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Les persones que per la seva professio es dediquen a la literatura

es troben de vegades amb I'encarrec de fer un proleq a una obra

d'altri, i si be a voltes ho fan per complir amb el compromis, d'altres
s'hi posen amb molt de goig i plaer, per tal corn el tema els

interessa, eillibre es atractiu, 0 moguts per l' admiracio per l'autor

que.no te a veure amb comprornisos puntuals.

Un dels prol�gs que a' ]Jarede lil _CUi j!t l1!tl!i idd? d'escriptoT
amb mes goig he acceptat de fer es el del Llibre II de la nostra

Historia de l'Espluga, escrit pel professor Antoni Carreras. Tracta,
corn ha estat anunciat i corn comprovareu en tenir-io a les mans,

'. dels primers pobladors. Dels nostres primers espluquins . Potser a

molta gent la pregunta sobre corn eren i corn vivien aquests

primers habitants del rodal, dels turons veins al riu, de les coves , la

deixara indiferent.
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Per contra, per poca curiositat que tinguin en el proqres de la

hurnanitat ,reflexionaran per exernple en les diferencies de gemere
de vida que han viscut ells rnateixos,personalment i per testimoni
dels seus parents mes vells; s'adonaran que en cinquanta, seixanta 0

vuitanta anys la civilitzaci6 .es a dir alimentaci6, transport, varietat

laboral, familia, econornia, tecni�
-

moral, ha canviat

espectacularment. Quan penso que jo ha�t l'animal a la

tartana per viatjar-hi i avui, com si res, pujo al jet que s 'enlairara en

rninuts als deu mil metres d'altitud per volar a nou-cents quilometres
per hora; m'adono dels canvis que deu haver-hi hagut no en unes

desenes d'anys, sin6 en s7gles.



Aquells primers esplugtiins de la destral de pedra dominaren a
\

Aquest llibre ens permet visionar uns dels primers passos de la
�

Humanitat per les terres espluguines. Quants anys fa? quaranta mil
enrere 0 mes . Tot aixo hem de deduir-ho per les restes materials,
car aquells primers cacadors i recol.lectors, vestits de pells, no

sabien d'escriure, i es en els seus ossos, atuells de pedra i restes de

cendres que llegim que feien i com passaven la vida, que ben curta
era enmig de les dificultats i una opressiva precarietat fisica i

cultural.

Perc l'home pensa, i parla, i es comunica, i , sobretot, apren,
Apren del medi envoltant, dels animals, dels altres essers humans,
del seu propi cos i raoriament, dels fills i dels pares, de les

supersticions i creences, i de tot piegat arriba a fer-se un concepte
del m6n.

poe a poe la natura, van viure en coves i mes endavant en poblats ,

fabricaren instruments cada cop mes perfectes, passant de la pedra
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als metalls, de la pell a la llana, de menjar earn crua a coure en

vaixelles que sabien perfectament fabricar-se, de tenir una

economia de subsistencia a comerciar i a viatjar. Quan arriben

pobles mes avancats, s'incorporen a aquella nova cultura i es

transformen en persones mes productives i socialment, adhuc

politicament valides,

Aquest proces no ens ha de deixar indiferents. Perque vivim en

un temps de proqres tecnolcqic al qual no hauriem arribat si I 'home

. i la dona de les diferents etapes de la Historia no haguessin avancat

passa a passa, equivocant-se i tornant a comencar, travessant rius

per ponts, 0 amb barques, fent-se arcs i fletxes, i forns , i teixint, i

aprenent a comptar, i construint muralles i catedrals , i engendrant
fills i vencent malalties, i morint quan els tocava.
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En el proleq conto que en una poblacio d'Anglaterra es van

trobar darrerament uns ossos humans prehistories i es va fer un

experiment unic : es demanaren voluntaris dels que viuen

actualment en aquella poblacio i es va comparar l'AnN dels seus

ossos amb els de l'home de la prehistoria, De vuit persones, tina

tenia I'AnN coincident am� el de la persona morta feia deu 0 quinze

mil anys. N'era descendentdirecte.

No estern, doncs , tan lluny d'aquells primers pobladors que son

l'objecte delJlibre. Per aixo ens els hem de mirar amb simpatia i

amb respecte . Perque som fills del temps, de la tradicio, i de la

sang escampada des del primer hominid fins als nostres dies.


