
VIDAL VIDAL: LA ClUTATDEL'OBLIT

Hi ha escriptors que donen mes imatge de si mateixos que no

pas transmissio i coneixement de la seva obra. Fent-ho rnes dar, han

estat en certa manera absorbits per l'entorn mediatic , el qual, si be

dibuixa un perfil fisic i tonic de l'autor, no propicia la penetracio a fons

i reposada en els seus textos. Fixem-nos que poc - gosaria dir que

mai - se sol analitzar en programes mediatics de gran abast els

continguts de Is llibres ; en canvi es parla de l'autor
,
se'n dona imatge.

La gent acaba coneixent el nom, potser el rostre d'aquell autor, pero

no elliegeix

En el cas de Vidal Vidal aquestes realitats son factors en part

constatables. I ho die no perque sigui un autor poe divulgat, i fins i tot

prou comercial, en el sentit de difondre amb exit el seu producte, sino

que constato dolgut, per arnistat i per criteris objectius, el fet que no

sigui exalcat com es mereix .

Com es mereix . La rneritoria gesta d'haver aconseguit muntar

aquesta piramide que es La ciutat de l' oblit es doblement satisfactoria

per tal com esta aconseguida sense deixar la qracia , sempre d'arrel

ironica, de la seva prosa. Ell es va quedar sorpres quan, poe despres

d'aparegut elllibre, vaig dir-li que ja me l'havia llegit tot. Em confessa

que dubtava que gaire gent se'lliegis de punta a punta.

No hi ha secret, i ara que estern en familia pot confessar-se : jo

no vaig poder deixar de llegir i llegir : no puc pas dir que

continuadament, pero llargues estones cada dia. Ales persones d'edat

- que vol dir ras i curt , velles - i que son nades a Lleida, aquest llibre

ens ha de subjugar: en el meu cas concret, de manera incrementada,

car vaig veure interrompuda la meva adolescencia pel trasllat familiar

a Barcelona. i subsegiients residencies lluny del Ponent ,que no vaig

tornar a tenir com a habitatge , a Lleida concretament, fins a vint anys



Vidal Vidal vol donar una imatge de Lleida global, Lleida com

una imago mundi d'ella mateixa. Es el llibre, de debo, que tots

hauriem desitjat escriure . Per aixo no oblida cap aspecte ; des de la

pagesia al riu, des de les construccions medievals fins als primers

urbanistes del segle XVIII, de les muralles antigues fins als viatgers

que han parlat de la ciutat de les cols. Dels seus poetes i dels seus

alcaldes, de les seves festes populars i de les tradicions religioses,

deIs que n'han exagerat les qracies i dels que nomes n'han contat

desqracies ; del gran visitant Juli Cesar a qui aviat podrem homenatjar

despres, Molts perfils de la meva Lleida d'infant i noiet se m'havien

esborrat de la memoria, i fins s'han volatilitzat fisicament en rao de

guerra i postguerra, regions devastades i reformes urbanes. Hi havia

molt a recompondre; els escriptors de postguerra -parlo de l'epoca

mes uniformitzada i repressiva - encara van poder trobar resquills , en

l'ambit folkloric i costumista, per parlar un poc de la Lleida preterita.

En tot cas d'una Lleida que, per sort, ha conservat prou perque llegint

el llibre de Vidal Vidal, entenguem el sentit de moltes actituds i de

molta Iiturqia social.

Tot llegint-lo, us adoneu que el volum esta construit sobre

l'aspecte anecdotic dels costums i el biaix excessiu de molts dels

testimonis escrits adduits. Pero tot meticulosament agrupat. En aquest

punt cal fer emfasi en la meritoria replega , practicament lladonosista,

de material. No hi ha un sol punt de descripcio 0 narracio ,cap

anecdota ni personatge citat que no vagin acompanyats de la nota

referencial. Mes necessari tractant-se d'un autor que no va viure ni

veure aquella Lleida. I aixo al llarg de 1.100 planes. Unes 700.000

paraules, i que em corregeixi l'ordinador central de can Pages. AI seu

article a El Temps Miquel Pueyo diu que les notes 0 cites delllibre son
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en pedra fins als bisbes mes erudits, cabuts 0 beatiics de la nostra

historia.

Exemples trets de poemes i canyons populars, anecdotari de

carrer, contalles de la vora del foc 0 del toll de la font, mercats i

histories picants d'alcova calentona ...Un conjunt que permet d'esser

saquejat - passeu-me el mot - si alqu altre vol fer un llibre erudit 0

facecios.

Pero, es clar, cal detectar un perill que comporta una lectura

precipitada 0 fraqmentaria del llibre : aquesta aparent facilitat

anecdotica, la sorpresa que salta a cada paqina degut a l'acurnulacio

de fets que s'hi narren, a les fonts d'on son documentats i a la ironia

que subjau a cada desplegament que en fa Vidal Vidal, pot fer creure

que ha volgut quedar-se en la superficie de tot plegat, 0 que ha buscat

la sal i el pebre. No es dificil, si ens prenem el llibre seriosament,

endevinar que 1'autor fa un homenatje just i necessari ala malmenada

ciutat i en recupera una mena de perfil etern ,
un model a la manera

de la caverna de Plato, una llei d'imatge perpetua ara que

precisament, en el nou segle, aquesta ciutat perd la fesomia antiga, i

desapareixen linies, llums i ombres com anem tambe desapareixent

els qui, alllarg del segle XX n'hem vist, gaudit i patit la realitat. I molt

particularment aquells que, allunyats de la quotidianitat compartida,

com jo mateix, hem acabat petrificant la visio de Lleida com a capital

del Ponent, de manera primordial, considerant-la en un marc arnpli,

perc que de petits ens circumscriviem en el seu elos i yam correr i

jugar i esgaripar pels yells carters, entre carros i pagesos, menestrals

i capellans, botiguers i gitanos, del reng de la Playa al mercat de

Magdalena. I el Segre al costat, impassible. De la seva historia en yam

saber mes tard, per Lladonoses, Pleyans, Pites i Lares, i Ganaus i Mirs.

I ara veiem com aquesta historia, rnes viva i mes plena de bellugosa

humanitat , mes periodistica si voleu, torna a desfilar per les planes del



llibre, amb gent solernne com el bisbe Agustin, 0 gent mes pintoresca
com el Marques de la Cansalada, ( aqui per menys d'un marques
,Cansalada 0 Pota, no ens hi posem ), els grans edificis des de la Seu

Vella 0 el Roser a la Catedral Nova 0 Sant Marti i Sant Llorenc, ades

descrits ades apinzellats de forma impressionista. La Suda, qui sap si la

Preso de Lleida de la canco. Les fonts -Les Sirenes al carrer, Les

Oquetes a la sacristia-. I tot el que he esmentat abans i moltissim rnes

que no cap en un comentari apressat. Cronistes i afeccionats de

ploma desfilen convocats per Vidal Vidal perque diguin les qracies de

la ciutat ; i un d'ells, per estranya, sospitosa etimologia, ens diu que Il

erde vol dir de l'oblit. D'on ho va treure? D'una al.lucinacio ? AI cap i a

la fl, ha servit com a titol d'un llibre sucos i inoblidable.
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