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PRESENTACI6 OBRA COMPLETA FINALITZADA. LLEIDA

En primer lIoc cal que agraeixi la presencia del

public: a ell va dedicada la breu sesslo d'avui. Tarnbe

I'acolliment d'aquesta entitat , l'Institut d'Estudis Ilerdencs,
que ja va hostatjar la col.lecclo en lnlclar-se amb la

presentaclo dels dos primers volums. Ara n'han sortit els dos

darrers , els nurnerostJ i 14. Eis amics - i el propi director de
la serie, Josep Maria Aloy-, solen fer brometa a proposlt del
terme

\\ darrers volums", perque diuen que quan una persona

es tan qrafomana com un servidor, mai no s'esta segur que hi

hagi un volum que sigui l'ultim.

Perc, sl be ho mirem, haver escrit material per fer
14 volums de 300 0 rnes paqlnes cadascun, pot fer pensar

que ja n'hi ha prou i que potser que ens posem a jeure. Tant
rnes que les 4.200 pagines d'aquesta Obra Completa Juvenil

representen nornes el 40 % de I' obra original- per

descomptat, traduccions a part .

Cadascu I'enfila per on vol; en el meu cas afirmo,
sense cap emfasi, que el dia que no he escrit una estona em

sembla un dia gris, de trista buidor ; i potser per alxo

persisteixo . 0 potser perque de Y'ovenet se'm van espatllar
els frens i vaig rnes aviat accelerat.

Com a qrafoman he obtingut una pila de

satisfaccions, produides per la proximitat cordial de lectors i

per la convlcclo d'una feina feta a consclencla iamb apltcaclo .

. M'ha faltat, ho lamento sempre, una mica rnes d'atenclo de

la critica, que de cada dia ofereix rnenvs critics centrats iamb

ganes d'estudiar be els autors. La premsa ha estat forca
inconstant i ,amb excepcions valuoses, ha fet bona la maxima

periodistica que diu que les noticles culturals no creen lectors,
i que tot alxo de la literatura , si no va acompanyada de

marro, es un plom.

L'avantatge de veure l'Obra Completa Juvenil

reunida es tambe la seguretat del magatzem. M'explicare : el

temps ha passat, i un grapat de titols meus no es reediten ;

per tant, no son adqulsibles. La realitat d'una col.lecclo com

aquesta es tarnbe, doncs, la realitat del rebost, magatzem 0

hangar, des del qual, si mai convenia, aquestes obres podran
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reeditar-se, tornar a enlairar-se. Es, enCa.r� / com un mantell

de malenconia, per a mi ; sembla que estiguis ja molt retirat,
i fullejar obres teves de fa Quaranta 0 trenta-cinc anys enrere

et fa sentir realment el pes del pas de\ta:,,��i'l'id..

Pero busquem factors positius en aquesta realitat

editorial.Com a lncitaclo a la lectura dels volums, cadascun ha

estat presentat a traves d'un proleq generalment introdu"it

amb la frase " el lIibre que tens a les mans ", proleq
encarregat per I'editorial a un especialista en el gemere,
autors i autores, critics, professors. En vull dir els noms i

manifestar-Ios publlcarnent el meu agra'iment:

Son proleqs de luxe. A banda aquests
col.laboradors, la col.lecclo porta una introduccio de Josep
Maria Aloy, sobre un servidor i la col.Iecclo. Ell va dissenyar-Ia
i gestar-Ia amb robusta intel.ligEmcia. La Galera i l'Institut

d'Estudis Ilerdencs van escometre'n la realltzaclo, i per etxo �
tarnbe ens acompanya el director editorial Xavier Blanch�
fem I'acte en aquesta casa. La Galera ha estat la meva quasi
exclusiva editorial , tenim una relaclo d'amor-renyina, de

somriure i rondineig mutus molt estimulant. EI fundador de

I'editorial, Andreu Doria, va voler escriure per a aquesta
col.lecclo una salutacio iniclal que no va poder lIegir en vida.

Vull, ara, fer agra'ida memoria d'ell.

I res mes, projectes, il.lusions, disgustets,
satisfaccions, bons desigs, i passi-ho be.


