El Grup Municipal CUP Tàrrega presenta al Ple de l'Ajuntament de Tàrrega, a l’empara del que
disposa la legislació vigent i sotmet a la seva consideració la següent moció:
Moció per la reivindicació i el reconeixement de la figura política i literària de l'escriptor i
intel·lectual Manuel de Pedrolo a la ciutat de Tàrrega
La Comissió + Pedrolo (impulsada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans SEPC, el Casal
Popular el Rostoll, la CUP de Tàrrega i ciutadans a títol individual), després de dos anys de
reivindicar i difondre la figura política i literària de l'intel·lectual Manuel de Pedrolo a la nostra
ciutat mitjançant el cicle d'activitats anomenat també + Pedrolo, el dia 17 d'abril de 2017 va decidir
fer públic un manifest que, sota el títol “Per la Casa Museu Pedrolo a Tàrrega”, recull les
reivindicacions relacionades amb la recuperació d'aquest autor, massa sovint oblidat a nivell
institucional i que va estar vinculat directament a la nostra ciutat. Un cop presentat públicament el
manifest i recollides més de 800 adhesions individuals i col·lectives a aquesta proposta, entre les
quals l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el PEN Català i la Fundació Pedrolo, o
diversos Premis d’Honor de les Lletres Catalanes, ens adrecem al Ple d'aquest ajuntament per
exposar i sotmetre a aprovació les propostes que emanen d'aquest manifest:
El poble targarí, i per extensió el conjunt del poble català, ha de poder fer seu el patrimoni literari,
cívic i intel·lectual de l’escriptor Manuel de Pedrolo.
Resident durant la infància i l’adolescència a la ciutat de Tàrrega, la seva vinculació substancial a la
vida de la capital de l’Urgell ha estat remarcada per l’intel·lectual mateix en diverses ocasions,
alhora que ha estat subratllada per coetanis generacionals que hi tingueren estreta relació.
El capital cultural i simbòlic del món referencial de l’autor nascut a l’Aranyó ha de tenir, en
conseqüència, una projecció perenne no només a la ciutat de Tàrrega sinó vers les terres de Ponent i
tota la nació.
Aquesta iniciativa ha de contribuir a potenciar la vida social, cultural i econòmica de Tàrrega,
alhora que ha de permetre vincular activament la ciutat amb altres exemples recents de museïtzació
d’espais relacionats amb autors i intel·lectuals destacats dels Països Catalans, com és el cas de
l’Espai Joan Fuster de Sueca, el qual inclou la casa del carrer de Sant Josep.
Per tots aquests motius emplacem l’Ajuntament de Tàrrega i totes les institucions interessades —
entre les quals la Universitat de Lleida, que hauria de tenir un lloc destacat― a materialitzar aquest
projecte dignificador de la nostra cultura nacional en un termini temporal raonable.
Per això, doncs, proposem al Ple de l'Ajuntament de Tàrrega l'adopció dels següents ACORDS:
1. Fer els passos necessaris per començar a establir converses amb la família Pedrolo (propietària de
l'immoble) per tal de poder habilitar l’habitatge del carrer Major de Tàrrega on va sojornar Manuel
de Pedrolo, com a ‘espai-museu’ i conservar i catalogar la biblioteca personal de l’escriptor situada
dins del mateix immoble.

2. Recuperar la Beca Manuel de Pedrolo, dotar-la econòmicament i difondre-la adequadament, a fi
de facilitar l’estudi i la difusió de l’obra pedroliana, que podria prioritzar els vessants més poc
coneguts de l’autor i del seu llegat.
3. Senyalitzar i difondre adequadament la Ruta del Mecanoscrit de Tàrrega, una ruta que ja existeix;
i, a més, confeccionar noves rutes literàries i vivencials pedrolianes com a eines de difusió que,
dissenyades i senyalitzades, han de servir per a potenciar i referenciar aquest espai museístic a
nivell nacional —i fins internacional.
4. Traslladar aquests acords a la Fundació Pedrolo, a la Universitat de Lleida, al Museu Comarcal
de l’Urgell i a la Comissió + Pedrolo.
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