
Si algU v�ia estudiar el desplegament historic de 1a produccio
literaria a dels Butors �leida.ans 0 ponentins, te al seu abast

quatre obres,desiguals en extensio,profunditat i proposit,pero
que n,labasten si no tota, bona part : crcmo:logicament,son 1& cla
ssics, de Mossen Bonaventura Pelegri La Renaixenga Lit. a Lll.1934�
la publicada el ]1.937 per Ramon Xuriguera L' Aportacio de 1 "accident
ca:tala a l"Obra de la Renaixenga; Escriptors conte,nporanis de

BOnent, de Josep Borrel�, 1984 i Narradors de Ponent,d"Emiii Bayo
i Xavier Macia i entremig d'�aquests dos blocs ,una antologia moder

na,de 1979,Escriptors lleidatans contemporanis.

Penso en estudis de conjunt ; tarnb� ,i lla. llista fora llarga,
tenith, estudis pU}1,tllLals,i biografies,d,lautors concrets.
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DE MORERA I GALICIA ALES NOVES FORNADES

Existeix un terme pretesament identificador que �s enurnciat
-invent significatiu, en diu Pep A"lbanell •

aixi : Literatura de Porrent. Com toees les etiquetes, pot

rebutjar-se 0 ser ben rebuda • Tanmateix, dir de Ponent �s

fer una aco t.ao i.o geografica : perb/ si una Ii teradlura �s obra

d'autors nascuts en un rodal determinat i especific, podem
-

/'

atribuir-li aquella especificitat
/ � ponentina, de

...

ponent : som propensos a acotar geogr-a.ficament , perl£' be

es parla d'una narrati�a valenciana,d'una escola literaria

gironina 0 figuerenca, del grup de Sabadell •••

El terme,doncs, existeix • Si respon a la magnificaci6 d'un

desig singularitzador 0 correspon a una reali�t �s el que
�.

I

tractar� d' esbossar,�� �Y'400.
En una literatura de ponent �o �Od:� s�£�r�fre es

fa al ponent c\e.la que fan els autt)'rs ponentins,encara que no

resideixin al Ponent,encara que ,com Manuel de Pedrolo, hagin

desplegat tota la seva obra de creaci6 a Barcelona. Em sembla



---
que haurem de considerar totes dues �ranq�rqu� els au-

tors penentins de cada cop m�s resideixen :t�questes terres/
i no podem obviar aquest fet ,el qual d6na m�s caracter a la

literatura -especi{ica : el fet que els autors visquin dins

aquesta atmobfera geogr�fica, clim�tica, dins una tradici6 i

UIilS grups humans;���-
La literatura catalana que es fa al Ponent t� la seva arrenca

da a la Renaixenga,i la figura que m�s b� enllaga una especifica

producci6 ponentina amb el tornaveu barGeloni �s �gi Morera i

Galicia,sobre el qual hi ha en curs de realit7,aci6 la tesi doc

toral que exigia una tal figUr'�El precediren els Frederic

Reny� i Viladot, "Lluis Roca i Florejachs,i Josep Pleyan de

Porta, de qui se celebra enguany el centenari de la mort. Tots

ells foren autors que �pulsaren el catalanisme ,per

b� que pertanyien a una generaci6 on el

forga pes ; d' 'ells-; Frede�ib': R�n¥,�-- f€n.i,> �]_
'.a 11engua <�- �

- ,,","� ':. Pertanyen als nascuts entre

i

bilingU�� tenia

m��ra-di'c:;L quan�"a
-�

_;r-""'

1930 i 1850 • Nats

la poesia

que fou el prosista



o��--uf}Per antonomasia de la nostra recuperaci6, .

no passar

del quadre de costums. (�)
�e..- ",jUA··�1 q � �. Morera, les lletres� ca t4.1anes

l'atreuen menys que les eastellanes, que conrea durant anys: e1

fet que estudi�s dret a Madrid ,queh!requent�s les tert�i�SJ
on f�u amistat amb Campoamor Nunez de Arce i Adelardo L6pe� de

Ayala mmm� ens e1 dibuixen com un jove adonat ales darreres

bGfarades del romanticisme castella. Vuit obres en castellR/
totes ben travades,no semblen pr�sposar J"'o: ·:�ooo·# advocat de tren-

\

ta anys, quan comenga a exercir a Lleida er laBO ,al conreu de

la literatura catalana. is m�s tard, quan,com els seus predece

ssors, viu el canvi de segle,ha rebut l'eco de les Bases de Man

resa,ha seguit la petja politica, periodistica, social, dels

oArderiu, dels Gras, dels RenJ�, que fa el canvi i s'expressa�
aaMella II II

��� t"l'\el del bell parlar,com diu ell, que tenint-la tan doLea

dins de casa - no l'he sabut fins qua� veIl xuclar:?
No fQu,perb,no��s_la tasca feta a �leida que el decant� vers



•

la literatura en catal�,ni el fet que ja el 1906 presidis els

�ocs Florals de Lleida,sinc( la seva freqUentaci6 de les amis

tats barcelonines , �Josep Carner,que el recordava sempre amb

af'eo t e ,� ��; de retop,_t-t1tm.. a La Lliga Regiona1ista

e1 l!9l6 � gr�cies a Ferran Agul16) coneix Prat de la Riba, jtist

abans de morir el gran Fundador ; ja tenim un escriptor de raga

que ha trobat el seu cami ; la 11ergua ha d'afinar-1a,per sort,

en la traducci6, tasca que, com sabem,exerci amb una intulci6

sorprenent,lloada per Josep Carner ,I' La gran, formosa reali tat

�s dtuna banda, que Shakespeare �s endevinat-tot simp1ement-

en cata1�; i d'altra banda,que un dels fruits mes daurats del

�enaixement ha servit per endevinar e1 to de la llengua 1ite�ria

catalana.� I per�Cdrles Riba f� la fuga sonora de 1testil,

que va acce1erant-se,furient,amb la progressi6 del �ama ; pel

vers artiQular i mbbil damunt del ritme in1assable; per la

llengua , conc\tual i plastica, pregona i en cerrmanera mesurable,

precisa, i emocionadament esvaldissa ensems •••,J



Agelet i Garriga •

.!l,oranta
seus & • �t"""�

Alhora, el poeta s
'
envo l-ta sempre,durant els

anys de vida,d'un pudor6s embolcall de

Aquest �s el punt de partida modern : peqque Morera es va

inventar, co m tot autor ha de fer, una llengua literaria. Qua

tre anys abans que ell moris) un jove poeta de Lleida, aquest

ja comengant en eatala 'fubli�va Domassos al Sol,i sorprenia

els critics per la seva radical coherencia,per la vibraci6 mera-·

vellada del vers,per l'economia contundent de�voeables: Jaume

silenci i discreci6,quant a les manifest�ions socials. Agelet,

allunyat de la terra pe�a professi6,edi�ant a Barcelona,o;</�,
-"t:�:_�::!Haarlem,Sabadel1,Lleida, es un referent constant; tenim

en ell un dels poetes me s sblids, � .�: que el te..ps no fa al tre que
-�

magllifiear.

La trilogia es clou amb un tercer poeta, M�rius Torres, posterior

en el temrps,i que ��mi&CeR£laga amb els de postguerra civil: tots

hem pensat alguna vegada que Torres podriq-encara esser vivent avui.

M�rius Torres ,L�quell xiquet, 10 M��i�:com." contava Antoni B-erg6s

que Ii deien els grans del seu temps,ha estat molt mes divulgat

perque la sev� coneixenga massiva s'esdeve en una clandestini-



ta� a�itada ja ers-vents de la protesta i d'un necessari retro

bament de la societat catalana amb ella mateixa,dins la postguer

rra. Acdeptant de pIe l'est�tica del que M�las anomena postsimbo

lisme, ·Torres es un estendard durant uns anyaj fins vQJeV{ fer-ne
v-

una bandera d'espiritualitat,el poeta cristi� q_ue ens mancava' (?)
I aixb �a... Barcelona,perqu� a Lleida, no podia nL esmen-

tar-se el nom de la familia Torres. No fou fins al 1966 que se

eelebraren tres conter�ncies sobre el poeta, a c�rre� d'Artur Vives,

Joaquim Molas i jo mateix, tot .. t que anteriorment, en un cercle mes

redu1.t n'hagues parlat Joan Triadu. (J)
��.

Curiosament,aquest tercer cBmponent de la trlaaarno rhi hem

inel�s fins als nostres dies, per�J ....0 .. ;;1 de m�tode: parlem

de Morera,Agelet i �orres/com per necessitat: el fet es qm Torres

en realitat,queda a!llat -en tots els sentits - i :� : �,en

la seguida del temps, es posterior a la �neraci6 dels nascuts

a f;nals 2_al tombant d�l�segle d 1 1� Ug,- _

G . ,e s qua s, per

circumstlmcies historiques, pocs Ian Lnf'Luf t; els autors d' avui :

parlo de Josep Carner Ribalta,quasi sempre a l'estranger,de Joan

SantamEria, Josep Estadella, Antoni Berg6s1' _

Alexandre l�ana i els germans Xuri8uera,Ramon i Joan Baptista.



El segUent grup generacional � no viu la
neral�

("Sent- la 110 sa 9.e la guerra : � s un grup que
�

de manera ge.,

t J't II 1 L. Curiosa generaci6, que f�u una feina �ttf4.G
f4t;:. L� difusi6 de La cultura catalam,enllagant amb nn element

llaugerament anterior, ValerL Serra i Bbldu ( nat el 1875). De tots
�-fG�

ells fe, creaci6 liter�ria Ramon Xuriguera i/en menor mesura)el seu

tt germa: JOan Santamaria ,malgrat les novel.le� fou fonamentalment pe

riodista,com fou impulsor cu.tural Antoni B�rg6s,personatge de gran

empenta,creador d e. l'Ateneu, de la revista"'Vida Lleidatana:a la

qual cal �ferir-se constantment en els anys del nou-centisme fins
,t/ .v

a la Republica, i d Occident. Cal dir que Jban Santamaria i Vale-
,

ri Serr� havien fos, en les respectives madureses,dins el magma bar-

feloni. Josep Estadella,poeta formalment eKquisit iamb una fibra
bambe popular, fou fidel a Lleida tothora.,·� (It) . _

Aquest grup generacional que acabo d'esmentar sofri,com M�rius To-

rres,la ferida de la guerra ; eXili,silenci, desacompassament . en

l'enllag amb les noves generacions. Una excepci6 , Antoni Berg6s,
que p�cticament fins a la mort estigu� fent actiymsme cultural. i

Ii teralment l'� '";_�� to tit. aspur� d' activi tat creadora i catalanista
-<>.

-emp-ro .

1 ta gratc�ent e erme - en terres de Lleida.



"en £-n Y.5 ci.nqt:gl�-e';s:�ra be,les dificultats de publicaci6 en------ -

.. �"".'-���) .

llengua catalana retarde� en bona mesura la seva aparici6 i fins, com
sotsobren

.

en el cas de Pedrolo �a cronolog�a de les obres. D'aquest anoni-
mat van eiXi���O, Miquel Llad6, Anton Sala Cbrnad6,Guillem

Concepci6 Malu�uerViladot, Teresa Pmmies i Jbsep yallverdu. Nascuts tots en.tre 1918
L...-'

i 1923. Els planteajaments d'aquests autors s6n menys exclusius

quant a g�neres,ieRonreen mes d'uni-Qui diria que Pedrolo, en con�

verses privades, valorava sabretot la seva propia poesia i no la

narrGtiva ? Ni cal dir que el cas de Viladot es simptom�tic del

pas del verbalisme al poema visual. i d'un progressiu desmenjament
,

_-

per 1a narrativa. quasi
Pero ten�n ,tots ,una llarga obra en prosa,

ser mes exactes, que �s la que el gran public coneix

guanyen un raconet ales antologies 0 manuals. �f)
�.�t�per
i per la qual

Per ra6 dels anys en que aparegueren els components d'aquesta pro-

moci6 foren coneguts �ediatament a Barcel�a, en un context general.



,
El buit de la immediata postguerra,doncs, s'havia omplert, ja

no hi havia soluci6 de continultat, la literatura que es feia a

,

�:..�\ Ponent enllagava pels signes '�!:". locals i per Is vitalitat

intrinseea amb els noms renaixemts i nou-centistes. Alhora, en anys

de clandestinitat, de dificultRts editorials i de necess�ria uni6
,

entre els intel.lectuals de lletres, els perif�rics tente,"ll. forga

pres�ncia a Barcelona� � �re�� reclamats, hom feia pinya ; i

els ponentins �ren un sumand -an certa manera exot Lc , donades les

circumst�ncies que travessava el ponent i,sobretot Lleida,on la

despersonalitzaci6 pareixia m�s operant. ammmmsm�mmmammmmqmm mm

mmrommmmd Per altra banda,no s'havia produit el fenomen de les edi-

ella n� 1torials de fora del cap i casal: per tant, editaven a �rce ona.

Aquesta generaci6, f4r W,.... ds 4dn!it.ey 't
5

P 7 £ �
- -�"-., _" • ·-;;:c-..... ;5�-�':.- -�;-, 2f::-

_1111_.-..-••.·Ii-.llf�rit'�..:;::n"6mes dos noms s i, tuats en terres de
\

Ponent, Josep Wc:tllverd'u i Guillem VTiladot : Pedrolo, Pami.e s i lYIalu-

quer viuen a Barcelona mentre Sala-Cornad6' per raons professio-
.1' r-- /7 L /

nals ,"'t( c;lwycvYOC-�� ,u... )t..e.O�� 0- {..(:vLI\�,i Miquel Llado�

TotsaIls' c:a-Andorra •

.. � --' -, ..' ..... ',
"

ten,en una preocupaci6 pel llengua tge, que cal no sola-

ment recuperar, sin6 fer ope:@atiU : les c i.r-cums tianc Le s el.s han

fet difererlB dels qui abans escrivien i s'acontentaven de produir:



:.$11"8, an:7 �, fer activisme, i en aquest terreny hi ha textos de

Eedrolo,periodistics,o de Sala-Cornad6 ( les c�lebres nadales)
Vallverdu

demostra tiil} c.dntuln'i-ent-s'. . Fins el qui, - com
.

1:\:a;r1fet do c encf,a ,

l'h,w;tfeta amb bona dasi d.activisme. I potser els estudiosos del

f t d d t t
! .'

• a:b.tor .

u ur po ran e ec a r , fen- els tex�s d haques1: t sa, La �.eva personal

dedieaci6 a for,�ir els m�s joyes de textos literaris no fou produc

te d1una crida interna)___
.. inexcusable,mostaa tamb� d1ac_

t�visme. Actavisme que en el cas de Teresa Pamies,arrossegava una

concreta mobilitzaci6 politica i ideologica que depassava l'�mbit

catal�. J
Encara qu'e nremys'- evident en &L cas de Viladot i de Maluquer,
tamb� ells reflectiren, si me s no, els:_ canvis dins

''''� .""+"
una part de La .' . =: ;:;.jlJ�--=- , Wiladot ales seves novel.

11 //
les repressives -penso ara e� La Cendra,o

••IiiiI Ricard - i Concepci6 lVIaluquer a Gent

del Nord i Gent deli Sud
---

Durant tots els anys seixanta,que marquen la represa d'una acti

vitat editorial i fins dluna��-��_premsa en catal� (Tele/Estel
� de.. /



de primer �
.

.}" immergi ts dins el corrent

OrL{Ic}W\� ) �err.;l, d,'Or-j Cwv� �t-) c...ap J.'� ��)/
Pedrolo publica deu novel.les�- escrites moltes d'elles amb anterior-

V�quatre cineritat - ,"';_ Viladot cine . ·.c��-j,a banda·· _ volums d'altres
.

I ."""
,

g�neres • Teresa Pamies,per ra6 de les circumtancies politiques,
� havia encara tornat i enviava de Paris estantcol laboracions aqM ) �".

Oriflama • mmma Concepci6 Maluquer, quatre novel.las • lllrant la

d�cada dels setarla tota

aq�u
sta producci6 es multiplica:no cal
d..4���· ..

"
,

entrar a ra en xifres,perb mnmrmmmmmm AWf_��s duplica

It "./� -<=��='��,�gruix de llibres publicats �kquest grup d� escriptors aconsegueix

una quanti tat de producci6 com cap al tre: si b� �Sl�ert que Pedrolo
v� I

sol pot surnar 130 volums, ) nIh" fets setanta vuit i si hi sumem

el bon gruix dels de Viladot i en menor nombre els dels altres,

arribem ben bJ als 270 llibres. A'quest autors estigu�rel'l

geheral de la lit�ratura catala�. Ali es parlava de literatura del

ponent ! Eh tot cas ere: autor-s lponentins. L' Irrd,c que �h( f�



de ecta-r fou a gun _ par e la lleng a: dels escriptors
,-

de ponent, un cert to,una certa nota que _ �tar en una corr�

fer�ncia i publicar m�s tard el 1981.(6
v�cU.:v V2f_

Mentrestant, s
' insinuava leI relleu,��� J ·.tOM\I!!"�'frig� a

/

venir: semblava que amb aquella generaci6, s'hagu� reblert la
•

•

possible noIilina.
'

S' insinuava a...� d.e La ,qreaci6, de les seccions
_

va..t�� �

Universit�ries a Lleida, a partir del 1970: fer-hi classes
j,

� J�.,
entre 1972 i 1974 i.�-f3�- ::.el ferment que hi havt.a , la des-

coberta per . molts deTIs alumnes,d'una literatura catalana a la qual

alguns d-;entre ells se sentirien cridats. En tot cas, ni que no

fossiin al unnes de·.'- les secc inas , hi havi.a arreu assignatura de
�

ca taLa, es feia cata'La ,la llengua es recuperava per a ,,_.
� assig-

natures i la generaci�setanta,1 veu incorporar-s'hi ponentins
en nombre certament considerable : nascuts en els anys trenta

J
Rosa

I" =

R3.bregat, Joan Margarit i Jordi i�mias: _fiats ala q_t;I.8.�alltesti ,., Josep� _.' cl.nq�an es /

Espufies,Jesus Moncada,Carles Reig,Jaume Pont Maria-Merc� Margal,

�bsep Bbrrell i Figuera, Merc� lanela, Maria Barbal, Francese Pan�,

Joan Barce16,Pep ColI, Vidal Widal,Jarles Sanuy,Miquel Maria Gi��t.
Mai les lletres originades a Ponent no havien tingut una nomina tan

de gruix. Es reparteixen poesia, novel.la,assaig,teatre,periodisme •••



,
_

- ": _

..&i_s__
almeny� d' ells viuen a terres del

Ponent, cas queno s'havia donat aba:O:s,mentre Es�arGal,

� t-' "fiJenJ: ' �Ce"'"�
;runes) i M

.

� � Barcelona i Carles �eig a l'estranger. Han estat autors

premiats mmmmmmmmmmmm amb guardons �portants,i es doblen en
I· �;.forGa casos de professors _ erudits: Jaume Pont ha estudiat la

generaci6 1 22& a3S2 !fD�." dels setanta, Josep Borrell, a

II
banda la. seva tasca de �poeta i editor de les revistes La GraI_lla

\ \ l\. ...
i la Dalla i L'Estrof,sign.Lf\catives els a�s setantes i vuitan-

_ ��_)J �
tes,es docent, com Frc�.· p�� ColI. Pamias, Pont i MarGal, "\I.:;
�n guanyat el premi Carles Riba. La influ�ncia que poden exer-

cir damunt els alumnes o trav�

molt sovintejades aparicionB a la premsa,I'hem de considerar un

atot positiu.
o&..�

Jb diria que d'altres escriptors han vist minvada la seva pre-

s�ncia en el camp de la creaci6 precisament per Ia dedicaci6

professoral i d'investigaci6,relacionada amb e� 110cs que ocu-

pen abes facultats i escoles superiors: aquests autors, han
of -c: be" 1Lc.um,

publicat Ilibres; "_ara i aci esmentats nominalment � cal

retre'ls hnmenatge, car estan estudiant en tesines, pon�ncies,



volums menegr�fics icicles la nestra trajectoria i apertaci6 a

la c omuna cuI tura i han reali tzat esrtudis aob re Magi lifo.rera, Jo:sep
Estadella, G.ili Gaia, Jaume Agelet, Manuel de Pedrolo, � GuilleDh.. __

�.

-V:iladot- _,
_Etl teatre �a _Dll•. , f'orio LogLa del nQ)I'd-eccident�l, cuL tura

pepular,trad1ci<.ms, rendalles,can<;ens de pandere,Jo.cs Flerals a

Lleida, etc,etc.

Sumar�J»l t ambe en 1,lactiu de tet aquest meviment de conaoLf.dec Ld

de la cultura literaria a Penent,lt'afermament del mev1ment editcrial,
d"'una banda per empreses cemercials,d"entre les qua.Ls una ha entrat,
en mQ;lt poo s anys ,en el segen centenar de tito.ls ; 1 de Ital tra"la
premccio de publ1cacicns per part institucianal: D1putacio a traves
de 1" I.E.I.,c per It'acerd amb Tres i Q.uatre,que ha pe rme s La co:l.,11: , '/ .lecc1e Les Taluries ;0. la Paeria,que publica uns invaluabLes quaderns,
sobre cultura a Lle1da,i que pr-omogue el Premi d,lAssaig anual,. ja
conselidat, 1 els interessants quaderns URe,de �arregs{Lleida.

A1xi,pctser ara IDeS que mai pet parlar-se de molta act1v1tat
en el-camp de Le s lletres , creac10,d1vulgacio,critica,tct en bona
salut.

De panent,la ferma gent i el bon vent.



4� La duu a terme Maria Teresa Gelaber*, de Lleida.

��Manuel Gaya i Tomas FRUITA DE LLEIUA,ed.facsimil, IEI.Lleida 1984
�ro1eg de Jbsep Vallverdu

3- Les tres confer�ncies foren tingudes al Cercle de Belles Arts;
la de Joan Triadu,el 1964, al Sicoris Club.

4- S'ha ocupat de fixar la figura de Josep Estadell�,
\: Dolors Sistac i Sanvic�n.

5- Generalment alternen lpoesia i narrativa, 0 narrativa i teatre:

Pedrolo ha deixat molta poesia encara no publicada.

6- "TIa Illengua l1iter�ria dels Escriptors de Ponent" a De Morera i

Gamicia a Guillem Wiladot -mDilagro,Lleida, I'981


