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A'quest llibre que avui e s presenta em societat a Lleida, as el fruit

de la tercera edici6 del Premi de Nbvel.la Curta Cl.utat 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 as del

tot alie un dels seus fills roes espavilats i capagos en el m6n lite

rari : Josep Borrell i Fi,guera.
F�� p�� i Sans n'es l'autor. Jo era a la festa literaria cele

brada en un& cre les sales del BiB Ben quan es desvetlla e1 nom de

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

en vam congra tular gra)'\'ment ; que guanyes W1 esc.riptor de Ponent

afermava la cimentaci6 de iLa�bBb��presa de la' narrativa entre lJ[()S

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

tiva � aqu! al Ponent ,circumscrita als darrers �uara�ta anys
M2«-a 'BcWo t.-

-que per cert,hanestudiat am� mes expansiu abast . BOrrell -i
.

, .,,'

recordo que en aquell apunt;quasi reportat8e, jo hi feia,constar

el nom dlen Pane dins un sector generacional que em sembla mol� sig- I



m.ificatiu, de passa molt segura i de variat·ventall tem�tic i esti

listic. Pane i Borrell vam estar al f"f"orLt de La Gralla i la Dalla/''E5/:Yvf
i d'altres empreses envejables per la seva rendibilitat espiritual.
L' un i I' altre han estat amatents , des- de ---. pIa tlformt,1 iitdividual)
J� _ -' A I-
u� de poeta, als signes de les lletres al seu entorn. No

massa prodigs -d. donar titols , quan hq fan ens sorprenen amb una

maduresa que es perf� endins.

Em el cas de Francesc Pah�') amb qui tinc amistat -; -ck, --1:�
anys Ilargs, hem apreciat un proe�s de depuraci6 ,particularment en

La prosa, terreny orr) el dit proc�s e s m&.J;ta..,· en.rJ;1fAiJ.o.r-_ aLh,orc1

qlA..e. �I{Jfdre"j;- �n cert que La l'lar.:J'a tiva es estil, per-o tambe
.

�a -

del ( I

dir que I
a m�s a m�s) I' estil no sempre . frofOJE.- I' autor, sino

que un proces de' maduraci6 11.. fa intuir globalment q u:i.� ha de ser.fi:.-L
I'"

intuIcjo �smes adient a·cada text. I deixar-se endur per aquella
de.. .1

una form creaCLD engrescadora. Els qui ho hem pogut gaudir estern

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

autors.



de Pedrolo,que M9 la

immaJur) a TArrega, el

dit que 91 cin�ma �s
.

. . .: ..: -'.. "

"muntatge,i muntatge i muntatge". Estil .(., mun-

L'afirmaci6 "la narrativa es estil,estil i estil" es d� Manuel
! '

-

.

� c;:Al erdl
va confiar, per· �'tdta sq_t:P1?A_a.. (aleshOres f'o rca =es

1956. Despr�s va Lg =llegir que E'isenstein havia

tatge aconsegui"t$ per la coaf'LueneLa del punt de mira conscient i

aquella intuic:L6 brollada d' una. subccnaea.ancf.a operativa ,

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

�s WI. punt de partida. I per a fe.· Pane aquest ambit es la plena
red.2

ruralia. El fet divers�s'origina el nucli argumental havia oeo-

rregut a La ruralia en unes lati tuds que ell no ::s�: tanC ;. com

la ruralia plasmda a la nov s Lzl.a .Ha comencat s done s , fent una �-

n � , ·

C,..LD.- >: del marc rura 1 de mun tanya - et marc' rural de plana. Diria
� �Gd.t:..

encara millor, d'un cert ente�ment produ1t per la numitat i la fos-

eor a un _�I,A.4iil�_cn{; ,t:k. llums i ombres calides, � f'oz-e a contrasta

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

per les nines quan era petit.



na suficients serrells d' af'uamenb i imprecisi6 pe r-: tal que la

Una f08ca lluna d'abril ,com sol passar amb lesnovel.les breu.s,

seria susceptible de m�s extensi6 • T� la que he de tenir, perh 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.�a curta es un g�nere que cal escozetre amb delit i empenta,

per tal de fer eneaixar tots els elements; compromet en un bastiment

arquitectonic - allo que se n'ha dit arquitectura del relat - i dema-

densitat d'aqueil forat negre 11.0 ens afe�xugui.
'Pero aquest poeta que es Francese Pane, fc.a.. ara la seva passi6 �

d �l;ftd,'una passi6. En La realitat dels fets narrats,en tant que

reflex dels que van sueceir de debo,aquella passi6 pot semblar ex-

tremosa,'i els simplificadors la titllaran d'obsessiva.Perd6,�quina
passi6 no es obsessiva ? per tant, l'autor cal que baixi al terreny

reiteratiu d'un encegament,i descriure aixo amb una frador objectiva,

deixant que els personatges visquin i visquin de forma convincent.

Al �eu proleg dic :



�Aixi la narraei6 poseeir� aquella eondici6 de reereaci6 de vida

i mort totals, 6s a dir, amb leB mil i .aa filigranes i sob-

, tats--eapg±re;1:le qae implacablement D.uen ,e�,,��.�i i donen gran
-eLp, "'--;r.'-=:,til

desa a la mie�ria. Els .lle del Jaume tenen infinites venes

sangll1inies qlle l'inspeetor reeordarll en q.edar-ee sol despr�s

d'interrogar-lo alB primers eCIps. Igl1alment,tot de filets de

sang,viva 0 eoagulada,preeideixen i s.bja.ea a la narraci6.

I l'autor s'hi enfonsa i entortolliga, des de dins del

magma obsessiu. que ha reereat, tant com <les de fora. Aq\lest

'sser-hi i mirar-s' hoal�o�� troballa que eondlleix a eneerte

t�enics qlle una an�lisi de text aeurada revelaria ,perb que



pel se� compte, el lector desvetllat assimila sense adonar

se'n,pel sol g.st de la leetara.

Tenim,donea, de primer .m tema ,pro� directe i brutal
ho

tant eom fOll �l, fet qive;r�. Tenim.lln autor qu.e 9'hi e_fronta,

i en busea ela anteeedenta,.ms antecedents fets de passi6,--.

de vebem�meia callada, de eileneis angoixants, d'estupor i

deliri,d'opre9siva insist�neia en un sol tema. A la raralia

les unieitats dramAtiques tenen un al� tr�gic : ele ddis ad

q.ireixen uma eonsist�noia p�tria, ele ag�aits�fan morf9ndre'e

tothora, les ven�nees trjguen a esclatar,pero d_en acumula

des,qaan ho faa, totes les forces tel.liriques i la tenebrosa

densitat de la mala sang.

Tenim,tamb',els personatges,qae Francese fane distrib.eix

s�viament : un protagonista,l'home amb la idea fixa de l'ace�s

a ana dona, perdut de primer entre el ref�s ferm i cortes d'
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ella i el sa. personal imp.ls • Aquest impals el magnifieara

i santifioar� de mioa e� mica vesllint-l.1o de reivindioaei6I

de jtst!cia : 8i ell sent aqll.esta passi6 per la doma., ella

Ii liauria de correspondre , i scaba per creare qtle "no pot

ser de Gap manera n
q.e ella el refusi.

Soeia�tAt els dos personatges cembrals no estan molt

separate; Ai ell BO �s un aing' ni ella ,Begons la mira ell,

no ql;leda masaa enlla : al oap i a 1a fi ell, en Jaume, t�

'una fort'Wleta desada, i mena lles terres de l'Elena. Ella,

doD.OS, queda .trop, rtsicamen.t : i entre les argumentaeions que

en Ja.me fa eervir hi ha la de la inconveni�neia de la'vida

en soledat. Qu� hi fa aquel1aViud� jove i espl�ndida, vivint

sola amb e1 sea fill de cine aays ,en aquel1a masia ,sense

donar en1rada a l'home que 1i . mena PQ�ontraete l� hisen-

da i que t� per simple natural m�s dret que ningu a eatrar en

or

la vida. de l'E1ena ? Ee una situaei6 que. ell red.ira a una

qaesti'o de justieiadistributiva primer)i finalment en un

greuge ao Batisfe1l peLl q 181 pr-e ndr-a . venjanga .)'
fer"f(JttaL



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

quina lB estat La t�cnica empr-ada , Aqui '. Francesc Pane ra utilit

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

cri ts moaoLbgd cs del prot ag:omsta, i per les reflexions
,

0 mes ben.

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

mestres de La l1lovel.la .l'[Qgra, �stem l3.trapa.ts.J. �l\��e d.o s focs creuats:

el desenvolupament deldesentranyament de la intriga,i el proces deduc-
..... , o/aflt;}r'

tiu dels mbbils. Perb aqui ens interessa _
les vivencies dels espec-

tadore del drama ,dels tafanersi.-: qu:e en parlen�dQls qui hi pensen;i,

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

victina�:del'aclap�rament per l'extrema brutalitat del fet. Brutali-

tat que es manif�sta tant 0 mes per les refleiions de 11 inspector que

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

La llengua emprada abasta W'l regis�re .extem.s· des de la distancia

.normada i
C10 oOJect1va del marrador q� est� fora dels fets,fins al focus

I • '.

curt dele impactes, lleco que deevetlla en ile�perit de qui neflexio-

na els mots que ba sentit. r La gosadia· de' reproduir idealment unes

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

que si fossin dites de viva veu, recus:!!! que ha estEl-t emprat en ter-



escriu puesto 0 -par- lloe _ patisees per pateixes
. ssos

sapl.$ue per sa

mes de Ponent ben pocs camim.s: recordo0 ara una narraci6 de Joan Bar

ce16 i algun exem.ple m�s de Jbsep Espunes.o

La sensaci6 de realitat es veu aix:l augmentada en tractar-se de
o

�. - _o •

0

0 " ! _.. ,(!
cartes escrites amb una ortografia fonetica,o quasi: Me semble que

ia no t'ho demanare m�s. Me V8.S dixar mort amb a110 que em vas dir.

Aixi que per a tu iO'66c un malalt 0 'un pervertit 0 pervestit 0 el

que sigo ? 10 nomes t'hai dema�at que et casos amb mi�. L'home

eeisf It
0

� t � .

1be " e per �er- e, mos per ens, propuson per proposl.n,va �os
r--- c:::---

per vosaltres.
'

Per la resta, Ll.engua efic8.g, �brt� diree:;ta. SUficientment rica

per recoordar-n:os...,.en -to_thora la funcionalitat : IIVa sopar recolzat
,

'

.. .:
,

.

".' .

.} . ".

.

.�,

a l'ampit de.la finestra per' OIl elltrava el brogit del carrer que

s
' animava m� IS a me sura 0 .que m� s en trava La 11i t : Era divendre s • S e I on

va adonar aviat.Els divendres la gent de ciutat surt dels SQua anB-

gatalls,van a la pastura .octurna,slamunteguen en eixams atrats



pel so de les musiques i pels llampegueig� de les llums acolorides.

A partir dels divendres,la gent sleixamena. com aquells penjolls que

el seu o_cle,a pag�s,amb fum de palla humida,feia entrar en el rusc
.

. H
preparat sobre la bra�ca dlon pemjaven els insectes.

Reprenc un apun.t del meu p�b��g �n qul:! em'relicitava del gir que

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

rillosament , poteer volgudamem.�, en volums anteriore seus,que era

el dlum joc amb el llenguatge, un malabarisme agrad� fins i tot en

proses po�tiques,perb ineficient i inapropiat en uaa novel.la dura

realista i de to �pic com aquesta.,



-,"

I'

Jo he fet .om�s tree lectures del llibre, dues emmanuscrit i

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

que hi pa.saava , Sl1rtosa una Rovel..la 0111 pa s sa quelcom ,i aque s t

quelcom et pren i t'arrossega .' Da segona prenent notes,i analit

zaat componan'b s estilistics. La ter'c�ia'l.:"h�';�:��;�a: a,·"l�inreves,
comem;ant pel darrer capitol!retrocedint. I he--experime.lS.tat alho
ra als dos plaers anteriors: veure un tros de vida i de mort,i

I'

"

trobar les peces lingUistiques del mosaic.

�qui 'la lle.ngua es de registre

varia,t,Jlo extrem6s e. cap angle, dura i afinada segons conve , Quan

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

guatge que,�corpori , ens !'r't\plar'Lti en l'univers del text me s enll�

de la reproducci6 dels fets, creant atmosfera, fa el millor servei

II..

al lector.


