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pare1Xen 1 eSapare1Xen 1ar1s com Sl ors un 1a ossln.

Jo no s e el futur que espera als llibres, dela "quaLs tambs
_,

tenim colli ta exc epc LonaL :milers i milers de _volum_.s, s6n edi-
J;n h-ruu) ,

- -,

tats a l'any • Biit(81 text del llibre perdura mes que no el

de La premsa"k-f:: i, que aquest,en un moment donat,pot fornir

te una mena de popularitat:i us ho'. diu qui ha tastat ambd6s

mons esmentats. Avui,perc,farem atenci6 a un llibre,i un lli

bre fet per perdurar,perque reflecteix,directament,un boci de

la nostra vida col.lectiva • Pages editors n'ha estat el res-

ponsable material,amb netedat i bon perfil.
Quan el rrostre amic Jbsep Varela va demanar-me ,temptativament

que li digues uns mots en la presentaci6 del llibre, jo, que

no s6c amant de les presentacions ,-ni de les dels meus ti

tols; vaig dir-li'lUF-e sf tot segui t,i amb aLx6 el vaig d����
�torat. Perc jo tenia dos m,ot L,us per, .1'\.,0 Gt�C\y- de. ser pre-



. motiu
. sent en aquest acte : L' un es pe r-que , des que va publiaar el

. .

(i )�i__-:Primer volum de Converses" ;, Jp el vaig estar .instant

a Lleida, insistint a Barcelona i corrminant impertinentment
al seu BBsalu natal, que tragues el segon. I despr�s varg constatar

q�e L,finalment va decidir-se a coIDpondre'l. La segona ra6

es que llibres com aquest s6n 'utils i necessaris: d'una ban-

da permeten roneixer milJJor persones ja me s 0 menys pub'l i.que s

i populars : de l'altra,ens donen un mes exacte perfil de per

snnalitats que per l'area especifica d'activitat on se situen,
pe:b--seu taranna menys exuberant 0 exterioritzador, romandrien

inconegudes 0 esborradisses malgrat els merits que tenen.

Heus aci,doncs, per que no podia dir que no a Jbsep Varela,
a banda una ami stat sincera,sense altres connotacians

que les d'una entesa basica en coses basiques • Tant me fa que

motius que _\'\D

parlar

.Jordi.
com Der Sant
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Com diu el breu proleg,les Segones Converses 3. Lleida s6n continuaci6

� de les del primer volum. Hi ha similar nombre de personatges entre-

vistats,i el procediment es tambe molt paregut,pero amb alguns matissos

que de s bacar-La :' el personatge te me s espai assignat, pot allargar-

se en la seva explioaci6 ; com a conseqUencia,aquesta diferencia

en el temps li permet dl explanar-se amb me s precisi6 i �

m�s delicadesa,

i algunes afirmacions no tenen la cruesa � -_ ara i ades observable

en les del primer volum ••• aixo,es clar,depenent del personatge. Tambe

la introducci6 es mes breu per a cadascun ,de manera que Varela sembla

__

��
11 home que ha anat amb el magne t o f'on a ca sa del persona tge

simpl.e·ment .
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ba esooilcar,pr1v1 eg1a pr1mer 01 or ae �o s e s oYdors Que el 111 re

tinraLr8.•

He di t o'i do rs i no lectors a po s ta : aquest es un llibre que ca.Il, llegir

com si escoltessim el monoleg, la breu conversa,si voleu .Ens conv8

de recrear La veu,o irnaginar-la, de qui pa r-La , quan el corie ixem , reconei

xem 18 manera de dir, fins i tot la seqUencia fonic� en el que expressen •
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I qui parla ? Qui hi surt,comdrriem en termes cinematografics ? Doncs

un altre curt Eosari de ponentins que han destacat per les realitza

ciQns fetes i per la intensitat de les seves vivencies . I tinc pressa

per declar�que�quan acabeu la lectura pehSea : aqui hi falta gent. I

se us acuden dos, tres 0 mes ponentins que hi '�aurien tingut folgada

i honrada cabuda • Naturalment : i ara ve quan tots me s 0 menys 1�::J,...,_

�em a Josep Varela que slanimi a fer que oarlin altres tants perso

na tges dels nostres rodals • N"t. yP_ ha un gavadal, a 10. ciutat de les
r .

cols i al seu territori ponenti. No costaria massa,pel materia;L exis-

tent, de fer encara un tercer volum.

Quan va eixir el primerc..... � el �988, Josep Espar -heus aci un al-

tre nom del� que se'ns acuden - comenmava a l'AVUI del 20 de novembre

d' 'aquell any Hi veus com el pais es va fent a remolc de les in-. "
.

dividualitats/esperant que vin.gui un dia que es doni el tomb a la
"

desnacionalit�aci6 soferta ••• Els estas escoltant a ells en veu alta.

Una vehemenci8. que es conn8.tural amb la gent de PonentJmes radical i

orgullosa que la gent de vora mar " (if'�Sf'qr)
� - _._ ..



fins avui . Sense e's cut s .pr-o t e c t o rs , sense ambiguJ:.tats,afegim, de
. "" .

.'

mnn e r-a dire.cta., .Es_merit de Jose.p Varel, que no se com sho fa que

provoca.la COiSSi6, el borboll de paraules que ma:q.ifesten la rique

sa, fins i tot la contradicci6 inter�or i la preocupaci6 col.lectiva

dels entrevistats.
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L'{Jrgull i La sinceritat d' aqueixa gent retratada pels seus

propis mots, ens s6n transmesos tambe per les fotografies

"de L' 1\ sensio, que, com me s va, me s endins cala e-n. __�J.s__;pe.�sona t-
"

ges .L'art del retrat fotografic, posat al servei d'un llibre

d'entrEETistes,es un exercici d'autenticit·a..t i d'humilitat que

el nostre fotograf ha assumit arnb rna segura. Entre l'habili

tat de Varela per fer c�nfessar i la del fotograf per captar

el tret huma,la vehemencia de que parlava Josep Espar sorgeix

a cada plana.

Aquesta vehemenc i.a I' han manifestada tots els entreVistats

---
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Cadascun,- ja coneixeu e1 siste a - fa una enumeraci6 dels fets

de la prbpia vida, del seu concepte del m6n,de la feina, de la

gent .Varela els mena a parlar de la ciutat,de la terra, de la

p�tria ,de les creences ••• els fa ser critics amb ells mateixos

iamb el seu entorn.Aixb provoea en el lector adhesions 0 refu

sos,i anima la lectura • Penses :"qu� diu,ara aquesta, aquest !"

I continues: ft qual e1 vegi, en parlarem, d'aixb !".O n Cal fe-

1icitar -lo/la ,per aquest punt.

A banda el fet que el llibre pr�enta gent interessant d'aqui

als lectors de fora, ens fa pren.dre conecf.encf,a que de les di

mensions de persones que potser,perqu� 1es hem conegu�es de fa

molts anys ( almenys alguns de nosaltres ),le� hem acotades massa

simplifieadament.
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la sindrome de vila petita • I com que tots ens coneixem,sembla

com si nn fos ben vist dir les coses pel seu nom i manifestar

se obertament. Es La sirrdrome de La carrera ales mi tges. A"ixo

sIesta acabant : Lleida es una ciutat gran i no es cert Que

"tots ens c one Lxem" : mol t� dels habi tants s6n�Plement/
ciutadans,no "de la colla". I cal que coneguimla gent que ha

ajudat a fer gran el pais,la ciutat,i fruitosa la convivemcia.

Es aixi com assolirem un grau de ciutadania conven9uda,objectiu
al qual un llibre com aquest d'avui ha d'apuntar indefectiblement.

Hem donat massa importancia al fet historic que ,com se solia

dir " tots ens coneixem". A Lleida a i.xo ha estat un a x i.oma , Es
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