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Nec e s aar-Lamerrt jo hav i.a tingut esment d eL treball de iVIiquel

Pueyo abans que prengues forma de llibre: de fet, ignorava si la

investigaci6 que feia el dur i.a a una mena de tesi 0 a un llibre de

divulgaci6 • El resultat ha estat un llibre amb gr cia. I vejam si

d'un� vegada dins les classificacions de generes 0 modes literaris

hi encabim ja ,a part les novel.les, les memories, els assaigs trans

cendents, i tutti quanti, els llibres amb gra,cia.
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Pero, �s c18r, Miquel Pueyo no volia fer-se el graci6s: aixo

no ho preten maio El que vull dir es que la gracia del llibre recau

sobre l'enfocament que hi ha donat ••• perque el que es el tema, hauria

de fer plorar. I com que darrera l'analisi i catalogaci6 del cosmic

desgavell cultural de la Lleida de postguerra hi ha "Lilla autEmtica i

sagnant tragedia presidida per l'estupidesa, gracia es de l'autor

haver trobat, mitjanc_;:ant la ironia i la pietat, el to just perque al

hora que ens instru!m i rumiem, ens ho passem be.

He dit abans que,necessariament havia tingut esment del treball
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Sardenya, durant
..",.

unes curtes vacances,

, (

de llamic Pueyo, no dire que directament,perque una mica

mica ell amagava llou pero anava fent preguntes, demanava concre-

cions, em burxava per tal que li expliques tal 0 tal altre moment

viscut per mi entre els cinquantes i els seixantes a la ciutat de

les cols. No dir-me clarament que volia fer un llibre i que el vo

lia pres entar a un premi es excusable en un novenga en aixo dels

premis i concursos:tots ho hem fete Ara be,es veia que llhome tenia

el fog6 ences i llolla al foc,i que hi anava tirant els ingredients.

estill i5assat,als limits de la llengua parlaaa, a l'illa.. de
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tambe em demanava coses de Lleida,de la Lleida on jo ja ha
-�

via hagut de viure adult quan ell feia liEGE.

I va venir el resultat: jo era present a Matar6 quen,la

nit de Santa Llucia,fou proclamat guanyador del premi Xarxa. La fa

milia i els amics ho celebra.rem,i ell , estovadament acLapar-at , feia

aquell posat del qui ha batut e un record, aquell posat de girafa

il.luminada.

QRig escriure el proleg, tornant per uns moments a un



fins alguna trabucada

no m'equivoco i que

sorollosa, Miquel - al llibre.

tot's -p6dem can ai�victbria.
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Em penso que

tema, el de la brUixola i el perfil de Lleida,que tant em preocupa

anys enrera iamb el 1ue tant em vaig comprometre per escrit ••• i

que em produi mes d'una carada i mes d'un disgust. Esser implacable
dins una benintencionada mesura es perdona menys que esser tou amb

hipocresia. En}. sembla que les coordenades han canviat,i que ara po

dem dir fins on hem estat curts,maldestres, covards 0 impotents, tant

com fins on l'hem encertada.

Tot aixb es despren del llibre de WIiquel fueyo, tan ben escrit,

tan positiu, tan mengivol i empassador, al mateix temps que u.til.

Com a gat veIl en el camp,auguro,encara,amics tots,-un exit de venda

i de difusi6,i de critica -aixb si, de critica en tots �ntits, i


