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QUARTET PONENTI

j

El gruix de produooi6 literaria que aotua�erit

existeix a Ponent no s'havia produ1t mai &bans, en

oap epooa. Pel sol detall de l'abundor de mostres i

d'autors el fet as d'importanoia. Si hi afegim que

els esoriptors partioipen dels dos sexes i alhora es

despleguen en aotivitats multigeneriques, fara

l' efeote que en els nostres temps el panorama as

oompletament satisfaotori.
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- Hi_ -na, de. .to,t : assaigs purs, divulgaoi6 , historia

i geografia, biografies i autobiografies, estudis

seotorials, narrativa ourta, novel. la, poesia,

teatre de tirat divers, llibre infantil, llibre

grafio.

t::La dinamioa de oreaoi6 obee�ix en la majoria de

oasos a l' impuls propi que neix de la que se n' ha

dit "feounda soledat de l' esoriptor". En d' altres

oasos els llibres que surten aqui s6n produote d'un

impuls editorial ara oonvindria fer un volum
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sobre aixo 0 allo altre ; el vols esoriure ? - 0 a

projeoes en relaoi6 amb instituoions. En aquest

darrer apartat, 0 ben aoostadament, hi hauria la

dinamioa dels Premis Literaris ..�
Al1el'l!\,,,. per��j: als autors. En una sintesi

expositiva que vaig fer a Lleida el 1992 dins una

sessi6 de l' Institut d' Estudis Catalans, vaig



dissenyar un temptatiu organigrama diacronic de 1es

diferents generacions 1iteraries de Ponent en e1

seg1e XX, basant-me en 1'observacio i treba11s

anteriors persona1s i en estudis com e1s de Macia

Bayo 0 Josep Borre11. Doncs be, ho esmento perque

aque11 organigrama ha quedat tota1ment coix. Avui

ca1 afegir pare11a1menys d'a1mostesun

d'escriptors, e11es i e11s, apareguts, i en a1guns

casos conso1idats, en e1 nostre panorama. Les

generacions, vu1:;
(dir, s'esta1onen, i en un termini de quinze anys en

tenim un 0 una i mitja de nova Aparicio.

aes genex-acions a que ara em refereixo han

aparegut en menys de quinze anys, son e1s mes joves

de1s escriptors que ens fan quedar be 0 comencen de

fer-ho, i que podem datar practicament de comen90s

de1s norantes. Fan 1'efecte que vo�en or1ar e1 fina1

de1 seg1e 8mb roses esc1atants ,auguri de mes rica

_�'''- "ips el. Xlg..::J
1 Repasseu, si us p1au, 1es novetats de1s darrers

anys ,tant en e1s cata1egs d' editoria1s de Ponent

com en e1s casos que autors ponentins pub1iquen
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veureu com 1a nominaexc1usivament a Barce10na

s'ha engruixit de manera sorprenent e1s darrers anys

_8mb noms de recent fornada.jE1 fet as mas curios

perque as, geograficament unic a Girona i 1es

terres envo1tants regio pertingudauna

particu1arment 1'af1oramentrica en autors,

d'escriptors joves as mas atenuada que a Ponent. I

no par1em de Tarragona i 1es seves terres, on
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,encara que s'observa un creixement aquest es

nomes llunyanament comparable al de Ponent. La

llista de narrativa i autors de la col.leccio Lo

Marraco'es, avui, considerable.

t:.Bs clar que quanti tat no vol dir qualitat:' no

necessariament ,i arreu passa el mateix d'entre

una feixuga garba poden apareixer una 0 dues

espigues bones.Per tant, en producio literaria estem

en la fase expansiva, encara no intensiva. En

quedara poca cosa. Bs com ha de ser�
--

�Immediatament de dir aixe, em permeto d'apuntar

un perill :1' autocomplaenc;a en el ponentisme. La

nostra forc;a ho sera de debe quan deixem de ser

autors "ponentins" per ser, simplement , noms de la

literatura catal.ana, esforc; que el.s nostres autors

ja fan, pere que l' entorn , i ni cal dir que e1

barcel.onisme mes radical., emmascara i desfigura

retornant-�l.os a l.a condicio de regional.s. L'entorn

mediatic i fins l'institucional. local -recordem el

gran espectacle d' un campio ,(meritori ,res a dir) ,

de motorisme-, pot, per l.a insistencia en el.

l.a condicioinvoluntariamentponentisme,rebaixar

catal.ana del.s autors. \
...

Guillem Vil.adot va obrir pis a Barcel.ona fa mes

de vint anys, entre altres motius familiars, per

estar mes prop del. gran calder on es cuinen les

receptes i el.s plats de la literatura i el seu

vessant social. i de projeccio mediatica. No se'n va

sortir del. tot va continuar essent per al.s de
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/:; ��ibre Quartet Ponenti. Bsta format per quatre

aportacions d'a�tres tants autors. Tots e��s hi han

Barce�ona d I Agramuntautor ? esSapsun

d'Agramunt. I aquesta, d'on es ? L�uny, de Cervera.

I aque�� a�tre? Ui! - com exc�amacio insuperab�e

em semb�a que ve d' Arbeca .

Si em permeteu un exemp�e persona� I arran de

�, obtencio d' un premi europeu I La noticia no fou

1

possible pub�icar-�a al diari Avui enviant-la

directament ni a traves d'un agent de premsa

barce�oni : Bstic segur que a traves de �a seva

corresponsal ��eidatana s'hauria pub�icat. Com va

passar amb �a noticia de �a serie de dibuixos

animats adaptada d'un �libre. Com que es un autor

lleidata, ca� que quedi ben clar que �a noticia, 0

surt de L�eida 0 no interessa. Rarae aves

Doncs, per la mateixa rao, el tito� de� l�ibre

que avui presentem no el trobo en certat del tot.

D'un ��ibre fet per autors de Ponent dir-ne Quartet

Ponenti es , si voleu en c�au inconscient, un reble

mes a la politica de subratllar la condicio loca�.

No cal fer aquesta publicitat adjectival des de la

portada e� �ector hauria d'admirar-se de la

condicio que agermana els quatre autors " despres"

de descobrir ,enriquit per la lectura, que els

autors son ponentins. Despres, no abans.

�-------?'
( Em limitare a parlar un xic del contingut del

( cOfntribu1t amb contes, relats curts.Guil�em Viladot

apareix perfectament present en les pagines dels

seus quatre contes, de vegades de ,man�ra punyent.
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No es el 110c d'enumerar detalls, pero recomano que

es llegeixin els contes provant de recordar la

persona de l' autor i els lectors hi veuran la

ironia, la penetracio, el joc conceptual, la poesia

inesperada, la tendresa, la resignada ganyota molt

personal, intima, �'un somriure d'horitzons

multiplicats . Una absorcio de la naturalesa humana

nomes a l'abast dels literats solids.El primer

relat es revelador. La conversa entre marit i muller

II

posa de manifest les pleni tuds i les buidors de

l'anima humana. Dessota del relat, la perenne

antinomia fill-pare present en tota l'obra de

Viladot. El segon relat, brevissim, parla de la

�ort, en majuscula, del seu constant assetjament

dels humans, de la futilitat de voler esquivar-la.

Impressionant llegit precisament ara. El tercer,

tambe breu, planteja en clau d'humor la dificultat

de trobar el punt just.Si es que no planteja altres

coses. I el quart relat, aparentment el mes

fantastic ,en realitat el mes colpidor, es per a mi

una anticipacio de l'anorreament, de la soledat de

l'indefens. En aquest conte, igual que en la

novelleta E�s U��s als sorolls corresponen uns

colors, i el silenci de la neu que escol ta el nen

cec es aqui la funcio d'un cire de colors. El malson

com una icona de la mort. Sempre he sostingut que

Viladot no era del tot un destructor del llenguatge

literari, si de cas, i temporalment, del literal

Fins al darrer moment,

espacials que construis

i per molts objectes

continuava fidel a la



lletra , perque li per.metia caminar vers un infinit

que en les darreres obres ell percebia proper.

Darrerament els textos que ens va donar a

coneixer inquieten bon tros. Sembla com deleros de

recollir la condicio humana en pocs mots, en una

suma d' enerqia conceptual. Alhora que s'hi dibuixa

la tossuda afirmacio de l'esser,s'hi traspua un

deqotall d' amarqa i alhora tendra convivencia amb

els homes i les dones del seu temps. De segur que

pels dintres era empes a la ineluctable darrera

caminada.

La Rosa Fabreqat llanQa una mirada al mon mes

�ediat en tant que receptacle i espill de canvis

amb un conte sobre la multiracialitat que ja tenim

en forma quasi massiva a casa nostra i a la qual

,per desqracia, encara ens referim amb tanta

retorica i tan poca praxi : ella, pero, com amb els

Embrions u2traconge�ats 0 La Cape��ana s'avanQa al

seutemps. Continua despres en el millor dels seus

tres contes, una mena de "nouvelle" relat

malenconios i convuls alhora, sobre que fer amb la

propia vida.i les fidelitats. Fidelitats que retroba

en el retrat unilateral de dos vells amants del seu

darrer conte, el pas de la vida,que pot resumir-se

en la frase intimista mes que domestica "Amor,

l' esmorzar es a taula, barrejat amb tots els noms

que la tendresa, al llarq dels anys, ens ha escrit

als llavis"



astorador,

els mes directes absurds

una mica molt ((lleidata
amb un aplom

)'
Lleida. En

acidesa suportable, amb inesperats girs, jocs de

conceptes, jocs de situacions i de llenquatge. Hi

planteja
de

aquest volum la seva literatura ens recorda el

constant desplegament de recursos de qui ens

entrete i admira amb manipulacions de naips, mentre

ens va plantejant endevinalles. No sempre, pero :

Marta Alos tambe enceta el relat convencional, en el

segon dels seus contes. Mentre que, per al tercer.)
coincideix amb Pane en l'opressiva intrusio del que

hem dit home blanc per violar i corrompre un pais

verge, descrit com una mena de paradis. Aquest es un

conte cenyit, vestit sense digressions i amb greus

notes de llenquatge de forya.

Advertire els lectors que tant Alos com Pane

usen una allau de mots indigenes que els permeten 0

els obliquen a afegir un glossari adient al final.

Que ninqU de fora de Ponent interpreti que son

lleidatanismes

El llibre i els seus autors pertanyen al sector

de qualitat que voldriem descobrir sempre i arreu.

I'



Pane, l'ascetico-sensual Pane, ha vist la selva

de l'America Llatina i ens evoca, en tres contes

violents i de pastosa forc;:a literaria, les

vicissituds dels indigenes d'aquell univers. No ho

hauria pintat mes be un autor hispano-america

d'entre els grans noms. Una figura femenina, sempre

la mateixa pero en diferents enquadraments

cronologiocs, la Dolima, mes en davant Amalia

Dolima, simbol de la pervivencia de la vida, es el

fil conductor de les tres histo�ries, el resum

conceptual i quasi fisiologic de la indianitat, des

que les armadures dels " conquistadores" arriben en

aquelles terres fins ales pertinaces guerrilles

actuals. El conjunt dels tres relats de Pane fa la

llargaria d'una novel.la curta amb el fons de retrat

"

socio-politic qu;(e calia esperar del nostre !

vigilant i combatent pacifista.

Finalment, Marta �os opta per una linia

d'humor esborrifat en el seu primer relat, d'una


