
�quest llibre que avui e� presenta em societat a Lleida, es el fruit

de la tercera edici6 del Premi de Novel.la Curta C1utat de Mblleru

ssa. Permeteu-me que torni a felicitar publicament el consistori de

la capital del PIa per aquesta pensada, a la qual potser no es del

tot ali� un dels seus fills mes espavilats ·i ca pac o s en el ih6n Ii te

rari : Josep Borrell i Figuera.

Josep Pane i Sans n'es l'autor. Jo era a la festa literaria cele�

brada en una de les sales del BiB Ben quan es desvetlla el nom de

l'autor guanyador, i val a dir que tots els membres del jUrat ens

en vam congratular gra�ment ; que guanyes un escriptor de Ponent

afermava la cimentaci6 de la forta represa de la narrativa entre m:os

altres : aviat es publicara un breu resum de la historia de la narra

tiva entre aqui al Ponent ,circumscrita als darrers quaranta anys

-que per cert,ha estudiat amb mes expansiu abast Jbsep BOrrell -i

recordo que en �quell apUAt,quasi reportatee, jo hi feia constar

el nom d'en Pane dins un sector generacional que em sembla mol� sig

mificatiu, de passa molt segura i de variat ventall tematic i esti

listic. Pane i Borrel vam estar al ffo�t de 18 Gralla i la Dalla,

i d'altres empreses envejables per la seva rendibilitat espiritual.

L' un iI' al tre ban estat amatents , des de. -_
.

pla:-1a:fo rmt1, iilhiividualS

de poeta, als signes de les lletres al seu entorn. No

massa prodigs _a donar titols , quan ho fan ens sorprenen amb una

maduresa que es perfa endins.

Em el cas de Francesc Pane, amb qui tinc amistat des de fa vint

anys llargs, hem apreciat un proces de depuraci6 ,particularment en

la prosa,terreny orr) el dit proces es,no tan sols desitjable, sin6

imprescindible. Ben cert que la narrativa es estil,pero tambe '�a-
I

��� dir que,s mes a m��l'estil no sempre el tria l'autor,sino

que un pr-oee s de maduraci6 u.. fa intuir globalment q ui.g ha de ser

I'"
mes adient a cada text. I deixar-se endur per aquella intuicjo es

Je._ . I
una forma crea�_ engrescadora. Els qui ho hem pogut gaudir estern

en mesura de copsar-ho sense gaire dificultat en el text dels altres

autors.



na suficients serrells d ' afuament i imprecisi6 per"_ tal que la

L'afirmaci6 nla narrativa es estil,estil i estilll es de Manuel

de Pedrolo, que ""e La va confiar;,i �o h-d�ttC,_J:,�oc.a- (aleshore;1'b7forga !he.}

i��) a Tarrega,el 1956. Despres vaig llegir que Eisenstein havia

dit que el caroema es "muntatge,i muntatge i muntatge". Estil i) mun

tatge aconsegui�per la confluencia del punt de mira conscient i

aquella intuict6 brollada d'un subconsciencia operativa.

Hi ha un punt de mira,pero tambe hi he un �mbit que,en el fons,

es un punt de partida. I per a Josep Pane aquest ambit es la plena

ruralia. El fet divers on s'origina el nucli argumental,havia oco

rregut a la ruralia en unes latituds que ell no s�- tanC � com

la ruralia plasmda a la novel.la .Ha comengat,doncs, fent una tras

llaci6 del marc rural de mun+anya all marc rural de plana. Diria

encara millor, d'un cert entebment produit per la humitat i la fos

cor a un ,���_�� llums i ombres calides,pero for�a contrasta

de� que corresponen als ocres i grisos de l'h�bitat que li entra

per les nines quan era petit.

Una f08ca lluna d'abril ,com sol passar amb les novel.les breus,

seria susceptible de mes extensi6 • Te la que he de tenir, perb vull

dir que en una novel.la breu tot hi es mes densificat ,i al'lector

Ii fa l'efecte que podria allargar-se sense perill de diluci6. La

novel •.la curta es un genere que cal escoumtre amb deli t i emberrta ,

per tal de fer encaixar tots els elements; co�oromet en un bastiment

arquitectbnic - allo que se nlha dit arquitectura del relat - i dema-

densitat d'aquell forat negre no ens afe�xugui.
Perb aquest poeta que es Francesc Pane,posa ara la seva passi6

a referit una passi6. En la realitat'dels fets narrats,en tant que

reflex dels que van succeir de debb,aquella passi6 pot semblar

sessiva i els simplificadors la titllaran dfobsessiva.Perd6,�quina
passi6 no es 0 ,essiva? per tant, 1 I autor cal que baixi a1 terreny

reiteratiu dlun encegament i descriure aixo amb una fredor objectiva,

deixant que e1s personatges visquin i visquin de forma convincent.

Al �eu prbleg dic :



En tota obra narrativa que valgui Ia-pena d'apreuar, hem d'escatir

quina ha estat la t�cnica emprada. A�ui Francesc Pane ha utilit-

zat una linia conductora en principi continuativa, rompuda pels es-

cri ts monoLbga cs del prot agoni.eba , i per les reflexions -, 0 mes ben

dit les sensacions de l'inspector. A la manera de les epopeies dels

mestres de 113. novel.la n:egra, estern ;ltrapa.ts,] entre dos focs creuats:

el desenvolupament de desentranyament de la intriga,i el proces deduc

tiu dels mbbils. Perb aqu! ens interesse mes les vivencies dels espec

tadors del drama ,dels tafaners: que en parlen,dels qui hi pensen;i,

per damunt de tot, . la com-passi6 (patir alhora ) de l'inspector

vio�inaJ.del'aclaparament per l'extrema brutalitat del fete Brutali

tat que es manif�sta tant 0 mes per les reflexions de l'inspector que

per l'explicitaci6 -i n'hi ha- dels detaIls •

La llengua emprada abasta un registre extens : des de la distancia-

.normada i
C10 oOJect1va del narrador q� esta fora de Is fets,fins al focus

curt dels impactes, l'eco que desvetlla en l'esperit de qui Deflexio

na els mots que he sentit. I la gosadia de reproduir idealment unes

cartes que l'assassi envia a la victima,redactades exactament igual

que si fossin di tes de viva veu, -reCUS3 que ha estat empr-at en ter-

mes de Ponent ben pocs camins: recordo·ara una narraci6 de Joan Bar

ce16 i algun exemple mes de Jbsep Espunes.

La sensaci6 de realitat es veu aix1 augmentada en tractar-se de
"

cartes escrites amb una ortografia fonetica,o quasi: Me semble que

ia no t'ho demanare mes. Me Vas dixar mort amb allb que em vas dire

Aixi que per a tu io s6c un malalt 0 un pervertit 0 pervestit 0 el

que sigo ? 10 nomes t'hai demanat que et casos amb min. L'home �

. seos

escriu puesto -. -p.1er· 119C ,,: patisses per pateixes sap1-,;ue" per sa

ssis
.

be I, felt per �er-te, mos per ens, propbson per proposin,vaI�os

per vosaltres.

Per la resta, ll�ngua eficag, forga direa�a. SUficientment rica

la funcionalit�t :fiVa sopar reco1zat
..

a l'ampit de la finestra per on entrava e1 brogit del carrer �ue

s'animava mes a mesura .que mes entrava La nit: Era divendres. Se"n

va adonar aviat.Els divendres la gent de ciutat surt dels seus ama-

gatal1s,van a la pastura nocturna,s'amu teguen en eixams atrets



pel so de les musiques i pels llampeg�eigs de les llums aeolorides.

A partir dels divendres,la gent s'eixamena com aquells penjoll� que

el seu onele,a pag�s,amb fum de palla humida,feia entrar en el ruse

preparat sobre la branea d'on penjaven els in�eetes.

Reprene un apunt del meu progeg en qu� em felieitava del gir que

en Pan� ha fet fer a la seva narrativa, salvant un rise assumit pe

rillosament , potser volgudament, en volums anteriors seus,que era

el d'un joe amb el llenguatge, un malabarisme agrad6s fins i tot en

proses po�tiques,pero inefieient i inapropiat en una �ovel.la dura

realista i de to �pie com aquesta. Aqui la llengua es de registre

varia.t,no extrem6s en cap angle,dura i afinada segons conv e , Quan

enamorat d'un tema, l'autor sap servir-lo amb l'emboleall d'un llen

guatge que,\eorppr� , ens fa entrar en l'univers del text mes enlla

de La reprodueei6 dels fets, ereant atmosfera, fa el millor servei

al lector.
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Jo he fet nom�s tres lectures del llibre, dues err,manuscrit i

la tercera en text impres :la primera fou per assabentar-me de

q'ue hi passava. Sl:1rtosa una novel..la on pa s sa quelco m ,i aquest

quelcom et pren i t'arrossega e'La segona prenent notes,i analit

zant components estilistics. La tercera l'he feta a l'inreves,

comerrgant pel darrer capitol,retrocedint. I he experimentat alho

ra els dos plaers anteriors: veure un tros de vida i de mort,i

trobar les peces lingU:£'stiques del mosaic.
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