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Les persones reunides aci i avui, es ?ossible que tinguin un interes
concret pel llibre que es presenta 0 per l'autor. Moltes hi tindran

un interes diriem social,per les relacions multiples que,com a perso-

na}te aquest novel.lista. I dic novel.lista pe.roue es pero Que faci

mes novel.les : una sola novel.la no el justificaria.

Ara be, el meu interes primordial no rau ni en el ni en l'au-
�---

tor, sin6 en el fet que es presenti un llibre a Mollerussa. Els qui em

coneixen saben com no solc disfressar les veritats i,en tot cas, tot

dient-les, ho faig al mes educadament Que puc. Per tant, admetreu amb

mi que es ben esc�s el nombre d'actes d'aquest tipus que es fan a la

vostra poblaci6, poblaci6 que mes •

L'estimaci6 i l'interes que tothora hem tingut els Qui ens hem preo-

altra

ben perfilat de les nostres terres de Ponent,feia que no traguessim

la vista de Mollerussa, la mes expansiva de les nostre poblqcions,a

la



que fou la revelaci6 d1una Catalunya en represa cap als anys seixanta •
.

�� n'En aquest sentit vaig publicar a la revista �ele-estel un article L
titu�at Viatge al PIa d'Urgell,centrat en el fenomen de Mollerussa.

�ona part del que encara v�lid avui tot i Que qualsevol
llibfe de viatges, com em deia l'Espinas arran d'un programa de televi

si6,tot llibre de viatges, esdeve immediatament un document historic.

De la Mollerussa encetada en aquell article de 1967 a la de vint anys

aespres hi ha hagut molts canvis, molt mes creixement i tambe molts

<' mes problemes. Perb l'empenta hi continua essent.

No cal dir que en un nivell creador, i no pas exclusivament litera

ri -potse e�literari anava for9a enrere - l'home que avui ens ofereix

aquest llibre hi va tenir bon joc i incidencia : i diria Que el mes

interessant de la seva personalitat es que ha tocat tants de registres,

que les seves inquietuds han divergit i convergit de l'empresa a la pin

tura, del disseny a la literatura. Aquest tipus d'homes, en paisos jo

ves, com Austr�lia 0 els Estats Units acaben essent escriptors, perQue
,

acumulen tan a experi�ncia en els anys primers que despres no tenen al-

tre remei que abocar-la en llibres, generaIment molt vius i tecnicament

tocats de dinamisme formal.
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Un amic barceloni, bon coneixedor del Ponent, em deia, a primeries

de la decada dels anys setanta, que tant Almacelles com Mollerussa Ii

produien l'efecte de ciutats nervioses, massa nervioses, deia. Un afany

de viure intensament, de cr�ixer fins i tot en estrats de poblaci6,

en demostraci6 de 'uixan<;a,fenomen tant 0 mes visi'de que no a Lleida • .,.,

Potser tenia ra6 en part. ere no podem oblidar, tampcc, que aouesta

Mollerussa te encara la Vilaclosa, i que la carretera i el ferrocarril

l'han obligada a cr�ixer en llargaria, com un fil, i que aquest dibuix

ja es un poc antic, tant com esmentades. Jo,

quan era un nen pr�cticament, venia en bicicleta des de Lleida, 0 "bai

xava", com deiem,des de Sant Marti de Malda;i aquella Mollerussa es

distingi� d'una altra qualsevol poblaci6 nomes en el fet que hom hi

veia verri.cles per La carretera tenieu un hostal antre La Salle i

l'Esglesia a rna esquerra anant cap a Barcelona, on ,en taules allarga

des, hi servien unes llonzes perfumades que ara, en la dOstancia,re

cordo amb salivera •••
-.

Voli dir amb aixc que dessota la brillantor, els grans magatzems,

les industries i 19uns establiments bancaris i comercials envejables,



hi queda la �rrassana vila antiga, ��el comte Ermengol i la dels

primers mercats dels farratges i els grans. I que aquesta "ollerussa l.4
forma part de-la terra mes agricola i camperola del nostre Ponent, Que

es la terza del pIa, el Mascansa i la Noguera veina, aauella terra que/

en el seu aspecfe formal rimer, permetia de fer les tapies mes grui

xudes que es podien veure a Catalunyaj i no nomes per a magatzems i

coberts 0 cledes, sin6 per a cases. Material tan atllant com el fang,
estiu i hivern, no es trobara mai. ,. �_ �J

€SponQJ ba.x�e,J " t.e.J -14.�
Es d'aquesta forta terra, amb les (� fonolls) els petits

codony'€rs delimitant les finques,les eres als afores i l'entrada de

carro i mula, el xapo i la dalla,la reu i els arpiots, Que Jaume Vila
manera

va treure la viv�ncia per al seu estrany i en certa miracu16s

relat. Un relat on la viml�ncia a penes si deixa resquill per a la

lirica, on la bellesa dels capvespres vermellosos 0 la tibant tendror

dels matins es ofegada tothora per les passions. Terra dura, ben cert,

La nostra, sobretot uns anys enrera,en que tot era dificil i ho era

fins i tot el viure. Jo crec que als nostres estudiants sells hauria



·
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alxo,ara que facilitats i

que, per comoditat,ells i no poes professors, reneguen de les

o �s_ ��_ momen �Ue fer-ne
�

_..
_, p. _f_.....

'.

I

d evocaci6 - i passeu-me

joe de paraules -;la pintura molt directa d'unes passions

en un mare dificil. Si hagues intensificat mes alguns dels as

pectes de fons del llibre, ens hauria pogut donar un quadre

excel.lent de l'arribada del Canal, tan significatiu per a tots

no saL tres,arran del aua.L podriem parlar de PIa d' Urgell i no de

Plans d'Urgell, com es feia fins a finals del segle XVIII.

El segon merit es el d'oferir-se'ns avui

reedici6 d'una obra con aquesta requeria estar presentada en la

llengua dels propis protagonistes, i dels principals lectors a

qui va dedicada • En principi,conve felieitar l'autor peraue h�

compres que donar l'obra en catala era posar-se en linia amb la

realitat,les possibilitats i la normalitat a que tendim.
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Com a contingut i com a encaminament i desplegament textual
el llibre de Jaume Vila s'afilia a la novel.la romantica, que

en la nostra literatura s'empelta de naturalisme sense a penes

soluci6 de continuYtat. Romantica pels sentiments i alguns
dels plantejaments i delBrs dels personatges, naturaliFta per

les escenes : aquesta distancia entre les opcions sentimentals



dels persontges i la del marc i de les escenes en fa

aquella mescla � fantasrnal, ddl-�J -:: ><,r�g�rada, folletinesca.
Quan l'autor va venir a veure1m ,una de les coses que vaig

dir-li (repetint un concepte que alguns m'hauran sentit expressar

munio�de cops,i no fa molt en la presentaei6 d'un llibre de prosa

�Balaguer ) ;li vaig dir,doncs, que jo no creia en els afeccio-

nats. I un autor,particularment de prosa, hauria de fer 1les-

forg de lreballar com un professional, comenqant per allb que

caracteritza b,sicameht la forma de treball del professional:es

crivint lD'f'<Yo.., publicant,continuant La tasca engegada. Ni cal dir

que es com tot a la vida. Un saltador d'a1q�ria que faci un dia

una marca excel.lent voldra igualar-la 0 millorar-la un altre dia,

altrament podria semblar que ha estat un atzar. Jo vaig estimular

Jaume Vila que escrivis mes coses, que ens dones altres quadres

d'una terra plana que ja coneix de temps ,peroue els anys s6n la

sa6 de la literatura ,i perque aixb llajudaria a millorar, elimi

nar, refinar i arrodonir e1 producte. Sarcenit es encara una obra

plena de cantells i de barbes,. "granelluda i aspra. I Li. sobren



1
aquf i alIi mots i redund�ncies, evidencies i ,en definitiva,inten

sificacions no del tot necess�ries. I, donat que tinc responsabi

litat en la

una tercera

si6 catalana, aquesta

. ;:.,,:� s
1 hi poden tl10 bar descurances i errors diversos, alguns carrega

impremta,pero laltres que s6n imputables al

traductor de manera plena. Deixeu-me dir, en l'any que celebrem el

II Congres Internacional de la Llengua Catalana, que tenim tots una

estricta obligaci6 !e. servir-la al me s dignament possible.

Jo espero que Jaume Vila, per comen�ar, ens donar� mes obres i

home realista com es ell, que prou mostres n' ha donat en una 11a�ga
. vi-d� �qp!Jl.promesa_ en

.. e.s-f.Qrsr.os multiPl¥ sabr-a trobar el punt mig i
-

eficag perarribar a oferir una obra prou exigent i

fitosa.

f."��1i�i· '--1.0. .:'.J pro-
J��

Ningu no pot decidir de gustos en lectura , no dire de gustos literaris.

Ql"1.ant al gust literari)un c r-ft Lc 0 un lector avesat a molt i molt variat



consum s'inclinara per obres innovadores, que presentin una escriptura

no tradicional, 0 que recrein llenguatge. El lector IDeS corrent,pero,

desitja trobar en la novel.la una mena de transposici6 de situacions i

de ritmes de la vida,no pas la seva propia, sin6 les mv�tiples vides que

veu moure's al seu voltant. Hi ha,pero, un tipus de lectors al qual hau

rfem de tendir L que es intermedi entre el coneixedor profQud i el simplef

devorador de textos,i es el que ja te un gust lleugerament critic i fil-

trador. El llibre de Javme Vila potser no dira tant ni tindra prou atrac

tiu per al .,�t{tic assaonat, pero estic segur que atraura el tercer tipus

de lectors,precisament perqu� no es quedara nomes amb la lectura i el

plaer que en derivi, sin6 que podra analitzar i criticar, es a dir, relle-

gir i situar on calgui de l'escala d'apreciacions, aquell text ••• fins i

tot fer un retrat interivr de l'autor fins on aixo sigui possible, que en

el cas de'ISarc�nitqvaldria la pena d'escatir-ho. L'autor no es despulla
"f',' '-'_

del tot, es marrt e en una boirosa i tenebrosa -;"$ --...:.._": � ona de misteri.
'=<iI'

Escriurs novel.le �s crsar un mon, no solament transcriure'l. L'encert

en tot cas, l'encert, si m�s no principal de 1a nove' a §�rc�nit,�s



que aconsegueix donar-nos una atmosfera, un ambit on els personatges

es mouen d'acord amb una logica en part derivada d'aquell mateix ambient

i de les circumstancies en que la seva vida s'hi desenvolupa. Aquesta

II

credibilitat de la linia de fets que dins la novel.la es narren esborra
I

en gran part algun dels defectes que he aRuntat abans ,i permet de con-

fiar que, donades unes vivencies de l'autor que fossin prou determinants,

aquest lpodr1a tornar a provar de fer-nos viure una altra aventura��
com la de Pere ...G-I'o.IJ,f!( A Raquel 1 els altres personatges que amp11fiquen,

eco vital, cada cop de cor dels � �ssers centrals del llibre. Pera 51

ha de fer-ho, 51 vol tornar a provar fortuna amb la novel. la, vaticino

des d'ara que el que perdra d'entus1asme 1 gust per la tibantoriconflicte�
ho haura guanyat en capacitat d'estructura narrativa, coherencia textual

1, "possiblement, netedat lexica. En aquest darrer aspecte la novel. la,

en la sevaL )redacci6 pr1mera, t� forga, una desordenada forga, pero
----

...
' ...

ja no seria tan ben re da mam s1 avui s'hagu�s escrit dins aquells moduls

exageradament naturalistes, fins�i tot tremendistes.

La psicologia terbola dels personatges, l'esquematisme de molts d'ells,
fins i tot de la propia Raquel, la forma amb que ens es presentada la

seva aparici6 0 desaparici6,els viatges, l'exili, tot, tot, ens mena



l'eixamplessin per una rao que tots entendreu :quan repassem 81 paper que
I

eIs eutors de Ponent tenen dins el panorama de la novel.lfstica del segle

al naturalisme subjacent en la novel.listica catalana anterior a 1936,

que �s un dels corrents basics de la nostra novel.la. No res menys,hi �
trobem tamb� una disposici6 dramatica, ffi escenes tibants,esquematiques/

que ens fan pensar igualment en algun dels drames modernistes de Buig

i Berreter,o del mateix Angel Guimera. Si hi afegim encara el fantasmal

perfil de les cases isolades ,com Sarcenit, la tenebrosa �laricia de

les mits de mitja lluna,i alguna catastrofe fisica, com ensulsiades

o inondacions -l'autor lliga forga b� els trenta anys que poden anar

de la meitat de segle fins a Santa ..,ecla - aleshores tenim tots els

ingredients d'un plat fort, ( de passada direm que molt del gust dels

anys en que va escriure's la primera versi6),� fort �x��::�u.
-,osarfem exigir emablement d" aquest i altre autors d" obra curta que --I



disposem d'altres importants com Jordi Pamias 0 Jaume

XX hi trobem ben poques mostres, molt pocs autors: tenim tres excel.lents

poetes fins a 1950;Morer�li Galicia, Jaume Agelet i Marius Torres j despres II

Pont, entre sIs mes destacats : no vull oblidar Anton Sala-Qorriad6 0 Guillem

Viladot dins la poesia,ni cal dir, pera de momenu , volia assenyalar sIs

mas coneguts i premiats •.• i dl fet que jo pogues ara ampliar la 11ista no

faria sin6 confirmar el fenomen : estem forga ben servits de poetes. Tanma

teix, aixa no fa la presencia del Ponent prou conspicua dins e1 �norama de.

la nostre literatura avui : ens hi manquen els prosistes. No tenim novel. lis
��/ �� .s4Ht-�:...t..4 �c:L�

tes de Ponent ,11evat de dos 0 tres noms : Menue� oe Pedro10 es un autor tan
/

generalitzat que de ponenti nomes en ta l'or�gen fisic;i en la seve obra, a
.I

part la referencia a algun personatge de qui diu la procedencia occidental

nomes conec una obra 'ben emmarcada� en e1 Ponent: Nou

Pams de Terra (he dit novel.listica perquB Avui es parla de mi es mes

aviat una cronica personal) A part de Pedrol0 trobem Guillem Viladot, e1 qual

de fa cinc anys enga no pufulica narrativa i s'ha inclinat mas per la poesia

visual i la creaciO plastica. Podem, hi tenim tot e1 dret del man, dir-1i

i repetir 1i que fou una 11astima que abandonas el cam! de la narrativa on

ens havia servit uns plats inquietants i autenticament creadors : La Gendra



12...
�s una gran novel.la,i ho �s_��c���, per esmentar-ne nom�s dues, d'epoques

cadena que jutjavem,i jutgem, mag-diferents,i constituint
ailiitimlllBmmm

nifica.

Dos autors , dones, considerables, als quaIs, com a creaDora constant, conv�

afegir Teresa Pamies, molt regular i sostinguda en la seva producci6. S'esta

tamb� abrint cam! Rosa Fabregat. &lBmmmmlBmlBmmlBm�mmmm�m No tenim mes nomina,i

personalment no m'incloc en la llista perqu8 la narrativa infantil i juve

nil,que �s la que practico, no ret� l'atenci6 d'un public adult, el qual �s

Tenim, dem�s, altres autors que han desapare-

gut del panorama, per raons fisiques ,com �s el cas de Carles Reig,del qual

hom pard la pista massa sovint ,del pu�t de vista geografic ,0 Joan Barcel6,
� � mort molt,molt prematurament.

Per aquesta escasse�a ens convindria que els autors que ja han demostrat,

com Jaume Vila, que, paden bastir un text novel. lese -m�s com



on S8 situa sa
encare .

donar moit de JOc: la possibilitat

ens
novel.lesques arribaran de les saves mans, amb nou ritme, nova v1da,�__�

eXigencia. I llavors ens tornarem a reunir.

d'un gran frie historic amb la vinguda del canal ; en tenim un altre de po-

ss1ble amb Ie construcci6 de le$ presee -no fa molt 11agia anecdotari de la

construcci6 de la de Gamarasa •••
- en tindriam en torn de la repoblaci6 de

les terres procedents del reial segrest a primaries del segle XVIII; i si

arribsm als temps actuals,quin tema m�s viu no seria el de la transformaci6

de la societat agraria ? I eJ (.aJiJUte,t ck k. r��/�4,�

No hem el cap sota l'ala : fer un novel.lista, acabar-se de pastar

i endurir i coure al fmrn de la vida vol temps : tot jove preten de can-

viar els generes isIs estils, vol descobrir el m6n ell sol • De mica en mica,

si escriu, pero, esdevindra un classic. Quan he oit jove,no he volgut fer un

compliment de sa16 a Jaume Vila: he volgut dir-li que en e1 terreny de la crea

ci6 literaria continua ,si, essent ell, jove, perque esta al comengament. I

per tant, la seva sola presencia 85,0 pot ser, un augur obras


