
LA PRESQ DE LLEIDA. Lleida 7 febrer 2004

La Preso de Lleida es una noveLla inspirada en la canco popular del

mateix titol. Es un relat totalment inventat, nomes hi apareix un

personatge que va existir realment, extret de la Historia, i les altres

figures son totes imaginades per I'autor. Els escenaris si que son reals,

coLlocats dins la naracio segons convenia al desenrotllament de la

trama.

La canco

Segons alguns emdits , pero sense que ara disposem, per les meves

noticies , d'un estudi rigoros i actual, la canco podia ser originada a la

Franca del nord, Normandia, d'on passa a fer fortuna a Provenca i

Gascunya i salta els Pirineus i els Alps, estenent-se, dones, cap al sud

per Catalunya i terres vemes cap a I'est vers el Delfinat i Savoia i fins a

latituds meridionals italianes ( Sorrento , prop de Napols ). Es una

canco diuen els experts, molt antiga, que data en les seves primeres

formes probablement del segle XV, i s'ha modificat amb el temps fins a

esdevenir, tal com la coneixem avui, una melodia harmoniosa, a

compas i ritme de vals angles,o vals lent.

Les modificacions principals les degue sofrir en el segle XIX, que es el

gresol on es fonen temes i maneres de la tradicio romancistica i la

narrativa de carrer. Les variants en la lletra les trobem a la tomada: cada

estrofa te una tomada als versos tres i quatre: normalment cantem lireta

lio 0 nineta nino, pero existeixen tambe fa vida mia fa vida amor i

d'altres. finalment, tal com ens ha arribat i, sobretot, tal com l'han



popularitzat les nostres primeres sopranos i corals pareix realment la

peca d'un poeta noucentista, tan ben ritmades son les frases, tan

contundents els accents:

N 'hi ha trenta tres presos -canten una canco,

I 'ha treta i I 'ha dictada - 10 mes jove de tots.

Els ictus, fins i tot violentant l'accent fonic corresponent a cada mot,

cauen cada dues sil.labes ,
amb un total de sis per vers no comptant la

setena ,naturalment, com correspon a lametrica catalana.

I'

Manuel Mila i Fontanals estudia la canco, que el 1853 havia publicat

per primera vegada -ja corria en forma oral- Josep Maria quadrado al

"Diario de Palma" i la inclogue en una obra d'investigacio sobre la

poesia popular, aquell mateix any; fou el germen del seu

Romancerillo Catalan, aquell1853, reeditat modemament en la MOLC

el1980. Alli hi figuren les canons i romances populars de mes nom: La

Dama d'Arago.L'Hostal de la Peira, Els Estudiants de Tolosa, l'hereu

Riera, La Preso de Lleida ...

Mila dividi les cancons populars en historiques i de bandolers,

novel.lesques, de costums i religioses i vanes. La Preso de Lleida la

inclogue enre les novel.lesques. Aureli Capmany la classifica entre les

cavalleresques, i Joan Vilanova, les divideix en d'amor, nadales,

cavalleresques i religioses. I no la dona com cavalleresca, sino com a

amorosa, en el volum I del seu Canconer Catala.Val a dir que cada

tractadista te la seva classificacio ( el mateix Capmany permet una pila

de subdivisions a cada apartat), com va asenyalar molt be Jaume Vidal i

Alcover. entre dir que un romano es cavalleresc 0 amatori 0 novel.lesc

la diferencia es poca.

Que ens diu, la canco? La versio que es canta avui, que coneixem, parla

a) d'una preso a Lleida, amb trenta tres presos , que dirigeix el baro (



Aquesta, doncs, es la versio que coneixem: Mila en dona una de mes

curta, potser mes rustega -perdo per l'expressio-. Parla d'una preso de

150 captius: qualifica la noia de "dama" ( Dama surt en finestra) i quan

no s'especifica quin ) .b) Els presos canten una canco, que c )escolta

des d'un mirador la filla del baro, que te nom, Margarida ; la canco l'ha

composta el mes jove dels presos. d) La noia, a traves de la canco, s'ha

enamorat de l'autor. Quan cessen de cantar ells els demana que els

passa: els presos expliquen que no cls falta menjar ni beure, pero

voldrien les claus de la preso.

e) La noia ofereix de parlar amb el seu pare ,i el dialeg entre pare i filla

es facil d'imaginar, sobretot quen la noia confessa que el mes jove de

tots es "l'aymador". En fi, que ... s 'acosta el sant dissabte- los penjaran

a tots. La noia implora i el baro respon que el jove sera el primer de

tots.- I especifica: Les cordes son filades - que 'n costan a pes d'or-.

Ai pare, 10 meu pare- pengeu-me a mi i tot - feu les forques de plata,

feu-ne los dogals d'or -i a cada cap de forca- poseu-hi un porn de flors

-perque la gent que passi -sentint la bna olor- resin un parenostre -per

l'anima dels dos . I diguin ai la trista- que ha mort per l'aimador. Deu la

perdo floreta- jardi de cada flor- Qui es aquesta donzella - que es morta

per amor? Neta es del rei d'Hongria, -parenta d'Arago- deu l'haja

perdonada -la filla del Baro.

Aquest "neta del rei d'Hongria -parenta d'Arago
" ha fet pensar que el

tema de la canco podia haver-se originat poe despres del regnat de

Jaume I ( i ens remuntariem al s.XIII! ) perque la segona muller de

Jaume I era Violant d'Hongria, mare de Pere el Gran: tots dos, mare i

fill, per cert, enterrats en sengles monestirs del Cister, ella a Vallbona,

ell a Santes Creus. Potser tot plegat es un xic producte d'una inflor

nobiliaria i dinastica per donar importancia a la protagonista.



ella increpa els presos ells responen
"

no ens donen menjar ni beure, -

sino una volta aljom -i encara aquesta volta - ens en donessin prou

El dialeg entre la noia i el seu pare, es mes curt i concis . La concisi6

de les cancons narratives es molt directa i eficac. La noia descriu el seu

aimador com " el mes alt i ros ". Demana que la pengin tambe a ella i

tot allo del ram de flors i el parenostre que els passants resaran.

Aquesta versi6 no diu allo de "neta es del rei d'Hongria".

Aquests son, i ara els resumeixo,els elements de la canco d'on aquest

autor de la novel..la que ara us parla ha partit :

Pres6 de Lleida, sota l'autoritat d'un bare innominat- captius

condemnats a mort -Un pres inventa cancons que canta i fa cantar - la

filla del bare s'enamora del pres i en demana al pare l'alliberament- El

bare anuncia que a l'alba els penjara tots - La filla diu que ella tambe

vol morir amb els presos.

La canco no diu res mes : un servidor,si.

La novel.Ia : primer proces

Quan em vaig proposar de fer una noveLla sobre La Pres6 de Lleida, va

comencar un proces que pot ser del vostre interes coneixer un xic; es la

cuina de l'autor.

Disposava, per comencar, d'un tema sentimental, l'amor ences per la

canco.
L'enamorament a. traves de la poesia 0 de la canco es etem en la

literatura, no nomes romantica, sino classica : les sirenes que encisaven

els nautes d'Ulisses eren dones, aqui es un poeta,un trobaire, tal com

deien els antics, que encisa la nota. Diverses forces argumentals em

seduicn, pero basicament aquest impuls romantic que hi subjau.



Es tractava de moure els fils possibles de la historia novel.lada amb

alternatives, perque, si em limitava a acabar el relat amb dues persones

,per amants que fossin, penjant al capdavall de la corda, amb deu

pagines en tenia prou. No : calia introduir la possibilitat que la situacio

es perllongues . Aixi, dones, obria els seguents interrogants :

L'enamorament, era correspost? El baro, executava els presos?

Podien aconseguir la llibertat ... per indult...per fuga?

Els enamorats, fugirien tots dos? 0 potser l'enamorament era

nomes unidireccional? Es coneixien, realment, el xic i la xica?

Aquestes eren les dades de motivacio sentimental. Ara em calia bastir

les coordenades fisiques i temporals. On i quan.

De segur que l'accio havia de comencar, 0 potser discorrer tota, a

Lleida. Lleida es una ciutat desaprofitada pel discurs novel.lesc, i els

nostres autor, vull dir els ponentins, ben poques vegades han situat

l' escenari a Lleida, mes ales comarques : el Pallars ,
Una fosca !luna

d'abril, de Fe Pane, 1'Urgell 0 la Noguera, Adam i Eva, Joan

Santamaria ... Joan Barcelo recrea una vigorosa Lleida medieval a la

novel.la juvenil U!ls de Gat Mesquer. La meva novel.la comenca i

acaba a Lleida, amb un entremig de viatges fora.

L'aventura personal del noi ,
del "mes jove de tots" del" mes alt i mes

ros", -ja endevinareu que aquesta aventura personal te lloc fora de la

preso - constitueix bona part de la novel.la, la que va compresa entre el

comencament i els episodis finals ,
i els elements paisatgistics 1

comarcals en son Segria, Garrigues, Segarra, Solsones, Osona.

Ara, un: breu apartat. A proposit del mes jove de tots vull remarcar

que en la literatura popular la jovenesa dels nois i les noies es decisiva ;

la filla petita, el fill petit, tenen un gran relleu: possiblement si l'autor

parla de "els nois mes joves" es desvetlla en l'element femeni receptor

del text una barreja d'atractiu erotic i maternal, en definitiva sensitiu ,



alhora dominant i submis de forta densitat psicologica ; en tot

cas.l'aventurer jove, el fill tercer dels del rei, -contes de Grimm - es

destinatari d'una mena de tresor de qualitats , generalment fruit de

sensibilitat : recordem Els tres tambors - i el mes petit de tots- porta un

ram de rosetes -

.

L'aventura personal del xicot es, en tota la noveLla, l'unica que

representa un desplacament fisic,un recorregut,he dit, per mitja

Catalunya. Aixo confereix mobilitat ,agilitat i renovacio d' aire al relat.

Despres, al final, el protagonista retoma a Lleida, com un esser sota el

pes del desti, per tal de completar, circularment .i dramaticament, la

noveLla.

Tomem ales coordenades. Per que a Lleida i. Vejam, perque Lleida surt a

la canco, segons el romanc l'acci6 se situa a Lleida. Jo, pero, no he

trobat cap element de forca per pensar que tot plegat es refereixi a un

fet real, i sospito - sense altre valor que el de la simple intuicio- que

l'atribuci"0 dels fets a Lleida es una necessita del comput de sil.labes.

De fet, una altra versio, que conec per referencies ,
resa

"
a la ciutat de

Napols".

Una jove investigadora ,
Rosa Massegosa, troba referencies

d'aquesta versio en uns documents a l'arxiu municipal de Sant Feliu de

Guixols, i a ella dec la noticia. Aixo em va fer pensar en una

comcidencia ,i es la condicio de mots de dues sil.labes paroxitons 0

d'accent pla en el nom d'ambdues ciutats. LI Eida, N Apols.

Esdevenia, doncs, necessari que el nom de la ciutat fos de dues

sil.labes amb accent paroxiton / 0 pla. No podia ser ni Tarragona, ni

Girona, Figueres ,Mollerussa,ni un nom compost Sant Celoni, perque

son noms massa llargs; ni Maials, Begur, Falset Lloret, Balaguer,

perque acaben en vocal accentuada. Per aixo hi anava be Lleida, 0

Napols.i pocs mes ; Fraga, Berga, Roses,Caldes ...Generalment -i n'he
II



Quan?

En quin moment historic situaria l' accio? Em vaig fixar en el ersonatge

del pres. Un captiu que compon cancons liriques no sol ser un pres

cornu, assassi ,saltejador ; havia de ser un pres,culte algu amb idees, i

amb estudis. Potser un pres politic?

He trobat tres episodis rellevants de revolta catalana contra el poder :

Guerra dels catalans contra Joan II (segle XV).

Guerra dels Segadors (segle XVII )

Guerra de Sucessio (segle XVIII )

En els dos primers casos no hi va haver represalies destacades: els reis

,tant els medievals com els Austries, acabaven el conflicte amb un

pacte, malgrat la victoria, i a canvi de la obediencia del poble es

reiterava l'acceptacio per part reial de les Constitucions i Furs de

Catalunya. En el tercer cas hi va haver represalies, i fortissimes. I ben

particularment a Lleida. I es van acabar les constitucions, i lleis de

Catalunya.

resseguit la llista, - la Geografia catalana no ofereix noms de ciutats 0

viles amb accent pla i bisil.labs, en tot cas son llogarrets. De 900

municipis constituIts a Catalunya n'he trobat en un recompte rapid

nomes 16 que fossin bisil.labs i accent paroxiton. Potser no �ra aquest

el determinant, pero pot tenir-se en compte en investigacions futures

Lleida fou destruida en bona part ; ja les guerres dels Segadors i les del

segle XVII entre Franca iEspanya -recordem el setge de Santa Cecilia

havien arrasat els voltants - els convents de l'horta, part de les

muralles- i barris sencers. La Seu es perfilava com una futura fortalesa,

i els enginyers militars havien comencat a construir-hi muralles, mentre

era mig destruit el barri antic .L'assalt final havia anat precedit de la

batalla d'Almansa, punt final de la rendici6 del pais valencia. Felip V es



va atraure els aragonesos prometent-los que els annexionaria Lleida i

Tortosa (durant el 1938 una campanya a la premsa del sector

franquista demanava que Tortosa fos annexionada ,a Arag6, per tal de

tenir sortida al mar . .la mateixda historia ... La sortida al mar de moment

es va resoldre, unes decades despres, amb la pacifica ocupaci6 de

Salou, i tocant a Madrid el TGV Madrid-Alacant ).En definitiva a

l'agost de 1707 els exercits francesos - segons Lladonosa no hi havia ni

un sol oficial espanyol!- ja estaven emplacats davant la capital del

Segre. i el 9 d'octubre comenca l'assalt. El dia 10 ja havien entrat a la

ciutat baixa pels esvorancs de les muralles. Entraven a saqueig de les

cases, incautaven els edificis nobles, tractaven a punta de ganivet les

persones .. Despres ,
anaren pujant per les costes de Sant Andreu -

Llengua de Serp- i de Sant Joan, canonejant i minant al mateix temps.El

dia 11 havia caigut Lleida.

Els militars s 'hi instal,laren aI'ample, es retiraren els alts

comanaments militars i arribaren els govemants civils .. . que tambe

eren militars.

Els govemadors 0 corregidors foren un precedent, salvades les

disitancies temporals, pero no massa les conceptuals, dels generals

d'ocupaci6 doblats de govemadors civils en les epoques repressives

modemes. Substituien alhora els veguers, batlles i altres capdavanters

dels temps dels Austries; donaven comptes a la Reial Audiencia.

D'aquests personatges, respecte de Lleida se'n sap alguna cosa, no

suficient, tot i haver-se estudiat documents : eren funcionaris

d'ocupaci6, basicament, amb un titol nobiliari a Franca; sabem alguna

cosa concreta, ben desagradable, del primer govemador de Lleida ,

Carles Cristian de Landas ,
comte de Louvigny, que va quedar-se com a

corregidor / govemador. Tot just entrat a Lleida determina com a



primera mesura fer de la catedral una fortalesa militar.Sera casema

magatzem i preso. El bisbe era fora de Lleida, i no va pas protestar en

arribar ala diocesi i veure que havien prohibit als canonges retomar-hi -

n'eren fora ja per rao de la guerra- i donant-los molt poe temps per

retirar armaris, mobles i pertinences. El 3 de marc de 1708 la catedral

era ja totalment un castillo Principal. Els Canonges residiran a Sant

Llorenc, que fara de catedral fins a I'ereccio de la nova, el1749

El bisbe, retomat, accepta i se suma al jurament de fidelitat a Felip que

els canonges es veieren obligats a signar. Uns canonges fidels a Carles

refugiats a Barcelona no foren perdonats de l'excomunio fins ames

tard. El bisbe no condemna la crema d'esglesies ni les profanacions, ni

l'assassinat de set mil cristians refugiats al convent del Roser ,
destruit i

cremat en l'assalt a la Seu. Amb bisbes fidels, aduladors i addictes,

Louvigny podia ser tan autoritari com volgues. Es una situacio repetida

en moles altres ocasions. Civitas llerdae in rebellione prima fuit; sed

capta a suo rege Philipus Quinto, anna 1707 punita fuit., va fer

inscriure damunt pedra el tal Louvigny.

Tambe va requisar l'Hospital de Santa Maria i en va dir Hospital del

Rey. Lleida ha conservat un cadastre de 1716 on s'endevina l'extrem de

pobresa de la ciutat. Pensem que tambe els voltants estaven

militaritzats. Hi havia gent que vivia als replans dels campanars. 0 en

coves i cavitats excavades per la mateixa destruccio. Les cases de les

families de classe alta fugides per fidelitat a Carles foren ocupades pels

militars: no quedava industria i Lleida tenia 300 habitants el 1707, que

passaren a 603 el 1716, amb el retom dels antics veins 0 vinguda de

nous. Aquests despoblaments de Lleida , flagell historic repetit, foren

objecte d'atenci6 tant de Josep Lladonosa com meva, al llibre Lleida

problema i realitat, de 1968. La Paeria queda abolida, es crea

l'Ayuntamiento, ales vegueries substituiren els corregimientos. Fins a

1717 governa Lleida Louvigny, el militar per execel.Iencia ,
sobretot en



tant que governador militar ,
amb consciencia d'ocupant, d'un

absolutisme cec i inflexible i un menyspreu corrosiu per la gent civil La

qual cosa no evita que els llagoters de sempre s'afiliessin als vencedors

i trobes, no sense certes dificultats al comencament, ciutadans disposats

a formar part del nou Ayuntamiento.

El va substituir el segon governador.Jose Baltasar de Dubus ( segons

Lladonosa Marques de Dubus, mariscal de camp i capita de guardies

valons ) que continupa les destruccions, metodicament pero sense furor,

mes per necessitats de planificaci6 urbanistica ; d'aquest el que n'ha

quedat es el testimoni d'un quasi constant absentisme: Lleida, durant el

seu govern, estigue quasi sempre regida pel tinent de rei 0 ajudant del

governador.

Aquest es el personatge unic historic de la noveLla.

He dit que era capita de guardies valons. Per curiositat sapigueu que

aixo dels guardies valons de que he parlat era un regiment creat a finals

del segle XVII en record dels valons de les guerres d'Espanya a

l'actual Belgica, llavors ocupada ,car els valons deien que tenien una

certa simpatia pels espanyols. Despres es van mantenir els regiments de

Guardies Valons fins a mitjan segle XIX, com un cos reial, sense,

evidentment, cap estranger ales seves files. l m 'imagino que el senyor

de Dubus era capita de la Guardia Valona a titol honorific

Eren tot flors i violes en la submissi6 de la poblaci6?

No, hi hague fins i tot resistencia armada. De fet, des de finals del

regnat de Carles II ,
el darrer Austria, existien, exacerbades, les dues

forces d'opini6, que es decantaven per Felip 0 per l'Arxiduc ,
es a dir,.

fidelitat al d'Orleans ,
fidelitat a la linia austriacista. La mateixa Lleida

tenia els dos "partits". El llibre Felip Vii 'opinio dels catalans, tesi de



Rosa Maria Labrus, publicada per Pages, explica en detaIl aquesta

situacio.

L'opinio politica adversa va tenir traduccio armada en la guerra primer i

en les guerrilles mes tard, en plena pacificacio i anys a venit. Per altra

banda, dins la ciutat, nomes les families nobles i benestants addictes a

Felip V van govemar i remenar les cireres, tot i que la noblesa estava en

minoria i els grans burgesos i nous propietaris rurals anaven ascendint

en importancia social. Es font de noticies en aquest punt I'estudi de

Quim Casals Berges Politics de Lleida , el poder local i les seves

mutacions a traves del temps" (17/6-1868), premi Josep Lladonosa

Lleida,2002.

Les persones

Quedaven els personatges . D'acord amb I' entrada que els dona la

canco, apareix de primer el baro. Un personage que es el dolent de la

peLlicula, com sol dir-se . Aquest home esta a carrec de la preso, viu

nomes per poder executar els presos. En els llibres d'historia no figura

cap baro govemant Lleida, fins al Baro de Maials, que es molt

posterior en aquesta epoca. Qui manava a Lleida era el govemador, 0

corregidor Dubus, en el moment historic que jo decideixo situar l'accio

de la noveLla, 1719 . Que el govemador fos Dubus, em permetia de

treballar sense la duresa de les grans repressions de Louvigny, amb mes

assossegament: ara, recordem que aquest era el govemador. Pero que en

feia jo del baro? Vaig inventar-me un personatge, un element afegit,

encarregat des dels temps de Louvigny de tenir en capella al seu propi

palau els presos condemnats pels militars, i executar-los. Per donar mes

dramatisme i realisme, imaginem-nos, vaig dir-me, el palau del bare
,
el

bare de Quero, situat al lloc que ara ocupa mes 0 menys la Cateedral

Nova, a tocar de la placa de l'Almodi. AI final de la noveLla el palau

apareixera ja sense habitants, a punt de derrocar-se per aixecar-hi la



catedral. Aquell palau del baro es una preso terminal, com correspon al

seu propietari, personatge cruel i sadie.

EI segon personatge ,
el mes dinamic de la novel.la, es el pres jove que

canta i fa cantar cancons que ell compon .. Quin pres compon cancons?

Ho he dit : calia que fos un pres cultivat, i aquests sovint son presos

politics. La mateixa canco em portasva vers aquest cami : canten una

canco I 'ha treta i I 'ha dictada el mes jove de tots 0 sigui se l'ha

empescada i Ii ha donat forma . Un pres victima de la repressio ,
mes en

cara , per fer-ho mes novel.lesc, el noi formava part d'una opartida de

guerrillers austriacistes caiguts en un enfrontament amb la tropa prop de

Balaguer. Jove, bon cantant, quasi eren serenates les seves cancons, tan

bon punt les escoltava una noia.

EI noi es diu Francese, pero ell dona fins ados cognoms falsos, que

mante tota la novel.la, per no comprometre la seva familia, que viu

lluny de Lleida i amb la qual es retrobara en un dels episodis del relat,

despres d'aconseguir la llibertat de manera extremadament agitada i

tensa ..

La noia es la filla del baro ; la Margarida aqui es diu Marianna; te

caracter i el treu en defensa del seu enamorament. Aixo en un temps

que les noies practicaven el que un comediograf famos definira sobre

I'escena com EI sf de las Niiias. A I 'hora de defensar la vida del seu

enamorat i el seu propi amor la noia es nega a casar-se amb qui els

pares li tenen triat; aixo desespera el baro, que no dubta a exercir amb

ella el mateix rigor i crueltat que empra amb els condemnats. La noia

comenca un llarg calvari .

Ellector, en aquest punt, ja es demana si l'amant retornara algun dia,

si es reunira amb ella, fins a quin punt aquest no es un amor unilineal:

ens trobem amb els aspectes mes bizantins de la narracio. Reconec que



en alguns dels passatges del cos central de la novel.la, aquesta apareix

com una estampa de Iiteratura romantica.

"

Una altra dona anima el paisatge de la novel.la
,
Anna de Comella,

personatge ple de misteri, viuda d'un austriacista que ,dins la secreta

xarxa dels resistents ,
acull els fugitius del rigor filipista. Aquesta rica

hisendada de l'Osona posa al relat les escenes de passi6 en que es veu

involucrat el jove protagonista, i es un element de I'educacio

sentimental i erotica ,
de la maduraci6 baronivola, humana en

definitiva, de Francese.

Afegim-hi dos personatges mes : un d'important, un d'anecdotic ; Don

Isidre Climent, advocat lleidata ,llest, prudent, aparentment afecte als

fiIipistes, en realitat capejant la situaci6, conseller a titol privat i

excepcional del govemador, per aquelles questions que Dubus cregui

que ell pot encarrilar. Climent no fa cap pas en fals, ajuda

indicrectament, si pot, els austriacistes, tot i considerar la causa de

Carles absolutament perduda.
Lo Redola es un herbolari xafarder que sap tots els rumors ,veritats i

mentides de Lleida, i que alllibre parla amb mots i girs del Segria.

Les places, carrers i en genral la ciutat es descrita tal com era a

comencos del segle XVIII. Algun detaIl hi es afegit, dins la mes normal

llibertat del narrador.

Sobre la llibertat del narrador jo em permeto d'enviar un missatge als
-

historiadors, de ciutat i de poble: el novel.Iista, quan escriu un relat de

fons historic, es pren algunes 0 potser diverses, llicencies, perque no ha

de ser esclau de la precisi6 absoluta de les dades.Se Ii pot demanar que

no desbarri, pero esta facultat per afegir retocs. De manera que no

s'alarmin si col.loco I' ermita mes enca 0 mes enlla, ni si descric aquella



Feia anys que em recava no haver escrit un relat lIarg situat a Lleida

.Per sort hi he estat encara a temps. M'ho he passat molt be escrivint-lo,

vivint instant rere instant la noveLla. L'editor m'ha demanat que no els

expliqui com acaba l'argument. Tampoc no pensava fer-ho.

placa una mica fantasiosament, ni menys si m'invento i batejo un indret

de plana 0 de muntanya. Fins i tot el fet que certs trossos del lIibre

hagin sofert dues redaccions pot fer descobrir algun detallet modificat.

El noveLlista busca l'atmosfera, l'aroma, la pudor d'una epoca, i hi fa

moure uns personatges que potser haurien pogut existir de debe. En el

meu cas uns arquetips prenen vida i cos , uns arquetips que aixi viuen

en la realitat del relat, viuen perillosament ales pagines del lIibre.

Nomes aixo.

Nomes aixo, pero no es poe . En aquest cas jo he escrit un relat amb

passio per les peripecies a que el romanticisme del tema dona 1I0c, fent

que els personatges estiguin a merce del desti, 0 que hagin de triar en

darrer extrem el seu cami. Ha estat un enjolit constant per a l'autor, i

possiblement l'ardorositat que hi he posat 1 'hagi transmesa - tant de bo

- allector i a la lectora.



5


