
Quan vaig saber Que la col.lecci6 Que Pages Editors anunciava duria el

nom de Guimet,en vaig tenir una alegria sincera. I he volgut Que els me� s

primers mots hi facin referencia. Si be per als seus amics i coetanis Pau Gui-

"I

met es present,conve Que ,a ell i a d'altres assenyalats lleidatans
.

de i�(�

�� els siguin de mcats signes d'abast public Que marQuin per ales noves gene-

racions la importancia Que cal assignar-los. I em va semblar,d'una manera civili

Que batejar una col.lecci6 d'assaig,memories,testimonis, amb el nom de Guill\et

era encertat. Pau Guimet va ser editor,impressor ,llibreter,i abans havia es-

tat periodista. De ben jove,molt jove,diria jo,va intervenir directament en la

revista VIDA LLEIDATANA,n'era un puntal,juntament amb l'immens Ton Berg6s.Quan

va desapareixer Vida Lleidatana,el 1931,ell va-afanyar-se a treure un setmanari

en forma de diari,no pas alie al format,i potser rebent la inspiraci6, de Mira-

dor. Se '
n va dir \\Occ ident� I l' evocaci6 de Guimet esdeve ara mes subject iva



,

,I
,I

en caricaturista fix d' Occident. La impremla Guimet estavajabans de la gue-

, dil;mixflt
perque e l meu pare, que hav ia ,-

II

anunc i=i comercials per a Vida Ll e ida-

II
,

tana,l que estimava en molt l'amistat de Guimet i de Bergos, va
-- constituir-se

rra,instal.lada exactament al davant d'aquesta sala, a l' altre costat de Blon

del,al que dirie�baixos de l'edifici del cinema Catalunya,tocant al carrero
i

del Baro de Casa Fleix. Jo llavors anava a l'institut,llavors instal.lat als

desafectats .Jesutt.es , t "de cami ,lliurava les car icatures del meu pare .que

me les havia confiades, al senyor Guimet 0 al seu efica� segon ,en Maties Oliv�)

per tal que apareguessin al nlim€ro segtient. �<u{pLes(�� llegiria,amb un interes

premonitori,el volum de poemes de Morera,i e l s llibres sobre la Ra n a i xenca
" M � c�p,_5'��

literaria a Lleida,de mossen pelegri� l'antiga ciutat de Balagu8r:-que navlen�

sortit de les premses d'en Guimet. Tot aixQ encara vivint a Lleida, abans de la

0_ durant Q_ L ; 'J 31
ventada r "'�

, fl. fet.t i
,

i que ens escampa a tot scorn SlOSS1T!l con ett 1 \

bel .1 icEl'\



-havia amp I iat els meus contactes amb aque.lla, famil ia rebent classes

d:�a_�
de l'Elena Perefia. A BarcelOna�aig entaular amistat fraternal amb el Pep Pere-

fia,inoblidable,i tambe vaig entrar en relaci6 amb els Torres,qu�n el Victor

era encara un advocat que treballava a Fran�a. Tornat a Lleida,desapareguts els

meus pares, una de les persones que primer vaig visitar fou Pau Guimet. I I'

atzar encara em faria ser professor del seu fill Jordi.

La tasca de Pau Guimet dins la cultura de Lleida

tudi

Ara, aquest llibre meu, que es un esgla6 mes en alIa que formen els meus

)

papers personals,majoritariament servits per Pages,apareix en aqu�ta col.leccio

benvolguda per mi. Es,dins la col.laboraci6 que he establert amb Pages, el quart

titol d' aquest genere , d 'tmel S�(u CIJYlrnJtd per�a Lluna amb les Dents, Les

Vuit Estacions, Entrada lliure i Convidat a parlar; respectivament col.lecci6



escrivia i escriu de cap a cap els discursos, i al mateix temps n'estntctura

d'ariicles periodistics,dietari,i dos llibres amb textos de conferencies. Ern va

semblar que valia la pe�J seleccionar alguns parlaments i donar-los a l'estampa
� e. de",) 1t· ,

/,

perque jo s6c un , -0 ho era,quan treballava .sO"'I�. en. aqueix camp - que

el contingut en harmonia amb ia forma, de manera que,com la contraportada del

llibre diu, l'autOtr te en compte
II

l'escenografia de l'elocuci6 ". Buscava

a cada parlament,confegir un text, valid tant per escoltar corn per llegir. I
no s � 51., SU,l �t� ic:A. -o

no es pOC' sovint que,rellegint-los,m'adono qu� esbossos d
.,

8��l��)· qui sap si d'assaigs llargs. No dire aixo de totj , car n'hi ha de

circurnstancials 0 mes lleugers, pero si d'alguns.
Aquest llibres compostos de discursos ,lli�ons 0 conferencies formen part

d'una llarga obra escrita en que he esmer�at durant mes de quaranta anys. I en

un fragment del llibre que avui de la rna de l'editor Pages i del professor Agus
I

ti us es p�sentat,dic :



" Quanpom contempla una llarga obra feta,es demana sempre pel mis�eri
ultim,la pregunta insistent: com es que, per que ha fet tot alIa al llarg

"

dels anys,perque ha treballat,molts cops esclavitzat,perD amb alegria, mal re-

munerat pero amb Ll v Lus Io . Segurament es que escriure es viure, _ t_sdeve consubs-

tancial amb les hares de cada dia. De vegades,les persones ben intencionadame�
1 /

et di�en : tu rai,que tens un hobby! Pocs entenen que escriure es com un rere-

1/
fons de la resp irac io , un buf que ens 21 Li__m.6N3--.

I estic ,amb pausa,pera de manera contin uada, recollint molta cosa escrita
'V'

i dita,o publicada dispersament,i aplegant-la en volums,de forma que quedi pu

blicada.I entre l'acolorida varietat de generes conreats,m)es particularment

grat el sector de llibres de reflexio-divulgacio,del pensar en veu alta,l'as-

saig lleuger.

Vist des del punt de mira de l'autor, llibres com aquest son utils,i

no voldria que algun lect�r se sentis decebut pensant que aquests textos no

son plenament in



edits : s6n inedits en tant que mai no havien estat publicats,i ben pocs

dels lectors deurien es.tar presents quan el text � \ou.. dAJ:" .. i e)1.cara mes ,

ha estat comprovat q�}de les disertacions,l'oient recorda a tot estirar el te

ma,pero no el seu desenvolupament ni la seva marxa, el ritme amb que ha estat

despl� gat. Ara en tenen l'ocasi6 : en tot cas,un servidor s'ha proposat,en la

mesura que la sort es digni a acompany�r-lo ,publicar tot el
poc que

-

pOLser encara hagi d'escriure, tant com el molt que he redactat fins avui.

, Per ami la comunicaci6 es primordial,i em costa de ficar-me en la

pell d'aquells autors secretius,que semblen tenir molt de goig a fer una obra

tancada,quasi per a ells sols.1

Vet aci,doncs,el llibre ,el seu mobil i ... ja descobrireu el� seus merits;

segons la carrega object iva que el text porti i ta.. vost ra bon 3. disposici6 a

d 1 ,d/l, /
1 1e vosa t res , 1 a gu vYl� .en a gun a tretrobar-los ,

indret. Pero els llibres que intenten transportar creences, analitzar i fer

pensar una mica passen,en general,inadvertits



I passen inadvertits perque la nova alfabetitzaci6 ha enras.at per baix

els lectors: hem guanyat gent que sap llegir mecanicame� .pera hem des-

jararquitzat la literatura :no pas la mes selecta.que sempre es comprimeix

ella mateixa en petits cercles. sin6 la literatura d'un cert vol.per a un

public educat i sensible. Mes aviat molta gent es decanta per consumir marro.

sal ac i tat , vulgaritat i; �-e-;L.Al- ..

"-

Cap d'aquestes coses no �$ en aquest llibre.


