Europa 2003: 21): 

[...] superar les barreres de comunicació existents entre els professionals que treballen en el 

camp de les llengües modernes i que tenen el seu origen en els diferents sistemes educatius 

d’Europa. Proporciona als administradors educatius, dissenyadors de cursos, professors, 

formadors de professors, organismes examinadors, etc. els mitjans perquè puguin reflexionar 

sobre la seva pràctica diària, situar i coordinar els seus esforços i assegurar la satisfacció de 

les necessitats reals dels aprenents de qui són responsables. 

El MECR també es va crear amb la finalitat de desenvolupar una estabilitat i homogeneïtat en 

l’ensenyament de llengües entre els països d’Europa. Per això, s’havia de comptar amb la 

col·laboració de tots els governs, per tal que aquests vetllessin per la implantació del MECR 

en les institucions i els cursos dels seus països. D’aquesta manera, el MECR s’ha anat 

implantant en gairebé tots els països d’Europa i, a dia d’avui, la majoria de programes 

d’ensenyament de llengües maternes o estrangeres el prenen com a base. 

En conseqüència, s’han desenvolupat tres mesures fruit d’aquest MECR, per tal que pugui 

arribar a tenir les conseqüències esperades en la seva creació. En primer lloc, s’ha 
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d’assegurar que la població tingui els mitjans per adquirir coneixement dels idiomes d’altres 

estats europeus. En segon lloc, s’ha de promoure i donar suport als alumnes i als docents, 

facilitant-los les eines, els programes i els mètodes que puguin necessitar. Finalment, en 

tercer lloc, s’ha de promoure la investigació i la creació de programes per a tots els nivells 

educatius. Aquestes tres mesures, s’han acabat convertint també en les finalitats de la creació 

i desenvolupament del MECR. 

Actualment, el MECR s’ha convertit en una eina de planificació i d’homogeneïtzació. D’una 

banda, és una eina de planificació, ja que serveix com a guia per crear i planificar programes 

d’aprenentatge de llengües seguint els objectius, els continguts i les metodologies que 

proposa. D’alta banda, també és una eina d’homogeneïtzació perquè està servint per 

equilibrar gran part dels programes i certificats en llengües que existeixen a Europa. 

2.3.2. Nivells comuns de referència 

El MECR estructura el procés d’aprenentatge de les llengües en sis nivells. Per a cada nivell 

té en compte les quatre competències bàsiques: la  comprensió escrita, la comprensió oral, 

l’expressió escrita i l’expressió oral. A partir d’aquests sis nivells i les destreses assignades a 

cadascun d’ells es pot garantir una fluïdesa i augment progressiu de l’aprenentatge de la 

llengua, que alhora va acompanyat d’alguns continguts de vocabulari, gramàtica i cultura que 

s’introdueixen en els textos o en les converses que es treballen. 

Així doncs, per a cada nivell, es considera que l’alumne té unes capacitats diferents en la 

llengua treballada. A continuació, es presenten els sis nivells i les competències associades. 

El nivell més baix és el nivell inicial A1, un nivell en què l’aprenent encara es considera 

principiant. En assolir aquest nivell, l’alumne pot entendre i utilitzar expressions quotidianes i 

frases senzilles relacionades amb les necessitats bàsiques de la vida quotidiana. Es pot 

presentar i pot parlar sobre temes com ara la seva família, l’entorn on viu i la seva vida diària. 

Pot arribar a mantenir una conversa senzilla, sempre que l’altre interlocutor parli lent i estigui 

amb disposició d’ajudar. 

El nivell bàsic correspon a l’A2, un nivell en què l’aprenent comença a entendre i formular 

frases habituals de la llengua i amplia la capacitat comunicativa sobre temes personals, 

laborals, familiars, etc. Pot arribar a mantenir converses senzilles relacionades amb aquests 

temes, sense necessitar tanta ajuda de l’altre interlocutor. També comença a ser capaç de 

descriure de manera senzilla algunes experiències personals. Es considera que, en un viatge 

a un país on es parli la llengua estudiada, l’alumne podria comunicar-se, tant parlar com 

entendre, mínimament per satisfer les necessitats bàsiques. 
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El nivell B1 correspon al nivell llindar, un nivell en què l’alumne es pot desenvolupar en la 

majoria de situacions de la vida quotidiana, i és capaç de descriure i explicar experiències i 

opinions sobre qüestions bàsiques. Pot articular un discurs senzill i complet sobre temes que li 

siguin d’interès personal o coneguts. Pel que fa a la comprensió, l’aprenent pot entendre 

clarament informacions i converses sobre temes com ara la feina, l’escola, l’oci, etc., i també 

en una situació de viatge en una zona on es parli l’idioma estudiat. 

El nivell avançat correspon al B2 del MECR, un nivell en què l’aprenent pot començar a 

entendre i articular idees complexes en textos escrits i discursos orals. És capaç d’expressar-

se amb fluïdesa i una certa espontaneïtat, de manera que es pot desenvolupar sense 

problemes en una conversa amb un nadiu de la llengua. Pot redactar textos llargs sobre un 

ampli ventall de temes i pot expressar la seva opinió, així com els avantatges i inconvenients 

d’algun fet o tema concret. 

El nivell funcional C1 és un nivell en què l’alumne pot produir textos llargs, clars i estructurats, 

de diferents modalitats i de temes molt diversos. Es pot expressar sense problemes i sense 

haver de buscar gaires paraules o expressions. Pot entendre discursos o textos gairebé 

complets i es considera que pot utilitzar la llengua fluidament en entorns socials, acadèmics i 

professionals. 

El darrer nivell és el C2, nivell de domini en què el grau de correcció de la llengua és molt 

elevat. Es considera que pot entendre sense esforç gairebé tot el que llegeix o escolta, que 

pot recollir informacions de diverses fonts i presentar-les de manera cohesionada i coherent. 

Es pot expressar de manera precisa i totalment fluida en qualsevol situació personal, 

professional o social.  

2.4. La comprensió lectora com a eina d’aprenentatge 

Així doncs, com s’ha comprovat en les definicions del MECR per determinar els nivells 

d’adquisició d’una llengua, aquests es basen en quatre competències principals: la 

comprensió oral i escrita i l’expressió oral i escrita. Aquest treball, ja que analitza una obra 

literària escrita, se centra en la comprensió escrita, també anomenada comprensió lectora. 

La lectura és considerada com un dels recursos més bàsics per a l’aprenentatge de segones i 

terceres llengües i, de fet, va guanyant més importància cada vegada. Així doncs, tal com 

afirma Mendoza Fillola (1993: 314): 

[...] se ha pasado de considerar la lectura como un simple ejercicio o actividad complementaria 

en cualquier clase de aprendizaje de lengua, a ser tratada como un recurso básico y 
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globalizador, a la vez que, debidamente programado, un procedimiento muy propio para el 

autoaprendizaje. 

Evidentment, es considera que el procés lector per a un estudiant de llengua estrangera és 

més complicat i comporta més treball que per a un lector de primera llengua. La causa 

d’aquest fet es troba en què els textos que es llegeixen i treballen, no tenen la simple finalitat 

de ser una lectura lúdica ni un simple exercici de comprensió de contingut, sinó que també fan 

que el lector vagi adquirint coneixements sobre el vocabulari, la gramàtica i la cultura meta 

que hi ha dins el text. Així doncs, la lectura d’un text en una segona o tercera llengua no 

implica simplement una feina de descodificació del contingut. 

Ara bé, davant de la lectura, un lector de segona o tercera llengua pot trobar-se amb 

limitacions que no li permetin entendre alguna frase, un paràgraf o, fins i tot, el text sencer. 

Per això, un mateix ha de ser conscient de quines són les seves limitacions i ha d’anar 

buscant i desenvolupant tècniques per tal de superar aquestes limitacions. Normalment, la 

manca de domini de la llengua estrangera amb la qual es llegeix provoca limitacions o 

problemes com els següents: que el lector no entengui el tipus de text a què s’enfronta, que el 

lector desconegui el lèxic i les estructures sintàctiques, que el lector no entengui el significat 

del text o d’alguna part, etc. 

Tot i això, els textos que són objecte de les comprensions lectores com a eina d’aprenentatge 

d’una llengua estrangera no són textos qualssevol. Sovint són escrits que han estat redactats 

per complir amb aquesta finalitat o bé són adaptacions d’altres documents que s’han 

simplificat i modificat per servir com a eina d’aprenentatge. Per exemple, en llibres de text de 

segones o terceres llengües estrangeres, normalment no trobarem textos administratius, ni 

legals, ni purament acadèmics, etc. En canvi, sí que hi podrem trobar textos literaris, 

adaptacions d’articles de premsa o, fins i tot, escrits redactats pensant per ser una eina per 

aprendre una unitat lèxica o gramatical determinada. 

2.5. El català com a llengua estrangera 

Hi ha llengües que tenen una llarga tradició com a llengües estrangeres, com ara l’anglès, el 

francès, l’alemany o l’espanyol. El català, en canvi, no compta encara amb aquesta llarga 

tradició com a llengua estrangera, tot i que cada vegada es mostra més interès per aprendre-

la com a segona o tercera llengua. 

Com a conseqüència, els recursos que es poden trobar relacionats amb l’ensenyament i 

l’aprenentatge del català com a llengua estrangera són sovint escassos. Aquesta escassedat 

de recursos també ve causada pel fet que el mercat d’aquest àmbit no és gaire ampli i, a més, 
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hi ha poques editorials que es dediquin a la publicació d’obres relacionades amb 

l’ensenyament i l’aprenentatge del català com a llengua estrangera. 

En aquest sentit, a partir de les darreres dècades del segle XX, les institucions catalanes es 

van començar a implicar en la tasca de la normalització de la llengua i la cultura. Abans d’obrir 

el català al món i que comencés a ser d’interès com a llengua estrangera, calia normalitzar la 

llengua, establir unes institucions i una identitat pròpies. 

Després del restabliment de la Generalitat de Catalunya l’any 1977 i l’aprovació de l’Estatut 

d’autonomia dos anys després, el català torna a ser llengua oficial al territori i s’inicia un 

procés de normalització lingüística i d’obertura de la llengua al món. L’any 1983 es va aprovar 

la Llei de normalització lingüística que establia el català com a llengua oficial de Catalunya i 

tenia com a principal finalitat la recuperació de la llengua en els àmbits oficials, de l’educació i 

dels mitjans de comunicació. Més endavant, aquesta llei es va substituir per la Llei de política 

lingüística, publicada el gener de 1998, versió que encara avui en dia segueix vigent. 

Poc després, l’any 1988 es va crear el Consorci per a la Normalització Lingüística, amb la 

finalitat de “fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana” (Consell 

Executiu de la Generalitat de Catalunya 1988: 3). El Consorci estava format, l’any 2012, per 

22 centes de normalització lingüística al llarg de tot el territori català. Per tal de fomentar i 

normalitzar el català, el Consorci promou l’ensenyament de la llengua a persones adultes, 

empreses i administracions públiques; i també ofereix assessorament lingüístic i dinamització 

en les disciplines de l’ortografia, la gramàtica, la tipografia i el lèxic. En un primer moment, es 

dedicava principalment a fomentar l’aprenentatge de la llengua en adults que no havien pogut 

aprendre-la a causa de la Guerra Civil i el franquisme. 

Actualment, la població adulta i jove immigrant forma el col·lectiu que mostra més interès per 

aprendre el català com a llengua estrangera dins del territori de català. D’aquesta manera, el 

Consorci, per complir amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge de la llengua, té la possibilitat 

d’adaptar la seva oferta de cursos a les realitats i necessitats d’aquestes persones. Així, per 

exemple, pot oferir cursos per a persones amb una llengua materna comuna, com ara el 

xinès; pot oferir cursos per a persones no alfabetitzades; pot oferir cursos especialitzats per a 

àmbits com la restauració, el comerç, l’empresa, etc. 

Així doncs, es pot extreure com a conclusió, que la llengua catalana ha patit un llarg procés 

de normalització i obertura al món durant les darreres dècades, a partir de la caiguda del 

franquisme. Per això, cada vegada hi ha més interès per aprendre el català com a llengua 

estrangera, cada vegada hi ha més cursos de formació per a població adulta o immigrant i 
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cada vegada s’estan desenvolupant més recursos per a l’aprenentatge del català com a 

llengua estrangera. 

2.6. L’aprenentatge en persones adultes i joves 

L’edat adulta és una etapa dinàmica de la vida, diferent per a cada persona en funció de la 

seva situació professional o de les circumstàncies privades, dels moments crítics que ha 

passat, de la seva cultura, les expectatives, els hàbits, la situació socioeconòmica, el gènere, la 

formació prèvia, etc., que acabarà definint una relació específica de cada individu amb el món i 

amb si mateix, i un camí propi cap a l’aprenentatge. (Formariz 2011: 4) 

Si es parteix de l’afirmació anterior, es pot constatar que les persones mai no deixem 

d’aprendre, sinó que ho seguim fent però marcades per la nostra situació i pel nostre 

creixement. Per això, en l’àmbit de l’ensenyament no es pot tractar igual el procés 

d’aprenentatge d’un infant i d’un adult. Per exemple, una persona adulta, a diferència d’un 

infant en edat escolar, té experiència en la vida, està marcada pel seu context familiar i 

laboral, i compta amb un cert bagatge cultural. Tot això, s’ha de poder fer servir com a pont i 

mitjà per adquirir i consolidar nous coneixements, siguin de l’àmbit que siguin. 

Ara bé, aquesta experiència i personalitat ja desenvolupada, sovint és considerada com un 

inconvenient per a l’aprenentatge perquè produeix un alumnat molt divers. No obstant això, tal 

com al·lega Formariz (2011: 6), no s’ha de veure com un inconvenient, sinó com una carta 

que s’ha de saber jugar: 

La diversitat sempre present en la formació de persones adultes i els diferents ritmes 

d’aprenentatge no s’ha de considerar com un inconvenient o obstacle insalvable sinó com a 

una oportunitat per fomentar l’aprenentatge col·laboratiu. 

Així doncs, les experiències i els coneixements ja adquirits són característiques específiques 

de l’alumne adult. Dins d’aquests coneixements, s’hi troben normalment els hàbits d’estudi, 

les tècniques d’aprenentatge personals i l’interès per aprendre coses noves, tots ells aspectes 

que s’han de tenir com a base en preparar el temari i la manera d’enforcar les classes. Per 

aquest motiu, és important, i també un avantatge, aprendre a partir del que ja se sap.  

Un altre avantatge que s’ha de saber jugar en l’ensenyament a persones adultes és la seva 

motivació per reprendre l’educació en aquella matèria. Les causes o motivacions que porten a 

una persona adulta a reprendre uns estudis inacabats o a iniciar-ne de nous en una disciplina 

que encara no ha explorat poden ser molt diverses: interès personal, necessitat professional, 

curiositat, afició, etc. Aquestes causes ja no són les mateixes per les quals estudia un infant o 

jove en edat escolar i, per tant, les classes i el temari s’han d’intentar enfocar d’una manera 

diferent, amb la finalitat de mantenir aquesta il·lusió i motivació de l’adult. 
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Tampoc no s’ha oblidar que l’alumne adult és capaç de gestionar ell mateix el propi 

aprenentatge; és a dir, que l’adult és conscient d’allò que haurà d’aprendre i es pot gestionar 

els coneixements. D’aquesta manera, l’adult serà conscient en tot moment del seu grau de 

participació en les classes, de la seva tasca personal a casa i, fins i tot, de l’evolució del seu 

aprenentatge. 

Per tots aquests motius, cal que s’intentin crear cursos o recursos destinats únicament a 

l’aprenentatge per a persones joves i adultes, que no els tractin igual que als infants en edat 

escolar, a través dels quals, l’alumne adult hauria de poder adquirir qualsevol tipus de 

coneixement, de qualsevol nivell. Per exemple, en el cas de l’aprenentatge de llengües, un 

adult estranger ha de poder aprendre una llengua des de zero, igual que ho faria un infant, 

però al seu propi ritme i amb una presentació del temari que s’adeqüi a la seva situació i 

experiència. Per això, cada àmbit de coneixement ha d’anar desenvolupant a poc a poc 

recursos per oferir a la població adulta que hi estigui interessada. 

Concretament en el cas del català, el Consorci per a la Normalització Lingüística té un gran 

paper en l’àmbit d’ensenyament de la llengua catalana com a llengua estrangera a persones 

adultes. El Consorci treballa per facilitar una formació presencial, a distància i una 

autoformació; també posa a disposició dels ciutadans cursos per aprendre el català parlat i 

per aprendre a utilitzar correctament el català escrit. Finalment, també ofereix cursos 

específics, per aprendre la llengua en un àmbit determinat, normalment professional; a més 

de cursos adaptats a les persones que els demanen, com s’ha comentat en l’apartat anterior.  
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3. LA COL·LECCIÓ «CATALÀ FÀCIL» 

La comprensió escrita és una de les competències, i alhora eines, que formen part de 

l’aprenentatge d’una segona o tercera llengua. Per desenvolupar la competència de la 

comprensió lectora en una llengua estrangera, cal disposar d’uns recursos adaptats amb 

aquesta finalitat. Per aquest motiu, no tots els textos poden servir com a eina, sinó que sovint 

s’han d’adaptar o, fins i tot, escriure expressament perquè serveixin a l’alumnat per adquirir 

els coneixements lèxics, gramaticals i culturals necessaris. 

D’aquesta manera, al llarg dels anys s’han anat creant aquests recursos per desenvolupar la 

comprensió lectora. Llengües com ara l’anglès, que tenen una tradició llarga com a llengua 

estrangera, tindran més eines ja desenvolupades. Ara bé, en el cas del català, l’interès per 

estudiar-los com a segona o tercera llengua ha anat augmentant al llarg de les darreres 

dècades i, per això, fa relativament poc que s’han començat a elaborar aquests recursos. 

En aquest apartat es presenta una d’aquestes eines: la col·lecció de llibres adaptats 

anomenada «Català Fàcil», d’Eumo Editorial i la Universitat de Barcelona. A partir 

d’informació proporcionada per la mateixa Eumo Editorial, s’expliquen les particularitats de la 

col·lecció, dels textos escollits i dels textos que resulten de l’adaptació i simplificació.  

3.1. Lectura fàcil o català fàcil? 

Partint del principi que tots els ciutadans tenen dret a poder accedir a tota la informació escrita 

que genera la societat on viuen, regularment s’han realitzat adaptacions o simplificacions 

d’aquests documents. Els textos que s’adapten amb aquesta finalitat són anomenats 

instrumentals i comprenen literatures com ara articles de premsa i documentació 

administrativa, entre d’altres. 

Aquest tipus d’adaptacions també s’anomenen adaptacions de lectura fàcil, ja que, com bé 

indica aquesta denominació, tenen la finalitat de facilitar la lectura a adults, joves o infants que 

hi estiguin interessats. Així doncs, la lectura fàcil adapta textos per a persones que tenen com 

a primera llengua la mateixa en què està escrit el text adaptat, de manera que els textos 

resultants tenen una finalitat informativa, més que acadèmica o formativa. 

Ara bé, com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, no tots els textos, adaptats o no, poden 

formar part del currículum necessari per a l’aprenentatge d’una segona o tercera llengua. Per 

això, els textos classificats com a escrits de lectura fàcil, seguint les característiques anteriors, 

tot i que han estat adaptats, no ho han estat amb aquesta finalitat. 
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És per aquest motiu que cada llengua ha anat creant un conjunt de recursos lectors adaptats, 

diferents dels esmentats anteriorment, per facilitar la comprensió lectora i l’aprenentatge de la 

llengua. En aquest sentit, les llengües amb més tradició com a llengües internacionals i amb 

més interès per ser estudiades com a llengües estrangeres, tenen molta més oferta de 

recursos. Amb relació al català, cada vegada hi ha més recursos que tenen una funció de 

suport a l’ensenyament i aprenentatge lingüístic mitjançant, entre d’altres, textos adaptats als 

coneixements de la llengua catalana que s’està estudiant. En aquest sentit, ha sorgit la 

col·lecció «Català Fàcil», amb la finalitat d’adaptar textos originalment de tipus literari, com 

ara contes, novel·les, biografies, etc., per tal de facilitar recursos a aquells que aprenen la 

llengua catalana com a segona o tercera llengua. 

Aquests textos que s’adapten estan destinats, a diferència dels textos de lectura fàcil, a 

persones que tenen com a llengua materna una llengua diferent a la qual s’està estudiant i, 

per tant, diferent de la del text adaptat. Així doncs, els principals usuaris seran els estudiants 

del català com a segona o tercera llengua. Ara bé, aquests documents també poden 

esdevenir una bona eina de reforç, excepcionalment, per als estudiants nadius de la llengua 

que tinguin habilitats lectores limitades. D’aquesta manera, els principals destinataris seran 

persones joves o adultes, mentre que els infants en podran ser usuaris excepcionals. 

3.2. Característiques generals de la col·lecció 

Els orígens de la col·lecció «Català Fàcil» es troben l’any 2004, quan es van començar a 

publicar els primers textos modificats amb la intenció de simplificar-los per ser una eina 

d’aprenentatge de la llengua catalana. Avui en dia, la gran majoria compten amb un 

audiollibre disponible a Internet que es pot descarregar per acompanyar la lectura de l’obra, 

de manera que també es treballa la comprensió oral i la fonètica de la llengua catalana. 

Els destinataris principals d’aquests exemplars adaptats són aprenents del català com a 

llengua estrangera, ja siguin participants en cursos de català com a segona o tercera llengua 

per a joves i adults, com alumnes d’estudis universitaris de català. També pot ser un recurs de 

treball i de millora per a aquells estudiants a partir de l’educació secundària amb dificultats 

lectores. Finalment, poden esdevenir una eina també per a persones grans amb problemes de 

retenció memorística. 

La col·lecció és un recull d’obres d’arreu del món que tracten temes diferents, que són 

d’autors diferents i que van dirigides a públics lectors diferents. Totes les adaptacions les 

realitza Eumo Editorial i la Universitat de Barcelona, com a coeditors; i compten amb la 

col·laboració del Govern d’Andorra, de l’Institut Ramón Llull i del Consorci per a la 

Normalització Lingüística. 
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Les adaptacions publicades tenen unes característiques tipogràfiques i de disseny de pàgina 

també creades amb la finalitat de facilitar-ne la lectura. La font de lletra utilitzada és sense 

serif i té una mida una mica més gran del que s’acostuma a utilitzar en les publicacions de 

novel·les originals per a adults. Segons el nivell de dificultat, també es troben més o menys 

imatges al llarg de l’obra, així com més o menys paraules o expressions definides o 

il·lustrades als marges exteriors del text.  

3.3. Característiques generals dels textos adaptats 

Tot i que dins la col·lecció s’intenta oferir una varietat de textos, en relació amb l’autoria i 

l’argument especialment, no qualsevol obra és susceptible de ser adaptada o simplificada. 

Preferentment, se cerquen obres narratives de ficció, que relatin històries completes i amb 

una trama que pugui despertar un interès al lector jove o adult.  

Dins dels criteris de selecció d’obres per adaptar o simplificar, també hi ha predilecció per a 

obres d’origen català i de l’època contemporània. No obstant això, moltes de les adaptacions 

realitzades són d’obres d’autors que no són catalans. En aquests casos, la trama i la 

popularitat de l’obra i l’autor original han de ser prou conegudes perquè suscitin un interès als 

futurs lectors potencials o als professors que inclouran les obres com a part del temari. 

Amb l’objectiu que siguin una eina d’adquisició i consolidació de la llengua catalana, els títols 

publicats en la col·lecció «Català Fàcil» es classifiquen i graduen en tres nivells de dificultat. 

En el nivell elemental (500 paraules bàsiques i equivalent als nivells A1 i A2 del MECR) s’hi 

troben adaptacions com Viatge al centre de la terra de Jules Verne; Anna Frank. El diari d’una 

noia, d’Anna Frank; i Els assassinats del carrer de la Morgue, d’Edgar Allan Poe. En el nivell 

mitjà (1.500 paraules bàsiques i equivalent al nivell B1 del MECR), hi pertanyen adaptacions 

de llibres com Robinson Crusoe, de Daniel Defoe; Mecanoscrit del segon origen, de Manuel 

de Pedrolo; i La vida de Pau Casals, de Rosa Maria Bayà. Finalment, en el nivell avançat 

(3.000 paraules bàsiques i equivalent als nivells B2 i superiors del MECR) hi ha exemplars 

com Històries poc corrents, de Pere Calders, i El violí d’Auschwitz, de Maria Àngels Anglada. 

3.4. Característiques lingüístiques dels textos adaptats 

Eumo Editorial i la Universitat de Barcelona, com a coeditors de les obres de «Català Fàcil», 

tenen establerts uns criteris lingüístics a seguir per realitzar l’adaptació de les obres. A 

continuació, es comenten aquests criteris, que es reprenen més endavant per a l’anàlisi 

comparativa centrada en el Mecanoscrit del segon origen. 

La primera simplificació, i potser una de les més notòries en les adaptacions resultants, es 

realitza sobre les frases del text. D’una banda, sovint es redueix la llargada de les frases, 
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tallant les més llargues i creant diverses oracions separades i més senzilles sintàcticament. 

D’altra banda, es reordenen els elements que formen la frase per evitar tematitzacions i 

dislocacions que puguin dificultar-ne la lectura. D’aquesta manera, el text final esta format per 

frases curtes i senzilles, amb els elements ordenats seguint l’ordre neutre de la frase propi del 

català, és a dir, primer el subjecte, seguit del verb i, finalment, els complements, començant 

pel directe i l’indirecte. 

A part de la simplificació de les frases, la segona adaptació que es realitza, i que un lector 

nadiu identificaria ràpidament, té relació amb els connectors que donen sentit i enllacen les 

frases senzilles. Mentre que a les obres literàries originals els autors presenten una gran 

riquesa en connectors, en les adaptacions de «Català Fàcil» els nexes queden reduïts a unes 

poques opcions, entre les quals destaquen el però, el perquè i la conjunció i. Així mateix, 

també s’eliminen la major part d’oracions subordinades, de les quals se’n separen els 

elements i s’adapten per crear oracions coordinades o frases simples. 

Pel que fa a la configuració del text, cal destacar un canvi substancial en la interacció entre 

els personatges. Per facilitar la comprensió de les converses entre personatges, les 

adaptacions de «Català Fàcil» adapten els diàlegs indirectes per convertir-los en diàlegs 

directes. A més, sovint s’hi afegeixen indicacions sobre quin personatge parla en cada 

moment, per ajudar els lectors a seguir el diàleg. 

Amb relació a l’àmbit gramatical, hi ha dues tasques d’adaptació principals: la primera, 

relacionada amb les estructures verbals; la segona, amb els pronoms febles. Respecte a les 

formes verbals, d’una banda, hi ha tendència a evitar les nominalitzacions i a canviar-les per 

verbs. D’altra banda, també es produeix sovint una simplificació en els temps verbals i les 

perífrasis més complicats. 

En segon lloc, quant als pronoms febles, es tendeix a l’explicitació nominal, és a dir, hi ha 

tendència a evitar textos molt carregats de pronoms febles, que es canvien pels sintagmes 

nominals als quals fan referència. Com a conseqüència, sovint hi haurà elements repetits dins 

d’una mateixa frase, o en dues frases molt seguides que s’han tallat per simplificar.  

El lèxic és un dels elements que causa més problemes als lectors aprenents de segones i 

terceres llengües. Per això, se n’ha de fer una bona adaptació, encara que aquesta adaptació 

provoqui la pèrdua d’alguns matisos de l’estil de l’autor original. Per tant, en les versions 

adaptades, hi ha predilecció pels mots i les formes lèxiques més freqüents en el llenguatge 

col·loquial, ja que és més proper al lector i no suposa tanta dificultat com el llenguatge culte i 

literari. No obstant això, sovint també s’utilitzen paraules o expressions que no entren dins de 

les paraules bàsiques que delimita el nivell de l’adaptació per tal de fer augmentar el lèxic de 
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l’aprenent. En aquests casos, en comptes de substituir alguns mots complicats, s’ofereix una 

altra solució: es destaca el mot dins el text amb negreta i color gris i, al marge exterior del 

llibre, s’hi inclou una definició o una petita il·lustració que serveix per aclarir-ne el significat. 

L’última adaptació que es realitza en relació amb el lèxic, és la simplificació o explicació de les 

expressions figurades i frases fetes. 

Per acabar, la principal adaptació que es realitza és sobre el contingut. Les obres publicades 

en la col·lecció «Català Fàcil» són versions molt reduïdes de les seves originals, i això 

comporta, sens dubte una reducció substancial en el contingut. Així doncs, el text final, serà 

molt concís, molt simplificat i molt resumit.  
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4. EL MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN 

Les obres adaptades amb la finalitat de ser un recurs per a l’aprenentatge de llengües 

estrangeres juguen un paper important en el desenvolupament de la competència lectora dels 

alumnes. En català, recentment s’han començat a adaptar algunes de les obres més 

emblemàtiques amb aquesta finalitat. En aquest treball, s’analitza la més coneguda de 

Manuel de Pedrolo, el Mecanoscrit del segon origen. Però abans d’iniciar l’anàlisi comparativa 

de l’obra adaptada dins la col·lecció «Català Fàcil», cal conèixer l’autor i l’obra originals. 

4.1. Sobre Manuel de Pedrolo 

Manuel de Pedrolo és l’autor d’una de les obres més llegides i més conegudes de la literatura 

catalana. És un dels autors catalans més emblemàtics de la literatura de postguerra catalana, 

un context històric que ha marcat, sens dubte, totes les seves obres, el seu estil i els seus 

personatges. 

Així doncs, abans d’analitzar la seva obra més famosa, cal fer un repàs de la seva biografia i 

el context literari que tant el va marcar. També cal fer una anàlisi general de l’estil de les 

seves obres, sovint definit per ell mateix com un estil cru, alhora que cuidat; literari, alhora que 

quotidià.  

4.1.1. Biografia i obra 

Manuel de Pedrolo (l’Aranyó, 1918 – Barcelona, 1990) va ser un escriptor i traductor català, 

considerat un dels més prolífics de les lletres catalanes. Va dedicar-se a tots els gèneres 

literaris: la narrativa, la poesia, el teatre i els contes, entre d’altres.  

Va créixer a Tàrrega, en una família de propietaris rurals procedents de Cervera. El seu pare 

va ser president d’Acció Catalana i d’ell va heretar la passió per la lectura i els llibres. L’any 

1935 es va traslladar a Barcelona per acabar el batxillerat i iniciar la carrera de medicina, però 

amb l’inici de la Guerra Civil espanyola, es va dedicar breument a la docència a la població de 

Frígols de les Mines i va anar a diversos fronts com a part de la branca d’artilleria de l’Exèrcit 

Popular. Més tard va ser traslladat a Valladolid, on va escriure la seva primera obra inèdita i 

que ell mateix va qualificar de força dolenta. Des del començament va escriure en català i, 

malgrat la censura i les dificultats per publicar, va arribar a ser un dels autors més llegits de la 

postguerra. 

En acabar el servei militar a Valladolid, va tornar a Barcelona, on es va casar i es va establir 

definitivament. A partir de llavors va començar a escriure regularment i es va dedicar a 

l’assessoria literària, la traducció i la correcció de textos, entre altres feines editorials. L’any 
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1949 va publicar el seu primer llibre, però encara no formava part de cap dels cercles literaris 

catalans de la postguerra. 

Durant les següents dècades, no va deixar mai d’escriure ni publicar regularment en tots els 

gèneres. El conjunt de la seva obra arriba a sumar un centenar de títols, per alguns dels quals 

va rebre premis literaris com el Víctor Català, el Sant Jordi, el Prudenci Bertrana i el Premi 

d’Honor de les Lletres Catalanes. En una entrevista a càrrec de Joaquim Maria Puyal al 

programa televisiu Vostè pregunta, Pedrolo dedica uns moments a parlar sobre el ventall 

d’obres tan gran que ha escrit (Puyal-Pedrolo 1983): 

Moltes vegades se m’ha acusat de que [sic] escric massa. Jo penso que no he escrit ni massa 

ni poc. He escrit simplement allò que d’una manera o altra portava dintre i ho he anat traient, i 

ho he anat traient amb una certa regularitat. Resulta que hi portava una certa quantitat de 

coses, molt bé, més val portar més que portar menys.  

També va ser soci de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, que va convocar durant 

uns anys el premi Mecanoscrit per a escriptors joves. Entre les obres de Pedrolo, destaquen 

Cendra per Martina (1965), Totes les bèsties de càrrega (1967), Mecanoscrit del segon origen 

(1974), Un camí amb Eva (1975), Situació analítica (1971), per les quals ha rebut alguns dels 

premis esmentats anteriorment. 

Aquest gran ventall d’obres de Manuel de Pedrolo ha tingut una gran rellevància dins la 

literatura i cultura catalana. Tal com ell mateix va explicar en l’entrevista amb Joaquim Maria 

Puyal l’any 1983, va dedicar-se a escriure amb la intenció de fer una aportació a les lletres 

catalanes (Puyal-Pedrolo 1983): 

He volgut donar al màxim, he volgut fer una obra que fos moderna, que fos més o menys 

notable en el sentit que hem dit d’incidència, que fos creadora, que no s’estanqués precisament 

en aquesta petita bassa nostra de granotes, sinó que sortís a fora, integrés altres coses... Però 

jo no puc judicar si ho he aconseguit o no ho he aconseguit. Això ho han de dir més que res els 

lectors, i no solsament [sic] els lectors actuals, sinó els lectors que vindran, si en vénen i si 

l’obra d’una manera o altra perdura.  

4.1.2. El context literari 

Manuel de Pedrolo és un dels màxims representants de la literatura catalana de postguerra. 

En el conjunt de la seva obra es pot entreveure la voluntat de fer literatura, sense sentir-se 

completament limitat per les circumstàncies polítiques i lingüístiques que es vivien en el país 

després de la derrota patida a la Guerra Civil.  
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L’any 1939, en acabar la Guerra Civil, les editorials, les revistes, els diaris i les publicacions 

que existien a Catalunya es van eliminar per decret. La gran majoria d’estudiosos i de 

persones emblemàtiques van haver de marxar a l’exili. L’Institut d’Estudis Catalans va ser 

prohibit, es va haver de mantenir en la clandestinitat i la majoria dels seus membres es van 

haver d’exiliar. 

Davant la falta d’institucions culturals i de la llengua, els catalans s’enfrontaven a una època 

marcada fortament per pressió i crítica ideològica que venia del règim franquista guanyador 

de la guerra. Una de les conseqüències immediates que va tenir això sobre la literatura a 

Catalunya, va ser l’inici d’una producció d’obres en llengua castellana, que havien de passar 

una censura abans de ser publicades. Per això, la literatura catalana va ser clandestina i 

gairebé inexistent en la vida pública durant la dècada posterior a la finalització de la guerra, de 

fet, només es van publicar alguns llibres eclesiàstics o sagrats. 

Des del final de la Guerra Civil fins a l’any 1944 aproximadament, malgrat que la literatura 

catalana era totalment clandestina i la repressió de la postguerra era molt forta, no es va 

deixar de produir. De fet, aquest període es considera uns dels més fèrtils de la literatura 

catalana, tot i que les obres eren clandestines i privades de la vida pública. Alhora, van 

començar a sorgir les primeres reunions clandestines d’intel·lectuals amb la finalitat 

d’organitzar una recuperació lingüística i cultural. En aquest sentit, cal destacar l’esforç per 

mantenir viva la literatura catalana des de l’exili amb iniciatives com la celebració dels Jocs 

Florals alternament a Amèrica i a Europa i la creació de noves editorials com El Pi de les Tres 

Branques a Amèrica, i Edicions Proa a França. 

Més endavant, després de la derrota de les forces de l’Eix al final de la Segona Guerra 

Mundial, la literatura catalana va començar a sortir de la clandestinitat i a reincorporar-se a la 

vida pública. No obstant això, la tasca clandestina va continuar, especialment en els àmbits 

acadèmics universitaris: en diverses universitats van sorgir revistes culturals que van tornar a 

impulsar la vida universitària. 

A finals de la dècada de 1950 i en endavant, la literatura va anar guanyant extensió i 

dinamisme, tant des de l’exili com des de l’interior del territori. Es va iniciar una recuperació 

dels autors catalans vells i il·lustres, alhora que es va donar una empenta als autors nous. Els 

primers, la majoria escriptors consolidats ja abans de la guerra, van ser els més afectats pel 

conflicte bèl·lic, cosa que es veu reflectida en la temàtica de la seva obra, sobre la Guerra 

Civil, la situació prèvia a la guerra, l’exili, els camps de concentració, etc. Els segons van ser, 

en gran part, autodidactes, ja que no disposaven d’una tradició literària ni cultural definida per 

aprendre. La tasca i objectiu de tots ells va ser iniciar una normalització definitiva de la 

llengua, la literatura i la cultura  catalanes.  
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Aquest context literari, igual que amb molts altres autors d’aquella època, també va marcar i 

afectar l’obra de Manuel de Pedrolo. I així ho va explicar ell mateix en l’entrevista amb 

Joaquim Maria Puyal, en resposta a la pregunta de quin és el sentit de la seva obra (Puyal-

Pedrolo 1983): 

Potser sí, una obra literària també té raó de ser per ella mateixa. A més, hi ha moltes altres 

motivacions a la vida, potser sí. Jo al fi i al cap [sic], quan vaig començar a escriure potser 

també creia una mica amb allò de l’art per l’art. I després em vaig anar convencent que l’art 

estava inscrit en una societat i, per tant, d’una manera o altra, ha de voler fer forat en aquesta 

societat, reflectir-la, recrear-la, influenciar-la, canviar-la.  

Més avançada l’entrevista, Joaquim Maria Puyal, l’entrevistador, cita unes paraules que havia 

pronunciat Manuel de Pedrolo: “Si faig un petit balanç, i ja tinc edat per a fer-ho, m’adono que 

exactament com qualsevol altre fill d’aquest país en el curs de la meva vida he estat insultat i 

desposseït un cop i un altre cop, de fet ininterrompudament, en la meva condició de català”, 

després de les quals l’autor insinua de la següent manera la opressió que va patir, a causa de 

la situació de la postguerra, que tan el va marcar (Puyal-Pedrolo 1983): 

En aquelles terres bastant llunyanes on en aquell temps quan anàvem pel carrer els soldats 

ens deien “rojos”, “separatistas”, només pel sol fet de sentir-nos parlar català entre nosaltres.  

4.1.3. L’estil  

Una consideració que cal tenir en compte, respecte a l’obra de Pedrolo, és que va cultivar 

gairebé tots els gèneres de la literatura possibles. Va escriure des de poesia fins a teatre, 

passant per tot tipus de novel·la -social, negra, de ciència-ficció i experimental-, contes, 

articles periodístics, diaris, etc. Pedrolo, a l’entrevista amb Joaquim Maria Puyal realitzada 

l’any 1983, es defineix a ell mateix i la seva àmplia obra dins una gran varietat de gèneres 

literaris, de la manera següent (Puyal-Pedrolo 1983): 

[...] En realitat, un escriptor i algú que s’interessa molt per les qüestions polítiques referides a 

tota la humanitat, però referides concretament al seu país, degut a [sic] les condicions en què 

es troba. Això ha fet que no solsament [sic] em dediqués a la part creativa de la literatura, sinó 

també a aquella part més del tipus assagista.  

Malgrat aquesta gran diversitat de gèneres que va treballar, Pedrolo té un estil força 

característic, sobretot quant al lèxic, que es va mantenint en la majoria d’obres, especialment 

en les novel·les, contes, diaris i articles. El lèxic es podria inscriure dins un registre culte i 

literari, però alhora està matisat per expressions col·loquials que aconsegueixen acostar-se al 

lector i fer més versemblants els diàlegs. 
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En aquesta mateixa entrevista, l’autor del Mecanoscrit del segon origen també descriu en 

primera persona com considera que és el seu estil literari, en resposta a una pregunta d’un 

espectador que comenta que el seu lèxic tant pot ser molt planer, com més complicat, segons 

l’obra o el fragment d’una mateixa obra (Puyal-Pedrolo 1983): 

En realitat, jo procuro utilitzar sempre un llenguatge planer. Ara, hi ha novel·les, alguns tipus de 

novel·les que segons qui parla, hi ha un altre tipus de llenguatge, un llenguatge més culte. Tu, 

si ets un bon lector dels meus llibres, pots haver observat una cosa: que el llenguatge que usen 

els personatges és un, i que el llenguatge que usa l’autor directament és un altre, aquest pot 

ser una mica més difícil, encara que no tan difícil.  

Més endavant en la mateixa entrevista, una espectadora pregunta per la barreja entre l’estil 

cru de les seves històries i la tendresa en el tractament dels personatges. Davant aquesta 

afirmació, que sovint s’utilitza per descriure l’estil de Pedrolo, l’autor respon de la següent 

manera (Puyal-Pedrolo 1983): 

Penso que les situacions generalment són crues, però jo estimo els meus personatges, perquè 

jo d’una manera o altra estimo la gent; i aleshores els tracto amb tendresa, i els tracto amb 

tendresa com més desgraciats són. I desgraciats ho som tots, precisament per aquestes 

situacions, per aquestes circumstàncies hostils. Ara, jo les he de reflectir precisament perquè 

d’una manera o altra s’hi retallin aquests personatges i tinguin el tipus de vida que hagin de 

tenir, el tipus de vida de lluita, d’esforç, d’afany, de ganes de superar-se. I, generalment, jo 

procuro agafar la gent que té una certa aspiració realitzable o no realitzable, però que d’alguna 

manera volen sortir dels condicionaments que se’ls dóna. Si les condicions són dures, 

l’escriptura ha de ser dura en el sentit d’ambientació, de problemes que es presenten.  

Amb aquests comentaris extrets de l’entrevista al programa Vostè pregunta, es pot descriure 

l’estil de Pedrolo com un estil que intenta ser proper als lectors, presents i futurs, a través de 

reflectir situacions crues de la realitat. Això ho aconsegueix mitjançant els arguments i els 

personatges que viuen situacions igual d’hostils que les del moment en què escrivia les obres. 

Així doncs, altra vegada, es pot veure com el context literari, tot i que no es reflecteixi 

directament en l’obra, va tenir una gran influència en l’autor. 

4.2. Sobre el Mecanoscrit del segon origen 

4.2.1. Característiques generals de l’obra  

El Mecanoscrit del segon origen és una de les obres més conegudes de Manuel de Pedrolo i, 

possiblement, una de les més llegides de la llengua catalana. Es va publicar per Edicions 62 

l’any 1974 i es qualifica d’obra de ciència-ficció destinada a un públic juvenil, tot i que no va 

ser escrita pensant en aquest col·lectiu de lectors en particular. Ha estat traduïda a diversos 
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idiomes, entre ells el castellà, el neerlandès, l’italià, el basc i el gallec. En català, se n’han 

publicat ja gairebé una cinquantena d’edicions. 

L’obra també s’ha portat a televisió amb una sèrie de TV3 que va tenir una molt bona rebuda. 

Més tard, l’any 2015, se’n va fer una adaptació cinematogràfica dirigida per Carles Porta i 

Bigas Luna, que va donar lloc al film Segon origen. 

La història comença quan en Dídac, un nen de nou anys, després de ser atacat per uns nens 

del poble, cau a l’aigua i l’Alba, una noia més gran, s’hi llança darrere per salvar-lo. En aquest 

moment, quan tots dos són sota l’aigua, hi ha un atac extraterrestre que acaba amb tothom de 

la Terra i, aparentment, el noi i la noia són els únics supervivents de la humanitat. Llavors, 

hauran d’aprendre a sobreviure en un món destruït, hauran de lluitar contra les adversitats i 

problemes que se’ls presentin i hauran de fer avançar la humanitat. 

Aquests dos personatges i la seva història s’han convertit en dos grans referents de la 

literatura catalana. Algunes anàlisis de l’obra expliquen els significats dels noms dels 

protagonistes: per una banda, l’Alba és el moment en què neix el dia i, en el cas del 

Mecanoscrit, representa el naixement d’una nova humanitat i esperança; per altra banda, el 

nom d’en Dídac prové de didàctica i, per això, el noi simbolitza el procés d’aprenentatge i 

maduració personal i de la nova humanitat. 

4.2.2. El gènere de l’obra 

El Mecanoscrit del segon origen, de tots els gèneres que va cultivar Pedrolo, s’inscriuria dins 

la narrativa de ciència-ficció. Un gènere literari que es basa en una especulació 

d’esdeveniments realistes, que prenen com a base el món real. 

En la literatura catalana, es considera que la primera generació d’autors posterior a la Guerra 

Civil està formada per Estradé, Pedrolo, Perucho, Calders i Verdaguer, entre d’altres. Tots ells 

van haver de tornar a iniciar gairebé des de zero la literatura catalana i, per tant, cadascú 

d’ells va haver de buscar les seves pròpies obres i autors de referència. Aquesta llibertat va 

permetre no tenir una gran divisió entre els gèneres literaris gaire establerta, amb la qual cosa 

cadascun d’ells va poder cultivar els gèneres que va voler, sense estar marcat per unes 

convencions predeterminades. Aquesta llibertat va permetre a Pedrolo cultivar gairebé tots els 

gèneres, entre els quals hi ha la ciència-ficció, per exemple, amb el Mecanoscrit del segon 

origen. Més endavant, a partir de la segona i tercera generació d’autors catalans posteriors al 

1939, els gèneres ja es van anar determinant més i la ciència-ficció es va definir com un 

gènere que parteix de situacions de la vida real a partir de les quals es realitza una 

especulació per crear la història i els personatges. 
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Tot i que el gènere la ciència-ficció no és dels més cultivats en la llengua catalana, sí que hi 

ha unes quantes obres que en són significatives. En concret, centrant-nos en aquest treball en 

l’obra de Pedrolo, cal destacar que l’autor del Mecanoscrit va ser un dels primers a reprendre 

la ciència-ficció catalana després de la victòria franquista, ja que la producció havia quedat 

interrompuda durant la Guerra Civil. 

4.3. Sobre l’adaptació del Mecanoscrit del segon origen al «Català Fàcil» 

Una de les obres que ha adaptat la col·lecció «Català Fàcil» al nivell mitjà és el Mecanoscrit 

del segon origen. L’adaptació al nivell mitjà correspondria al nivell B1 del MECR i implica que 

el lèxic i el nivell del vocabulari té una base de 1.500 paraules bàsiques de la llengua 

catalana. L’adaptació d’aquesta obra l’ha feta Gemma Redortra i Vilà, mentre que la selecció 

és a càrrec de Carme Ballús.  

Gemma Redortra i Vilà és graduada en periodisme i publicitat per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i ha cursat un postgrau en traducció i interpretació jurídica a la mateixa universitat. 

La seva trajectòria acadèmica conclou amb un màster en gestió cultural i màrqueting, de la 

Universitat Oberta de Catalunya. Domina el català, el castellà, l’anglès, el francès i l’italià i ha 

treballat en els àmbits de la comunicació i les relacions públiques i de màrqueting a l’IP Triptic 

i al Grupo Planeta. Actualment, i des de fa un parell de dècades, és editora i especialista en 

comunicació a Eumo Editoral.  

Carme Ballús és una gran apassionada de la lectura des de ben petita, la qual cosa la va 

portar a estudiar la carrera de filologia. Ha dedicat tota la seva vida professional a la docència 

de la literatura i darrerament s’ha començat a dedicar a escriure, com diu ella mateixa en 

diverses entrevistes, relats breus, contes, microrelats i articles d’opinió. Amb cinquanta anys 

es va inscriure a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, on va rebre l’impuls que 

necessitava per presentar-se als primers concursos i per publicar els primers escrits. També 

ha col·laborat amb Eumo Editorial en la simplificació d’algunes grans obres. 

Pel que fa a la seva feina a Eumo Editorial, Gemma Redortra ha col·laborat en la simplificació 

d’obres com L’home invisible, de Herbert G. Wells; Viatge al centre de la terra, de Jules 

Verne; L’atles furtiu, d’Alfred Bosch; i Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo. 

D’altra banda, Carme Ballús també ha participat en la selecció i simplificació d’algunes obres, 

però destaca més per la redacció d’alguns pròlegs analítics i informatius de Mecanoscrit del 

segon origen, com ara el que ha publicat Edicions 62 en les darreres edicions d’aquesta obra.  
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5. ANÀLISI COMPARATIVA 

Tenint en compte les característiques de l’obra i l’autor originals, així com les guies per a les 

adaptacions d’Eumo Editorial i la Universitat de Barcelona per a les adaptacions, a 

continuació es presenta l’anàlisi comparativa de l’obra del Mecanoscrit del segon origen de 

Pedrolo amb la versió simplificada. L’anàlisi es divideix en quatre parts: l’estudi de les 

característiques tipogràfiques, el comentari sobre les característiques generals, la 

comparativa quant a característiques lingüístiques i un últim comentari sobre la simplificació 

del contingut de l’obra. 

Abans de començar amb l’anàlisi, cal destacar que l’obra adaptada s’estudia en comparació 

amb les característiques esperades del MECR per al nivell B1, que seria corresponent al nivell 

mitjà de la col·lecció «Català Fàcil». 

5.1. Característiques tipogràfiques  

En aquest primer apartat de l’anàlisi s’estudien els aspectes tipogràfics de l’edició de la 

col·lecció «Català Fàcil». A diferència dels següents apartats d’anàlisi, en aquest cas no es 

compara la versió reduïda amb l’original, ja que segueixen convencions molt diferents. Per 

tant, s’observa simplement el compliment de les característiques d’Eumo Editorial i la 

Universitat de Barcelona en l’obra publicada. 

El disseny de la pàgina està ideat per facilitar la lectura i la comprensió lectora. Per això, hi ha 

marges més grans dels que se solen trobar en altres edicions. Aquests marges s’aprofiten per 

incloure definicions o il·lustracions de paraules que es consideren complicades pel nivell al 

qual s’emmarca la versió simplificada. Gairebé en totes les pàgines hi ha definicions i imatges, 

però sempre hi ha una petita separació, creada amb un interlineat més gran, entre elles, per 

tal de no recarregar molt la pàgina. Més endavant, en l’apartat 5.3.7 s’analitza el tractament 

del lèxic i l’elecció de les paraules per definir. 

Com ja s’ha esmentat abans, la tipografia és sense serif i d’una mida més gran del que és 

habitual per a un llibre per a persones adultes. Dins del cos del text, a més, hi ha paraules 

destacades amb negreta i un color gris més clar: aquestes són les que es defineixen o 

il·lustren al marge exterior de la mateixa pàgina. Aquests destacats i el fet que les definicions 

estiguin al marge de la mateixa pàgina facilita molt la comprensió lectora, en comparació amb 

altres editorials, en què les definicions es recullen en forma de glossari al final de l’obra. 

Finalment, també hi ha imatges situades cada tres o quatre pàgines, normalment, que 

il·lustren algun moment destacat de l’argument. La finalitat d’aquestes imatges és 

acompanyar la lectura i fer-la més amena.  
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5.2. Característiques generals 

En aquest segon apartat de l’anàlisi comparativa s’estudien els aspectes més generals i 

recurrents al llarg de tot el text, com ara l’estructura de l’obra i les marques d’estil i registre 

que utilitza l’autor. L’objectiu és veure si s’han mantingut i quins criteris s’han seguit per 

adaptar l’obra original al nivell mitjà, sempre amb comparació amb el nivell equivalent (el B1) 

del MECR. 

5.2.1. Estructura 

L’obra de Pedrolo està estructurada en cinc quaderns i un epíleg final sobre l’Alba com a mare 

de la humanitat actual. Aquests quaderns tenen cadascun un títol propi que segueix 

l’estructura “Quadern de” seguit de dos substantius, com ara “Quadern del viatge i de l’amor” 

o “Quadern de la vida i de la mort”. Seguidament, després del títol del quadern i abans del cos 

del text, hi ha una indicació temporal feta seguint la nova manera que estableixen els 

protagonistes per comptar els anys: “TT/1”, “TT/2”, etc. 

Pel que fa  la versió reduïda de l’obra, si bé s’han mantingut els cinc quaderns amb els títols 

originals sense modificar, s’han omès les referències temporals a l’inici de cada quadern. Tot i 

que no són essencials per a l’obra, ja que es pot seguir l’evolució del temps a través de l’edat 

de l’Alba, s’ha perdut aquest petit matís realitzat segons la nova mesura de temps creada pels 

dos protagonistes. 

A més, en la versió de «Català Fàcil» s’han afegit titolets enmig del text dels quaderns, que 

potser serveixen per guiar la lectura, ja que indiquen amb una frase senzilla què passarà a 

continuació, però interrompen la lectura. Aquests titolets són intervenció de les dues autores 

de la versió reduïda, ja que no apareixen en cap cas en l’obra original. 

5.2.2. Estil i registre 

L’Alba, una noia de catorze anys verge i bruna [...]. (Pedrolo 1980: 5) 

Possiblement la frase d’inici de cada quadern és una de les frases més emblemàtiques i 

representatives del Mecanoscrit. Per això, aquesta frase es manté en l’obra reduïda, sense 

modificar-la, a excepció del començament del cinquè i últim quadern, en què s’ha canviat 

“L’Alba, una noia de divuit anys, bruna i prenyada [...]” (Pedrolo 1980: 137) per “L’Alba, una 

noia de divuit anys, bruna i embarassada [...]” (Redortra1 2015: 45). Ara bé, en els quatre 

                                                
1
 Se cita pel nom de l’adaptadora, Gemma Redortra, per evitar confusions amb l’obra original. A la 

bibliografia, correspon a l’obra següent: Pedrolo, M. de (2015). Mecanoscrit del segon origen. (1a ed.). 

Romanyà: Eumo Editorial i Universitat de Barcelona: Col·lecció «Català fàcil», 11. 
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primers quaderns s’ha mantingut, però no s’ha definit al marge, el mot verge, que no és una 

paraula de lèxic bàsic. En el darrer quadern, també s’hauria pogut mantenir el mot prenyada, 

acompanyat d’una explicació o definició al marge; tot i això, s’ha optat per simplificar-la i 

posar-ne una altra que es creu que el lector de nivell mitjà sí que pot entendre. 

Pel que fa a l’escriptura de Pedrolo, no és d’un registre gaire elevat ni complicat, sinó que es 

pot seguir fàcilment i ell mateix el caracteritza de planer, tret d’alguns mots com ara llur, que 

són de l’època en què va escriure l’obra. Tot i això, s’ha simplificat molt el registre i l’estil, a 

través d’elements com els connectors, el lèxic i les estructures sintàctiques de les frases. Com 

a resultat, aquesta reducció de l’estil porta a la creació d’una obra simplificada que sembla 

més un conte infantil amb sintaxi i lèxic limitats, que no pas una obra de Manuel de Pedrolo. 

Tenint en compte l’apartat 4.1.3, en què es presenta la definició de Pedrolo en relació amb el 

seu propi estil, es pot dir que, tot i la simplificació ja comentada, es manté la cruesa de les 

situacions i dels personatges, que alhora es tracten amb tendresa. Com que la història i el fil 

argumental no es modifiquen, les situacions que es relaten segueixen sent igual de crues, tot i 

que menys detallades. 

Així doncs, pel que fa al manteniment de l’estil de Pedrolo, és complicat de determinar, ja que 

no hi ha paràmetres precisos, sinó que és un aspecte molt general. Per una banda, com que 

Pedrolo utilitza un llenguatge planer, no hi ha gaires canvis en aquest aspecte. També es 

manté la cruesa de la història relatada. Per altra banda, en canvi, a causa de la simplificació 

del contingut, el tracte tendre dels personatges que Pedrolo afirma que intenta presentar en 

totes les seves obres no es pot apreciar gaire. 

5.3. Característiques lingüístiques 

En aquest tercer apartat de l’anàlisi, s’estudien aspectes més concrets i relacionats amb la 

morfosintaxi i el lèxic. Els canvis que es comentaran a continuació tenen relació amb els que 

s’han comentat en l’apartat anterior sobre l’estil de l’autor, ja que a través del lèxic i de la 

morfosintaxi, l’autor de l’obra crea el seu propi estil d’escriptura. 

5.3.1. Simplificació de les frases 

Un dels canvis més notoris en l’edició adaptada, respecte de l’original de Pedrolo, és la 

simplificació de les frases. Com que els lectors són aprenents de català de nivell mitjà, 

equivalent al B1 del MECR, no tenen encara la capacitat d’entendre frases molt llargues ni 

complexes. Per això, en la versió adaptada es tallen les frases, de manera que una frase 

llarga queda simplificada en dues o més oracions sintàcticament més senzilles. 
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D’aquesta manera, el text de la versió de «Català Fàcil» està escrit amb frases més simples i 

curtes. Tal com es pot veure en el següent exemple, la frase llarga que utilitza Pedrolo per 

expressar que en Dídac ha caigut malalt queda dividida en quatre oracions amb, com a molt, 

un o dos verbs cadascuna d’elles i també només un parell de complements com a màxim: 

I a punt d’entrar a la primavera els va caure damunt una altra desgràcia, car un matí, en Dídac, 

que es pensaven que s’havia refredat, va llevar-se amb els ulls tan inflats i llagrimosos i la 

mucosa del paladar tan irritada, que l’Alba l’obligà a tornar-se’n al llit. (Pedrolo 1980: 52) 

Abans de la primavera, va arribar una altra desgràcia. En Dídac es va posar molt malalt. Un dia 

es va llevar amb mal de coll i molta febre. L’Alba li va donar una medecina i el va fer tornar al 

llit. (Redortra 2015: 22) 

En l’exemple que es presenta a continuació, igual que l’anterior, es pot veure que la idea 

principal de la frase es manté, però se n’ha alterat el contingut, com a conseqüència de la 

simplificació de la frase. Així doncs, s’hi poden observar dues particularitats respecte de 

l’escrit original de Pedrolo. Per una banda, hi ha alguns elements que s’han omès, per tal de 

simplificar la frase principal. Aquests elements són normalment complements que, per a un 

lector principiant, només farien que complicar la sintaxi de l’oració sense aportar informació 

rellevant per a la història. D’aquesta manera, per exemple, s’han omès els detalls sobre els 

fruits que ha recollit l’Alba a l’inici de la novel·la per simplificar la frase i no sobrecarregar-la 

amb molts complements llargs. Per altra banda, també s’hi ha avançat algun detall per crear 

frases coherents, com ara qui és en Dídac, per facilitar als lectors la comprensió de la història 

i la identificació dels personatges i els esdeveniments.  

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 pegaven a un altre i 

el feien caure al toll de la resclosa, i els va dir: [...] (Pedrolo 1980: 5) 

L’Alba, una noia de catorze anys, verge i bruna, tornava a casa. A l’entrada del poble, va veure 

que dos nois pegaven al seu veí, en Dídac, un nen de nou anys. Després va veure que el 

tiraven en una bassa ben plena d’aigua. (Redortra 2015: 11) 

Com que les obres literàries normalment estan formades per frases complexes, subordinades, 

coordinades i amb molts complements per donar riquesa al text, la primera adaptació que s’ha 

de realitzar és simplificar les frases. Així, en les adaptacions s’hi troben oracions simples, en 

què s’omet alguna informació, ja que no tot es pot mantenir si es vol simplificar; i alhora es 

canvien de posició alguns detalls, que s’incorporen a frases anteriors o posteriors. Tot i això, 

en ser una adaptació per a un nivell B1, potser s’ha simplificat massa i s’hauria pogut introduir 

alguna frase més complexa, d’acord amb el temari del nivell. 
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5.3.2. Ordre neutre dels elements de la frase 

Un cop s’han simplificat les frases en el text adaptat, s’ordenen els elements seguint l’ordre 

neutre de la frase en català, de tal manera que s’intenta posar en primer lloc el subjecte, 

seguit del verb, acompanyat pels complements corresponents, però sense que n’hi hagi en 

excés, ja que això complicaria la comprensió del contingut. A continuació es presenten 

algunes oracions que mostren la preferència per l’ordre neutre dels elements de la frase: 

Tots els cadàvers tenien la pell de color groc i una estranya expressió a la cara. (Redortra 

2015: 13) 

I ens quedarem aquesta arma. (Redortra 2015: 25) 

Ara bé, malgrat la predilecció per l’ordre neutre de les frases simples, en oracions més 

complexes amb complements temporals i locatius, sovint se situen aquests al començament 

de la frase separats amb una coma. A més, en cas que les oracions mantinguin algun 

connector, normalment adversatiu o de conseqüència, aquest connector també es troba 

generalment al començament de l’oració, tal com s’observa en els exemples següents: 

Des d’aquell dia, en Dídac i l’Alba miraven el cel amb atenció abans de sortir de casa. (Redortra 

2015: 22) 

Per fi, al vespre van arribar a Barcelona (Redortra 2015: 28) 

Quan anaven a buscar l’autocaravana, van trobar un jeep. (Redortra 2015: 30) 

En una casa veïna, hi van trobar llavors i les van plantar. (Redortra 2015: 31) 

Per això, van anar a viure a una zona més alta. (Redortra 2015: 33) 

Finalment, també s’han mantingut algunes estructures més complexes, però que s’inscriuen 

dins del temari del nivell B1 del MECR, per tal que el lector aprenent vagi adquirint algunes 

estructures més complicades, com ara condicionals. Aquestes oracions que no mantenen 

l’ordre neutre de la frase com la majoria del text adaptat, són poques al llarg de l’obra, però ja 

serveixen per introduir el lector a estructures sintàctiques més elaborades: 

Si havien d’anar lluny, portaven armes. (Redortra 2015: 22) 

Com que la tardor s’acostava, tots dos van decidir de tornar a Barcelona. (Redortra 2015: 39) 

Així doncs, tenint en compte els coneixements que el Marc europeu comú de referència indica 

que l’alumne hauria de ser capaç de comprendre i adquirir a través de la comprensió lectora, 

els textos de nivell mitjà de la col·lecció «Català fàcil» s’han simplificat perquè tinguin oracions 

senzilles i de fàcil comprensió. En aquest sentit, s’intenta adaptar la sintaxi de l’obra 
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simplificada al temari del nivell elemental del MECR per al qual està destinada l’adaptació. Tot 

i això, dóna la sensació que s’ha simplificat més del que correspondria al nivell B1 del MECR, 

ja que, per exemple, s’hi troben poques frases condicionals, quan el condicional és una 

estructura que s’introdueix ja al nivell A2. 

5.3.3. Nexes i elements connectors 

Després de la simplificació de les oracions i l’ordre dels seus elements, també es pot observar 

que se n’han simplificat els elements connectors, tenint en compte el nivell B1 del MECR per 

al qual s’adapta el text. Com a conseqüència, es perd la riquesa en connectors i nexes que 

presenten les grans obres literàries, que queda reduïda a un petit ventall de connectors. 

D’aquesta manera, la varietat d’elements que uneixen les frases és força reduïda i, per tant, 

també és reduïda la varietat de relacions entre les frases: sovint només s’hi troben oracions 

coordinades, adversatives, de conseqüència, de causa i condicionals. 

En aquest cas, per analitzar el tractament dels connectors, com que la majoria de frases no 

tenen una correspondència exacta entre les dues obres analitzades, primer es presenta la 

riquesa en l’obra original i, a continuació, s’exposen altres exemples significatius de l’obra 

simplificada en què es demostri la reducció en la variació dels connectors. 

En els exemples presentats a continuació es pot comprovar la varietat de connectors que 

utilitza Pedrolo en l’obra original: 

I aleshores, quan l’Alba ja deixava el cistellet per tal de llançar-se a l’aigua sense 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 [...] (Pedrolo 1980: 6) 

Només molt rarament es referien a llur vida d’abans, car la noia pensava que aquestes 

converses els farien mal, en farien sobretot a en Dídac. (Pedrolo 1980: 43) 

I bo i que els arbres no havien estat esporgats i arreu hi havia secallers, aquell era un any 

d’olives [...] (Pedrolo 1980: 44) 

Per això, aquesta vegada, no es van preocupar de reunir reserves de menjar; a començament 

de tardor se n’anirien. (Pedrolo 1980: 68) 

Seguidament, es presenten alguns exemples en què es pot veure la varietat reduïda de 

connectors en l’obra adaptada per al nivell mitjà, entre els quals predominen el però, el quan, 

el també i la conjunció i. Tot i això, cal tenir present que no hi ha una gran abundància de 

connectors, sinó que la majoria de frases simplement se separen amb punts i seguit o punts i 

a part, segons sigui convenient. 
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Ja fora de l’aigua, l’Alba va posar el nen damunt l’herba, de costat, perquè li sortís l’aigua que 

tenia dins. (Redortra 2015: 11-13) 

Cada dia provaven d’escoltar la ràdio. Però sempre era igual: cap veu, cap música... (Redortra 

2015: 16) 

Quan aquell ésser es va posar dret, la noia va disparar. (Redortra 2015: 25) 

I així van arribar a la costa catalana. (Redortra 2015: 43) 

A part dels connectors ja comentats en aquest apartat, cal destacar que també s’han 

mantingut bastants elements que serveixen de connectors temporals i locatius, que s’han 

comentat en l’apartat anterior, sobre l’ordre neutre dels elements de la frase. Tot i això, en 

general hi ha poca varietat de connectors, la qual cosa no es correspon del tot amb el temari 

propi del nivell del MECR per al qual s’ha adaptat l’obra, ja que en un nivell de B1 

aproximadament, la riquesa en connectors i nexes hauria de començar a ser més àmplia. 

5.3.4. Estil directe en els diàlegs 

Pel que fa al tractament dels diàlegs, segons les convencions i normes que segueixen a la 

col·lecció «Català Fàcil», hi ha preferència pels diàlegs directes. Per això, sovint es 

transformen els diàlegs indirectes en diàlegs directes, per la qual cosa en les adaptacions 

pràcticament no s’hi trobarà cap fragment de diàleg indirecte.  

Ara bé, en l’obra de Pedrolo la majoria de diàlegs ja es troben en estil directe. Per tant, 

aquesta tasca de transformar els diàlegs indirectes en diàlegs directes no ha estat necessària 

en aquest cas. Tot i això, amb la finalitat de facilitar el seguiment de l’argument i dels diàlegs, 

sovint s’ha afegit una frase prèvia que indica de la boca de quin personatge sortiran les 

paraules que van a continuació. Així doncs, en l’adaptació dels diàlegs no s’han hagut de 

realitzar grans modificacions pel que fa a l’estil directe i indirecte. Només s’han hagut d’afegir 

algunes frases amb petites explicacions dels personatges que parlen, per ajudar el lector a 

seguir la conversa. 

L’Alba el va abraçar i li va dir: 

―No et deixaré mai, Dídac. (Redortra 2015: 23) 

Però la dona va somriure, va allargar la mà cap a l’Alba i va dir: 

―Bambina. (Redortra 2015: 40) 

Però en Dídac no en tenia cap dubte: 

―L’edat no és important si ens estimem. (Redortra 2015:42) 
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També cal destacar, que en l’obra original hi ha bastants fragments de diàlegs, alguns dels 

quals són relativament llargs. En l’adaptació a «Català Fàcil», en canvi, a causa de la 

simplificació del contingut, com a molt s’hi troben dues o tres intervencions de personatges 

seguides sense que aparegui la veu narradora entremig: 

L’Alba li va donar menjar i va pensar que el noi necessitava altres coses. 

―Hauré d’anar a comprar
2
 al poble a buscar menjar i medecines. 

―I si tornen els plats voladors? ―va preguntar en Dídac. 

―No tinguis por. Potser no tornaran més. Jo ja aniré de pressa. 

Al migdia l’Alba tornava a ser a casa. [...] (Redortra 2015: 23) 

Al marge de la manca de necessitat d’adaptació dels diàlegs indirectes en el cas de Pedrolo, 

potser per a un nivell B1 al qual està destinada l’adaptació, algunes d’aquestes simplificacions 

de l’estil indirecte a l’estil directe no serien necessàries. En aquest nivell, l’estudiant ja ha de 

començar a conèixer les estructures de diàleg indirecte i, per tant, se n’hauria pogut mantenir 

algun, en cas que n’hi haguessin, per tal d’anar facilitant exemples d’aquest estil indirecte. 

5.3.5. Estructures verbals 

La modificació més significativa amb relació a la simplificació de les estructures verbals en 

l’obra analitzada es troba en la modificació d’alguns temps verbals. En l’obra original de 

Pedrolo hi ha una gran varietat de temps verbals: s’hi troben principalment perfets, imperfets, 

plusquamperfets, perifràstics i alguns gerundis i passats simples. 

Fou allí que l’Alba contestà definitivament la pregunta que en Dídac li havia fet la nit abans. 

(Pedrolo 1980: 79) 

I l’endemà passat, quan encara s’alçava una ampla columna de fum a l’indret on havien vist el 

foc, van decidir d’anar-hi, però van esperar que el sol s’amagués i s’hi van encaminar a peu, 

sense preocupar-se ni de camins ni senderes. (Pedrolo 1980: 62) 

En canvi, en l’obra adaptada, es redueix la varietat de formes verbals, per adaptar-les al nivell 

dels lectors aprenents. En general, gairebé tot el text està narrat en passat perifràstic i 

imperfet. Ocasionalment també hi ha algun verb en present i algun en plusquamperfet per 

indicar que una acció ha passat abans d’una altra en el passat. Com a excepció, gairebé tots 

                                                
2
 En aquest fragment es produeix un contrasentit amb l’argument de l’obra. Si tota la terra ha estat 

destruïda, no és possible anar a comprar, tenint en compte que comprar implica, segons el Diccionari 

de la llengua catalana, “adquirir a canvi d’un import convingut”. Aquest contrasentit s’ha introduït en 

l’adaptació, ja que en l’original no hi apareix el mot comprar: “I va ser al cap d’una estona, quan li 

donava el puré de patates, que decidí d’arriscar-se a baixar al poble a cercar unes menges més 

convenients.” (Pedrolo 1980: 55). 
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els diàlegs estan redactats en present, tot i que també se’n troben alguns en passat, depenent 

del contingut del diàleg. 

En aquell moment l’Alba va veure els altres dos nois. Eren a terra i no es movien. (Redortra 

2015: 13) 

Ara buscava el camí de casa. (Redortra 2015: 13) 

El nen havia seguit l’Alba des de la bassa. Havia vist tots els cadàvers. Havia saltat per 

damunt les muntanyes de runa. I ara era allà, amb ella [...] (Redortra 2015: 14) 

―Mira què he trobat! És un llibre que ensenya a pilotar avions. Si n’aprenc, podrem anar a 

llocs llunyans. (Redortra 2015: 35) 

Per altra banda, segons la informació proporcionada per Eumo Editorial, una altra adaptació 

d’aquest tipus consisteix a evitar les nominalitzacions i a simplificar les perífrasis més 

complicades. En aquest sentit, pel que fa a les nominalitzacions, no n’hi ha gaires en l’obra 

original de Pedrolo, i el mateix passa amb les perífrasis verbals. A més, a causa de 

l’eliminació de contingut, moltes oracions que contenien nominalitzacions o perífrasis s’han 

eliminat i, per tant, no se’n pot analitzar la simplificació.  

5.3.6. Pronoms febles 

La llengua catalana és una llengua molt rica en relació amb els pronoms febles. Aquests 

pronoms substitueixen algun element de l’oració per evitar repeticions innecessàries en una 

mateixa frase o en frases molt seguides. Per a aprenents de català com a llengua estrangera, 

sobretot per a aquells que no tenen pronoms febles en la seva llengua materna, la substitució 

pronominal sovint suposa una dificultat en l’aprenentatge de la llengua i, per això, es 

comencen a introduir des de nivells baixos com l’A2, però es deixen per nivells superiors les  

substitucions i combinacions pronominals més complicades. 

Així doncs, segons la informació proporcionada per Eumo Editorial, la col·lecció «Català 

Fàcil» pretén adaptar-se al nivell dels lectors aprenents i, en aquest cas, presenta una 

tendència a l’explicitació nominal, és a dir, es tendeix a evitar la sobrecàrrega de pronoms 

febles, que es canvien pels sintagmes nominals als quals fan referència. D’aquesta manera, hi 

ha tendència a la repetició dels antecedents, més que a l’explicitació pronominal. En el cas 

concret de l’adaptació del Mecanoscrit del segon origen, com que l’obra està adaptada per al 

nivell mitjà, sí que s’hi inclouen pronoms febles, ja que comencen a formar part del temari del 

nivell B1. Per això, s’hi presenta una certa varietat pronominal, sense que ocasioni dificultats 

en la comprensió del text: 
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En Dídac va aprendre a conduir el tractor i després en va ensenyar a l’Alba. (Redortra 2015: 

20) 

I l’endemà en Dídac va arreglar l’autocaravana i se la va emportar. (Redortra 2015: 28) 

―I què hi farem, aquí? Ens hi quedarem? 

Però l’Alba no ho sabia. (Redortra 2015: 28) 

Quan anaven a buscar l’autocaravana, van trobar un jeep. En Dídac va arreglar-lo i també se’l 

van emportar. (Redortra 2015: 30) 

L’alumne de nivell elemental B1 del MECR, segons el temari d’aquest nivell en l’aprenentatge 

del català com a llengua estrangera, ja ha de començar a conèixer els pronoms febles. Els ha 

de saber identificar, així com també ha de poder observar-ne els referents als quals 

substitueixen. Com a conseqüència, no s’hi troben gaires repeticions nominals, sinó que hi ha 

bastantes oracions amb pronoms febles per començar a introduir el lector alumne a 

l’aprenentatge dels pronoms febles. Ara bé, com que l’alumne encara és de nivell mitjà, no 

avançat, no hi ha una sobrecàrrega de pronoms febles, ja que això dificultaria la identificació 

dels referents, la lectura i la comprensió del contingut del text. 

5.3.7. Lèxic 

En la comprensió lectora com a eina d’aprenentatge d’una segona o tercera llengua, el lèxic 

és un dels obstacles més significatius. Per això, quan es realitza una adaptació d’una obra per 

a aprenents de la llengua, cal fer-ne una bona adaptació i simplificació del lèxic. Una de les 

tècniques que s’utilitzen en aquests casos és la definició i il·lustració del significat de mots 

complicats en forma de glossari al final de l’obra o, com és el cas en la col·lecció «Català 

Fàcil», al marge exterior de les pàgines. 

Però és difícil establir uns criteris estrictes sobre quines paraules formen part de cada nivell 

d’aprenentatge de la llengua. Tot i que hi ha un nombre de paraules bàsiques associades a 

cada nivell d’aprenentatge, com ara les 1.500 paraules per al nivell mitjà (B1 de MECR), no hi 

ha llistes amb aquestes paraules. En canvi, el que es pot trobar és una llista dels temes sobre 

els quals l’alumne hauria de ser capaç de llegir, escriure, comprendre i parlar a cada nivell. 

Així doncs, es pot determinar que els mots que formin part d’aquests temes, han de ser 

coneguts per l’alumne, mentre que la resta de mots més complicats que formen part del 

temari de nivells superiors són els que s’hauran de definir o il·lustrar. 

En aquest apartat, doncs, s’analitza el lèxic definit en l’adaptació, prenent com a base el 

programa al qual pertany el nivell elemental (B1) del català com a llengua estrangera. Seguint 

el Programa de llengua catalana del nivell elemental establert per la Secretaria de Política 
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Lingüística de la Generalitat de Catalunya, els alumnes de nivell mitjà han de conèixer el 

vocabulari dels àmbits següents, entre d’altres: presentació d’un mateix, de la seva família i 

de l’entorn estudiantil o laboral; activitats quotidianes, experiències, temps lliure, gastronomia i 

meteorologia; via pública, habitatges, bars, restaurants i botigues; mitjans de transport, 

comunicacions, viatges; serveis d’assistència mèdica, serveis públics i actes públics. 

Partint del fet que els alumnes a qui va destinada l’adaptació del Mecanoscrit han de conèixer 

el vocabulari dels àmbits temàtics anteriors, s’estructura l’anàlisi del lèxic en tres apartats. En 

primer lloc, es comenten mots que s’han definit però que l’alumne hauria de conèixer. 

Seguidament, es comenten els mots que s’han il·lustrat o definit adequadament, ja que no 

formen part del temari del nivell. I, finalment, es fa una proposta de mots que no s’han 

comentat al marge de la pàgina, però que l’alumne potser no coneix i que, per tant, s’haurien 

pogut definir. 

Per començar amb l’anàlisi dels mots definits que l’alumne hauria de conèixer i que, per tant, 

no caldria que s’haguessin definit, cal destacar que la llista no és curta. S’han definit molts 

verbs que indiquen accions de la vida quotidiana i relacionades amb les activitats del temps 

lliure, com ara abraçar-se, netejar, pescar i nedar. També s’han definit i il·lustrat paraules 

relacionades amb els serveis públics, com botiga, biblioteca i museu; i noms d’animals, 

aliments i vehicles que s’estudien en nivells més baixos, com ara cranc, pollet i gall; verdures i 

formatge; tractor i autocaravana. També s’han definit paraules de coneixement bàsic que 

s’aprenen al nivell A1, ja que tenen relació amb les parts del dia, la meteorologia i activitats 

quotidianes, com medecina, tisores, migdia, tempesta i cognom. 

Encara dins el bloc de les paraules que s’ha definit de manera innecessària, s’hi troben alguns 

manlleus, com ara jeep i  bambina. En aquests casos, no és clar per què s’han definit les 

paraules, ja que no formen part de la llengua catalana i, a més, es mantenen invariables en 

moltes llengües. Finalment, també hi ha definits alguns gentilicis, com francès, etrusc i grec; i 

molts noms de ciutats o països que apareixen en la història, com ara Itàlia, Nàpols, Vesuvi, 

Taormina, Etna, Capri, Tarquínia, Elba i Gènova. Pel que fa a aquests dos darrers blocs, es 

pot considerar innecessari definir o identificar geogràficament tots els llocs que se citen en la 

història, en primer lloc, perquè els mots són semblants en la majoria de llengües; i, en segon 

lloc, perquè, com que es tracta d’una adaptació, s’hauria pogut simplificar l’argument i ometre 

algunes de les localitzacions. Ara bé, si es volien mantenir totes, no hauria estat necessari 

situar-les totes, ja que al final la lectura acaba sent molt lenta i feixuga, perquè el lector ha de 

llegir el text i totes les explicacions de cada localització geogràfica. 

Pel que fa als mots que s’han definit adequadament, tenint en compte el nivell dels lectors 

alumnes, la llista tampoc no és curta. La majoria són substantius relacionats amb la cruesa de 
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la realitat que descriu Pedrolo al Mecanoscrit, com destrucció, salvació, runa, cadàver, 

conservació i epidèmia. També, s’hi defineixen alguns verbs i adjectius que no formen part del 

temari del nivell elemental ni mitjà, com tremolar, enterrar, tripular i resistent. 

Finalment, també hi ha alguns mots que no s’han definit i que un estudiant de nivell mitjà de 

català com a segona o tercera llengua potser no coneix, ja que no formen part del currículum 

d’aquest nivell, o de nivells inferiors. És el cas, per exemple, de mots complicats, propis de la 

cultura catalana o abstractes, com ara pols, pou, masia, desgràcia, civilització, culpa i esforç. 

Per concloure l’anàlisi del lèxic de l’adaptació, cal destacar un parell de casos que qüestionen 

la coherència dels mots escollits per definir o il·lustrar. En primer lloc, es defineixen paraules 

dels àmbits temàtics de la natura, l’entorn i els animals potser perquè es considera que és un 

tema que l’alumne encara no ha estudiat. Ara bé, si l’alumne no té coneixements d’aquests 

temes, s’haurien de definir totes les paraules d’aquest àmbit temàtic; però no és el cas, ja que, 

per exemple, es defineix turó, però no cim; i es defineix gall i pollet, però no gallina. En segon 

lloc, també hi ha un altre cas que posa en dubte els possibles criteris d’adaptació de l’estil de 

l’autor i de la coherència del lèxic definit i simplificat. És el cas de la famosa frase inicial de 

cada quadern del Mecanoscrit: el mot bruna, que potser els alumnes no coneixen, es manté i 

no se substitueix per morena, adjectiu que apareix en els materials d’aprenentatge en tractar 

dels descriptors físics; també es manté el mot verge, però sí que es canvia prenyada per 

embarassada. Així doncs, s’ha mantingut la frase emblemàtica original de Pedrolo durant els 

primers quatre quaderns, però no s’ha definit el mot verge, que no es considera de lèxic 

general ni bàsic. Però el fet que més sorprèn és el canvi de prenyada per embarassada en el 

darrer quadern, un canvi que fa qüestionar-se la coherència i motiu pel qual s’ha mantingut 

verge, però s’ha canviat prenyada. 

Pel que fa a l’adaptació del lèxic, com a conclusió, tenint en compte el nivell per al qual està 

destinada l’adaptació, es podria considerar que s’han realitzat algunes definicions 

innecessàries, al costat d’altres definicions adequades per al nivell. Ara bé, no es poden 

esclarir quins criteris s’han seguit, ja que hi ha algunes incoherències que ja s’han comentat, i 

altres mots que no s’han definit tot i no ser part del temari del nivell mitjà. Així doncs, el lèxic 

es podria considerar com un dels elements més difícils d’adaptar i d’analitzar. 

5.4. El contingut de l’obra 

En aquest quart i últim apartat de l’anàlisi s’estudien els canvis que s’han produït en el trasllat 

del contingut de l’obra original a l’obra reduïda per al «Català Fàcil». Abans de començar 

aquesta anàlisi, ja es pot avançar que gran part del contingut s’haurà perdut o s’haurà reduït. 
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Tot i això, l’objectiu d’aquest apartat és analitzar què s’ha reduït i veure si s’ha mantingut el fil 

argumental principal. 

L’obra original de Pedrolo s’ha reduït unes 100 pàgines per fer-ne la versió de «Català Fàcil». 

Si bé no s’ha perdut el fil argumental general, ni l’essència del contingut, sí que s’ha simplificat 

molt el text. Per això, es mantenen gairebé tots els esdeveniments principals, però es 

desenvolupen molt poc, de manera que tot passa molt seguit i se’n donen pocs detalls. 

També es perden moltes descripcions de l’entorn i de la situació que creen intriga a la història 

i enganxen el lector a l’obra. Per exemple, al començament de l’obra, quan l’Alba veu que en 

Dídac cau a l’aigua i decideix plantar cara als nens del poble que s’estaven ficant amb ell i, 

després, saltar a l’aigua per salvar-lo, Manuel de Pedrolo ocupa quatre o cinc subapartats del 

primer quadern per presentar la reacció de l’Alba, per ajudar a caracteritzar el personatge; en 

canvi, en l’adaptació, tota aquesta caracterització es perd i queda reduïda en cinc frases. A 

continuació es presenta aquest exemple: del fragment original, només se’n cita el principi i el 

final, mentre que de la versió simplificada, se cita tot el fragment, ja que queda reduït a unes 

poques frases: 

I aleshores, quan l’Alba ja deixava el cistellet per tal de llançar-se a l’aigua sense 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! [...] 

Una altra commoció de l’aigua, més intensa, l’atrapà de la riba sense vèncer-la, car ella li oposà 

tota la seva voluntat i els recursos de la seva destresa i, per sota el vòrtex que estava a punt de 

dominar-la, s’enfonsà encara i va nedar cap a les lianes que empresonaven el noi. (Pedrolo 

1980: 5-6) 

L’Alba es disposava a tirar-se a l’aigua; volia salvar en Dídac, però de sobte es va sentir un 

soroll molt fort que venia del cel. 

―Mireu, mireu! Són plats voladors! ―va dir un dels nois. 

El cel era ple d’uns aparells que volaven. El soroll cada vegada era més fort, i el terra va 

començar a moure’s. 

Però l’Alba es va llançar a l’aigua al lloc on havia caigut en Dídac. (Redortra 2015: 11) 

Un altre fragment que il·lustra la gran reducció de contingut que es produeix en l’adaptació és 

la descripció de la malaltia d’en Dídac, en el segon quadern. En el text simplificat, amb dues 

frases s’explica l’evolució del principi de la malaltia d’en Dídac, mentre que a l’original de 

Pedrolo s’hi dediquen gairebé dues pàgines senceres. Com es pot comprovar en els 

fragments següents, tot i que del de l’obra original només se n’ha transcrit l’inici i el final, els 
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esdeveniments s’han simplificat molt, a través d’eliminar-ne la gran majoria de detalls i 

mantenir-ne simplement les idees principals. 

I a punt d’entrar a la primavera, els va caure al damunt una altra desgràcia, car un matí, en 

Dídac, que es pensaven que s’havia refredat, va llevar-se amb els ulls tan inflats i llagrimosos i 

la mucosa del paladar tan irritada, que l’Alba l’obligà a tornar-se’n al llit. Tenia també una tos 

seca i rasposa que feia mal de sentir. [...]  

I l’endemà el noi ja tenia tot el cos ple de flors vermelles i la seva temperatura fregava els 

quaranta. L’Alba ho comprovà dues vagades, car ell, a despit de la febrada, ara semblava prou 

eixerit. (Pedrolo 1980: 52-54) 

Abans de la primavera, va arribar una altra desgràcia. En Dídac es va posar molt malalt. Un dia 

es va llevar amb mal de coll i amb molta febre. L’Alba li va donar una medecina i el va fer tornar 

al llit. 

L’endemà en Dídac tenia més febre. Es va prendre la medecina i, de sobte, va preguntar: [...] 

(Redortra 2015: 22) 

D’aquesta manera, en general no es perden esdeveniments importants de l’obra original, però 

si s’ha llegit l’obra de Pedrolo, es nota clarament que és una obra modificada per ser utilitzada 

com a eina d’aprenentatge simplificada per a aprenents de català. Aquesta reducció en els 

detalls de la narració de l’acció i de les descripcions d’entorns i situacions facilita la lectura i la 

fa més ràpida.  
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6. CONCLUSIONS 

L’objectiu d’aquest treball era analitzar l’obra de Manuel de Pedrolo Mecanoscrit del segon 

origen com a lectura fàcil destinada a aprenents de català com a llengua estrangera, prenent 

com a base al Marc europeu comú de referència (MECR), el Programa de la llengua catalana 

del nivell elemental de la Secretaria de Política Lingüística de a Generalitat de Catalunya i les 

indicacions proporcionades per Eumo Editorial, que és qui realitza les adaptacions de la 

col·lecció «Català Fàcil». 

Abans d’avaluar l’encaix de l’adaptació dins el nivell corresponent del MECR, cal analitzar 

l’encert de les adaptacions realitzades per Eumo Editorial. Seguint les convencions per a 

l’adaptació proporcionades per l’editorial a través de correu electrònic, s’ha realitzat una 

anàlisi comparativa de l’obra simplificada respecte de l’obra original. D’aquesta anàlisi destaca 

el fet que l’obra resultant de l’adaptació és molt senzilla per al nivell al qual correspondria, tan 

pel que fa al contingut com pel que fa a l’estil i els elements lingüístics. Com a conseqüència, 

es perd riquesa en la sintaxi i en el lèxic, així com en les particularitats de l’estil cru però 

alhora tendre de Pedrolo. Això provoca que l’obra resultant pugui semblar més un conte 

infantil que no pas una obra de Manuel de Pedrolo. 

Tot i que la finalitat dels textos de «Català Fàcil» és reduir la complexitat de les obres per fer-

les accessibles a aprenents de la llengua, fins a quin punt s’han de simplificar les marques 

d’estil de l’autor? Fins a quin punt el Mecanoscrit del segon origen adaptat segueix sent obra 

de Manuel de Pedrolo si, tot i mantenir-ne el fil argumental, se n’ha canviat la redacció i l’estil? 

Així doncs, aquestes adaptacions fan qüestionar-se l’autoria de l’obra adaptada; ja que, des 

del punt de vista lingüístic i estilístic, sovint no tenen res a veure amb les original. Ara bé, això 

és el que s’espera de les adaptacions: realitzar-ne una simplificació a través de la qual els 

aprenents de la llengua puguin aproximar-se a la història que explicava l’autor. Per fer-ho, les 

adaptacions es classifiquen en diversos nivells que, en principi, prenen com a base el temari 

corresponent per fer la reducció lingüística i de contingut. 

En el cas concret del Mecanoscrit del segon origen, l’adaptació s’ha realitzat per al nivell mitjà, 

equivalent al nivell elemental (B1) del Marc europeu comú de referència. No obstant això, si 

es comparen les característiques de la simplificació amb el contingut del programa d’aquest 

nivell de l’aprenentatge del català com a llengua estrangera, es pot comprovar que el resultat 

de l’adaptació es troba per sota d’aquest nivell. La sintaxi utilitzada és de nivell inferior: hi ha 

poca riquesa de connectors i estructures verbals, les frases són molt senzilles i el lèxic és molt 

pobre.  
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Per tant, després de realitzar l’anàlisi comparativa i estudiar l’encaix de la simplificació dins el 

MECR, es pot concloure que és una adaptació molt simple i que l’alumnat a qui hauria d’anar 

destinada, tenint en compte els continguts curriculars de cada nivell, és un alumnat de nivell 

bàsic (A2). Tot i això, abans de classificar-la en un nivell més baix, caldria comparar-ne la 

sintaxi i el lèxic amb els de les adaptacions per a nivell elemental de la mateixa col·lecció 

«Català Fàcil» per veure si realment en formaria part. 
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ANNEX 1. ENTREVISTA A MANUEL DE PEDROLO 

Transcripció d’alguns fragments significatius d’una entrevista a Manuel de Pedrolo conduïda 

per Joaquim Maria Puyal al programa de televisió Vostè pregunta, l’any 1983. 

 

[...] Qui ets tu? 

En realitat, un escriptor i algú que s’interessa molt per les qüestions polítiques referides a tota 

la humanitat, però referides concretament al seu país, degut a [sic] les condicions en què es 

troba. Això ha fet que no solsament [sic] em dediqués a la part creativa de la literatura, sinó 

també a aquella part més del tipus assagista. 

[...] 

(Resposta a la pregunta de per què ha hagut d’aturar la producció literària.) 

Naturalment les causes de força major d’aquell temps que estem parlant eren molt més 

majors que no pas les d’ara. Les d’ara, al fi i al cap [sic], almenys del que es refereix a mi, 

sempre depenen de l’editor, de les publicacions. En canvi, aleshores, depenien d’una agència 

exterior, però exterior del tot; amb el sentit que tenia la seva central a Madrid i que deia “No! 

Prou!”, prohibia o aconsellava. I, per exemple, aquestes causes de força major entenc que 

van interrompre les publicacions que feia de tipus més o menys polític, més o menys patriòtic 

l’any 62. Van ser a causa d’un tipus de consell, el que se li donés a la persona, que 

naturalment me’l va transmetre a mi: que tanqués la publicació i que no la reprengués. I que 

no la reprengués ni amb altres circumstàncies. Se’m volia donar una columna d’aquestes 

mensuals, però la mateixa publicació suposo que es va espantar quan vaig començar a enviar 

els articles: el primer es titulava Marxisme i el segon, Nacionalisme. No es van publicar i 

tampoc no en vaig escriure cap més. 

Tu què li has donat al teu país? 

Suposo que l’esforç, dintre del que he pogut fer... Les capacitats que tinc jo, petites o grosses, 

les he destinat a ajudar el meu país, a revelar el meu país, a mirar de fer-lo sortir o ajudar a 

fer-lo sortir d’aquest atordiment i aquesta falta de consciència en què ha caigut i en què potser 

havia de caure per força, tenint en compte els darrers 40 anys que hem viscut i que han 

abastat tres generacions ben bones de catalans. 
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Sense aquesta raó, sense aquest sentit, tindria raó de ser alguna obra literària? 

Potser sí, una obra literària també té raó de ser per ella mateixa. A més, hi ha moltes altres 

motivacions a la vida, potser sí. Jo al fi i al cap [sic], quan vaig començar a escriure potser 

també creia una mica en allò de l’art per l’art. I després em vaig anar convencent que l’art 

estava inscrit en una societat i, per tant, d’una manera o altra, ha de voler fer forat en aquesta 

societat, reflectir-la, recrear-la, influenciar-la, canviar-la. 

[...] 

Digues-me què consideres que de debò has donat tu i la teva obra a les lletres 

catalanes. 

[...] 

He volgut donar al màxim, he volgut fer una obra que fos moderna, que fos més o menys 

notable en el sentit que hem dit d’incidència, que fos creadora, que no s’estanqués 

precisament en aquesta petita bassa nostra de granotes, sinó que sortís a fora, integrés altres 

coses... Però jo no puc judicar si ho he aconseguit o no ho he aconseguit. Això ho han de dir 

més que res els lectors, i no solsament [sic] els lectors actuals, sinó els lectors que vindran, si 

en vénen, i si l’obra d’una manera o altra perdura. 

Jo voldria recollir la imatge de Pedrolo, quan surt de casa cada matí, i també una frase 

que ha repetit algunes vegades: “Si faig un petit balanç, i ja tinc edat per a fer-ho, 

m’adono que exactament com qualsevol altre fill d’aquest país en el curs de la meva 

vida he estat insultat i desposseït un cop i un altre cop, de fet ininterrompudament, en 

la meva condició de català”. 

[...] 

En aquelles terres bastant llunyanes on en aquell temps quan anàvem pel carrer els soldats 

ens deien “rojos”, “separatistas”, només pel sol fet de sentir-nos parlar català entre nosaltres. 

[...] 

[Pregunta d’un espectador] En alguns llibres que he llegit teus, he trobat que el teu 

llenguatge és un xic difícil [...] que, per exemple, utilitzes paraules que normalment no 

s’utilitzen ni el llenguatge col·loquial ni en llibres de lectura fàcil. Sobretot ho trobo a 

nivell lèxic. Paraules que quan les llegeixo en un llibre, he de buscar al diccionari [...] 

En realitat, jo procuro utilitzar sempre un llenguatge planer. Ara, hi ha novel·les, alguns tipus 

de novel·les que segons qui parla, hi ha un altre tipus de llenguatge, un llenguatge més culte. 
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Tu, si ets un bon lector dels meus llibres, pots haver observat una cosa: que el llenguatge que 

usen els personatges és un, i que el llenguatge que usa l’autor directament és un altre, aquest 

pot ser una mica més difícil, encara que no tan difícil. 

[...] 

Tinguem en compte que avui en dia, tenim un desconeixement terrible del català, degut a que 

[sic] no l’hem estudiat, i això també hi influeix bastant. 

[...] 

[En resposta a una pregunta d’una espectadora] Moltes vegades se m’ha acusat de que [sic] 

escric massa. Jo penso que no he escrit ni massa ni poc. He escrit simplement allò que d’una 

manera o altra portava dintre i ho he anat traient, i ho he anat traient amb una certa 

regularitat. Resulta que hi portava una certa quantitat de coses, molt bé, més val portar més 

que portar menys. Però no diguis que he escrit poc.  

[...] 

[Pregunta d’un espectadora] Volia preguntar sobre els valors que pretén transmetre 

amb les seves novel·les. 

Bé, no crec que ho hagi aconseguit. S’aconsegueix molt poc. Un autor aconsegueix molt poc 

perquè per començar un escriptor, sobretot, un escriptor dels nostres països és molt poc llegit. 

Els valors que he volgut transmetre... En realitat, els meus llibres a tots d’una manera o altra, 

hi ha el problema, en alguns és central, en d’altres és un dels problemes que surt, el problema 

de la llibertat, la qual cosa no pot sorprendre gens, tenint en compte que hem viscut sense 

llibertat, i hi hem viscut tots nosaltres. Quan un necessita una cosa i n’està privat, és molt lògic 

que allò es converteixi en problema, en preocupació i, fins i tot, en obsessió. Aleshores potser 

ha estat una mica obsessió meva aquest problema de la llibertat. La llibertat l’entenc en tots 

els sentits, [...] també en el sentit moral. Penso que estem vivint una moral equivocada, penso 

que estem vivint una moral de progrés material, de progrés tecnològic, una moral de tipus 

destructiu. Una moral que en realitat és una doble moral, una doble moral que, a més, 

l’Església ens l’ha induïda, l’Església en aquest sentit ens ha fet un mal tremendo [sic] perquè 

l’Església en aquest sentit parteix d’una contradicció, la contradicció de Jesús. [...] Veureu que 

Jesús tenia dues morals: aquestes dues morals les conserva l’Església. I ja diuen que no es 

pot servir a Déu i a Satan alhora. No, evidentment, no es pot servir. I quan es tracta de servir, 

les coses es torcen. I penso que vivim un moment, i al dir moment vull dir molts segles torçats. 

Aleshores jo, que sóc un home que aprecia sobretot la sinceritat, l’honestedat, tractar els 

altres com si fossin tu mateix, pensant que allò que no vull que em fessin a mi, tampoc no ho 
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puc fer als altres, no puc combregar de cap manera amb aquest tipus de moral, que existeix i 

que jo sempre he vist durant la meva vida que existia, i que per desgràcia suposo que 

continuarà existint durant molt temps, perquè no veig cap senyal de millorament o de canvi en 

aquest sentit. 

[...] 

[Pregunta d’un espectadora] Voldria preguntar que com pot ser tan cru en les teves 

històries i al mateix temps tan tendre amb els teus personatges. 

Penso que les situacions generalment són crues, però jo estimo els meus personatges, 

perquè jo d’una manera o altra estimo la gent; i aleshores els tracto amb tendresa, i els tracto 

amb tendresa com més desgraciats són. I desgraciats ho som tots, precisament per aquestes 

situacions, per aquestes circumstàncies hostils. Ara, jo les he de reflectir precisament perquè 

d’una manera o altra s’hi retallin aquests personatges i tinguin el tipus de vida que hagin de 

tenir, el tipus de vida de lluita, d’esforç, d’afany, de ganes de superar-se. I, generalment, jo 

procuro agafar la gent que té una certa aspiració realitzable o no realitzable, però que 

d’alguna manera volen sortir dels condicionaments que se’ls dóna. Si les condicions són 

dures, l’escriptura ha de ser dura en el sentit d’ambientació, de problemes que es presenten.  

[...] 

El seu llibre Mecanoscrit del segon origen ha depassat els 150 mil exemplars i són 18 

les edicions que se n’ha fet. 

Les xifres em sembla que són exactes. 

L’Alba, la noia de catorze anys, verge i bruna, ha entrat a formar part dels personatges 

més entranyables de les biblioteques de casa nostra i, fins i tot, a les escoles de 

Catalunya, on és una lectura recomanada com a text català. [...] Tot seguit veurem unes 

imatges que corresponen a alguns llibres de Pedrolo que ell mateix ha triat, n’hauria 

pogut triar d’altres, però ell mateix ha triat aquests. Li demanem que els comenti i que 

faci algun mínim comentari de cadascun. 

[...] 

El Mecanoscrit, que n’he de dir, del Mecanoscrit, després que l’ha llegit ja tanta gent que el 

pot comentar, segurament hi ha més motius que jo per qui l’ha llegit més recentment que jo, 

que no me l’he tornat a llegir. 


