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L'ANY 1968 va ser un any de collita. Vaig tradurr quatre llibres i

vaig escriure'n uns quants mes d'originals: a Europa l'ambient era agitat

; miravem admirats la revolta contra els rigors del poder, de les

oligarquies directives, protestes juvenils que esclataven a Paris i a

California. Aqui els cotxes portaven enganxines del tipus volem bisbee

caialans i caiali: a l'escola . Recordo que jo me'n vaig dibuixar una , que lluia

al vidre del 2CV, i que deia : caiula a l'escoia..cper comencar. 1968.

Dels originals meus del 1968, dos se'n destaquen per la

importancia que prendrien en la meva trajectoria global: Rouell», publicat

el 1969 i Proses de Poneni, que seria ales llibreries el 1970; el resso

internacional de Rovello gracies ales reedicions, ales traducccions , a

I'adaptacio televisiva de difusio mundial, i la seva cristal.litzacio en la

categoria de classic infantil, podria fer pensar en situacio preferent; tot

amb tot, Proses de Poneni te un abast solidissim: es mes central, pertocant

l'autor, mes expansiu per al lector. Robust i nuclear, em satisfa amb una

melodia unica [o havia passat, de 1940 a 1956 setze anys entre Barcelona i

Sant Feliu de Guixols; a la Universitat, treballant despres, aplegant amics

,observant el taranna de la gent, madurant. A Barcelona, noi de

comarques, vaig adaptar-me al gran gresol ; la vida cultural

m'enlluernava, tant mes que foren anys excitants en rao de la

clandestinitat, i em feia la il.lusio que hi estava incorporat; a I'Emporda

vaig ser mes sobrevingut , pesi a ser-hi cordialment admes: . Els set anys
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de eoetanis de Sirera estan eneara vius , i poden transmetre 1a

coneixenca, e1 perfil de l'artista a1 jovent. [o cree que en tenim el deure,

sempre que ho puguem fer amb dignitat.

Parlare

pronunciats en 0 sio d'una exposicio

temps moUes coses es deterioren r passen pel forat de l'obr
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de residencia a Sant Feliu fent docencia, treballant al despatx d'una

fabrica, traduint, escrivint, intervenint en la vida cultural, van portar-me

al capdavall a l'adultesa.

La pregunta que sovint m'he fet era - es - : enyorava el Ponent,

aquells setze anys? EI Ponent era el meu referent ultim, el Segre de

sempre, l'UrgeU de I'estiu, el Segria de I'hivern, les llambordes dels veIls

carrers de Lleida , la infantesa. Aquells anys tot aixo vivia mig adormit,

sota les classes, el despatx d'exportacio, papers i maquina d'escriure,

diccionaris , vida familiar i vida social noyes. El xuclador del treball, la

necessitat d'afermar-te dins una escena per a mi nova, el dia a dia de la

societat d'acollida, com era la de Sant Feliu, abaltia, cloroformitzava

temporalment els records i les vivencies . La familia propia , nova de

trinca , poe em podia recordar el Ponent, la muller es barcelonina i en

aquell temps a penes coneixia aquestes nostres terres , i el meu fill, nascut

a Sant Feliu de Cuixols , era massa petite, alllarg dels anys ,algun brot

del seu taranna , demostra que es tan empordanes com Josep PIa, Gaziel

o Salvador Dali: deuen ser el garb! i la tramuntana.

El men retorn, obeint .raons familiars descrites en les meves

autobiografies, es produeix e11956, i precisament en el Ponent pages que

havia emmarcat elsmeus repetits estius d'infant i adolescent, Sant Marn

de .Malda, a l'Urgell de seca, Immediatament te lloc ,des de mitjans deis

cinquanta, ara amb el protagonisme d'un adult amb totes les

consequencies, el nou contaete amb Ia terra ,( unes quantes finques de Ia

familia, a Sant Marti, i a Puiggros ), iamb els pagesos ponentins, per als

quaIs en aquells anys tot just comencava la mecanitzacio i la diversificacio

de tasques , amb la creacio de granges i la substitucio dels conreus



Ell era felic amb la naturalitat i amb la tendresa. Era tendre

com un brot d'alfaabrega, en realitat. Solia dir, sempre que es posava

davant un paisatge "no hi ha res tan natural com la naturalesa". Una

vegada yam topar-nos amb una alosa que covava al seu niu. Li va fer

una foto amorosa, sensibilissima, i juraria que amorosia amb els seus

He perdut r en els darrers trenta anys , un sac d'amics i

familiars. De vegades sento fred i tot. Penso en el Ton i penso en el

Guillem; i no se exactament si vaig aprofitar ben be els dons de que

I'un i l'altre em van omplir, perop estic segur que consevare sempre

l'estimul que van encendre dijntre meu i aquesta aportacio l'estimulava

fins de vegades fer-li repetir la foto amb una altra intencio diferent de la

primera. I del seu proposit, seu i nomes seu, manta vegada exposat

abruptament i sobtada , de tirar una foto, en treia jo el suggeriment per

al comentari. L'enriquiment,doncs,va ser mutu: Pero el tipus original,

el molt "personatge" continuava existint i manifestant-se amb una

contundencia simpatica i escampadissa, fins al punt que hi havia

ciutadans que a mi em coneixien com "aquell que fa llibres amb 10 Ton".

ulls pacifics l'esverada mirada de l'ocell.

Es persona, com deia en aquell parlament, irrepetible. Ara,

recuperable en la seva obra prou que S1. Per tot aixo I a l'evocacio de que

podem gaudir es qui el yam coneixer s'hi ha d'afegir ara el coneixement

I previ descobriment, dels qui erenmolt joves 0 no havien nascut
encara

quan ell va deixar-nos. I aqui entrem en un marc didactic : les escoles

han de coneixer les persones com Ton Sirera. Aclapara la velocitat

d'esborrament que els temps actuals han posat malauradament de

moda. [a ho sabem que estem condemnats a la grisor i potser a la negror

de l'oblit: pero aixo hauria de ser molt enlla en el temps, ara un bon plec

):
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extensius pels intensius. Som, repeteixo, al1956. Per tant l'osmosi amb la

terra camperola es produeix com a primer impacte , que vol dir tambe tot

de memories i d'identificacions.

La readaptacio no fou, pero, del tot facil : aquell home de trenta

anys n'havia passat setze lluny de l'ombra del campanar de Morera i

Galicia, estudiant la carrera a Barcelona, i despres havia hagut de

penetrar la vida empordanesa. Tot just havia comencat la carrera

likteraria : un llibret de divulgacio per a Seix Barral (1948) i tres

novel.les juvenils de tema aventura per a les editorials Marfil i Seix Barral

, entre 1954 i 1955. La deMarfil, havia guanyat un premi d'abast espanyol.

Per casuaIitat havia iniciat una de les linies mes productives del meu

futur, la narrativa per a public jove. No cal dir que desitjava poder treure

llibres en catala, pero erem en temps d'exclusivitat castellana, el catala

era producte clandesti, molt escas, 0 be es resumia en originals guardats

al calaix, com em mostrava Manuel de Pedrolo en les visites que li feia.

Aquell 1956, primer any del retom a Ponent, en acostar-se el

curs escolar, yam acceptar la dona i jo una proposta de treballar a

I'Institut Laboral de Balaguer. Un altre trasllat . Yam viure tres anys a

Balaguer de 1956 a 1959, I fou allf que vaig escriure dues obres catalanes,

,el1959 :Nerta, llegenda teatral estrenada al Palau de la Muska el mateix

1959 , i que romandria Inedita fins a 1996, trenta-set anys despres, quan

l'imprimf Pages; i la segona obra Festa Major, narrativa no juvenil, treta

per l'editor Santiago Alberti el1960.
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Tenia munio d'amics, no Ii interessaven gaire els coneguts ni els

saludats, estava pel tueig , la franquesa, la companyonia. En aixo

coincidia amb el Guillem, que triava els amics de preferencia entre els

artistes, els inconformistes, tot i que valorava els academics.

La de Ton Sirera ers una humanitat rica, creadora, estimulant per

qui vivia i quasi convivia amb ell, com era el meu cas. Ho vaig reflectir

en la conferencia-assaig escrita l'any de la seva mort :

II

"Malgrat una aparent duresa de perfil accentuada per unes

faccions gruixudes, en examinar-lo mes de prop Ii endevinaveu una aura

benaurada, a la qual contribuia una flexibilitat quasi de dansari en els

moviments. L'equacio d'equilibri entre cos i esperit esdevenia en ell una

realitat. Tenia, en morir, una relativa i no excessiva suma d' anys -

seixanta un -, perc conservava una empenta jovenivola, i ell no hauria

pogut abdicar de la jovenesa encara que hagues viscut un bon plec

d'anys afegits. "

"Buscava la flexibilitat de taranna en les persones. I si una

persona Ii feia l'efecte de ser escaient per a I'amistat, aleshores,d'una

manera subtil, perc no pas insistent, li feia pujar a la superficie les

qualitats, fins que acceptava plenament el seu joe, per tal que ell es

trobes tambe dins aquella relacio, que volia sempre neta i mai

apegalosa."

Vaig ser actor i espectador alhora d'aquella amistat entre el Ton i

el Guillem, i els vaig ser fidel i agrait a la valoracio que sempre feien de

la meva tasca i de la meva amistat.
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CORRE, BOU, CORRE •••

Fes-me cas, arrenca a correr com un boig, fuig al mes de pressa que

puguis i refugiat als panissars del pla 0 muntanya amunt, als Ports. Que no

et trobin els senyors diputats i diputades que han protegit les festes dites

dels correbous, perque diu que son inofensives perals animals .. Ells i elles

no s'ho creuen, pero el seus caps de llista, com que s'acosten eleccions, han

volgut assegurar-se vots i al mateix temps compensar , no se ben be per que,

la prohibicio de les "corridas". I ells i elles, quasi tots, a votar.

Tu i jo, estimat bovet, sabem que les festes dels pobles de les Terres

de I'Ebre son tradicionals, pero el teu pare i el teu pam, mascles de gran

banyam , ja et deien que havien sobreviscut ales tals festes amb moltes

seqiieles, pel foe de les banyes si els embolaven, per les cervicals de dolor

recurrent en el cas del toro ensogat, en l'angoixa persistent que els va

acompanyar en el toro empaitat per totes bandes, estirat per la cua,.

marejat fins a la nausea. No van estar mai mes del tot bons, i d'aleshores

endavant sempre mes es van mirar de reiill els homes. Que a tu no et passi

el mateix es el meu fervent desig i el de moltes mes persones que no

sumarien totes les interessades a mantenir aquelles festes, permolt de

soroll que armin.

Si alguna de les persones de l'Ebre defensores de les festes llegeix

aquestes linies pot demanar-me, em temo que exaltadament, en que em

baso per no respectar la tradicionalitat. Jo Ii respondria que si la

tradicionalitat d'un determinat acte comporta patiment de persones 0

essers vius, 0 destruccio de I'entom, sera degut al fet que aquella celebracio

es va originar en un temps de sensibilitat molt mes obtusa que l'actual. Fa

cent anys algunes execucions a garrot vil eren ptibliques, i moltissima gent

anava a veure-les: al Paris del segle XVII la nitde sant Joan diversos sacs

plens de gats vius eren Ilaneats a les flames, i hi havia algun poble a

Catalunya que en ple segle XX despenjava des d'un campanar un animal de

pota rodona sospes del coll per una corda. Avui la sensibilitat per les

molesties inflingides als animals es molt mes viva i operativa : i en els
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fatal. La mare havia, en canvi, aconseguit aprimar-se i aixo li aixecava
,

la moral, ves que hi vols fer.

El fet que va rompre aquella harmonia fou dramatic : I'oncle

Enric havia estat detingut, la seva dona no en va saber res en dos dies

fins que, coincidint amb la den-uncia que va pre�entar per desaparicio,

una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona el troba a MontjUic,

en deplorable estat, ple de cops i cremades de puntes de cigarret.

Portat a l'Hospital , el van atendre, el retingueren unes hores , despres

fou donat d'alta i portat al seu pis, pero amb recomanacio que fes llit

uns dies, perque havia rebutmolt als ronyons. Ell prou
va dec1arar als

metges que l'havien apallissat a Comissaria , pero tot aixo estic segura

que no passa a cap escrit.

Els meus pares i la tia del mas opinaven que, [a que havia tingut

la sort d'una detendo de nomes quaranta-vuit hores, i es refeia be, no

v ,

calia que iniciessim cap gestio; per la seva banda el meu pare opinava

que seria inutil, perque la policia no admetria mai que ell havia estat

maltractat a l'interior de les seves dependencies. NingU no podia

presentar proves.
_ Nemes que tu ho creguis, en tine prou ,-vaig dir al pare,

enutjada.
Ell no feu cas de la meva fiblada. Va limitar-se a dir, ben be des

de l'admissio de les versions inventades .propies de la corrupcio :

_ Diran que va ser apallissat per uns desconeguts que el van

atacar a Montjuic. No es pot demostrar res.
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paisos mediterranis es mantenen mes fets de violencia contra les besties que

en els del nord. No ho die per proclamar que els nordics siguin en tot

millers, nomes die que aqui tambe esta augmentant el respecte ales

besties, a totes, i que cal que aixo continua en el sentit d'enrasar.nos tots els

europeus en el fet que la conducta envers els animals, salvatges i domestics,

sigui totalment respectuosa.

En principi seria de lamentar que es perdessin tradicions, pero si son

de les que comporten patiment , destrossa, 0 molestia palesa, cal anar-les

suprimint. La Patum de Berga es una tradicio pacifica, no cal eliminar-la.

Mantenir festes com les dels correbous a mi no em sembla convenient. Ras i

curt. Ala llarga es deseducador. Que en prengui nota, si vol, el Parlament.

AI cap i ala fi anem deixant de fumar, no? I era una tradicio, pero fa mal

Dones, abandonem de mica en mica el concepte que per divertir-nos calgui

infligir patiment . Diria mes: als animals, ni patiment inflingit ni

manipulacio interessada: els circs, per exemple, ja van suprimint els

animals adestrats. Els quals, es vulgui 0 no, havien estat forcats a a ctuar

fora del seu instint natural. Que hi hagi bonanca i besties pasturant en pau.

I'



Proses de Poneni, doncs, naixia d'un impuls d'explicar ,he dit, el Ponent al

Llevant. No es del tot dar que fos l'unic motiu. Encara que jo havia repres el

contacte amb les terres ponentines feia ja dotze anys, el trasllat a Puiggros ,el

1968. em portaria a residir en el medi rural, des d'on la redaccio sobre un

mon de pagesia, d'immediatesa natural, s'imposava amb fhiidesa iamb

peremptorietat. El retrobament amb la terra sempre m'ha excitat, m'ha

motivat i donat forces. Faltava poc per a la instal.lacio definitiva a Puiggros, i

per aixo part de les Proses estan escrites encara a Lleida. Elllibre fou acabat a

Puiggros. I la seva confeccio, la progressiva arquitectura del conjunt va .:.

representar un retrobament amb mi mateix , com si els amples horitzons

d'aquelles Garrigues mig urgellenquesm'eixamplessin tambe els paratges

interiors. Devia fer sovint cara beatifica, perque el meu co-autor de Catalunya

dels que atavicament consideraven que de Ponent no era possible que en

sortis un escriptor: els escriptors eren a Girona i a Barcelona ..

No vull ser malpensat, aquell dia 0 l'editor de Destino no estava prou fi, 0 jo

m'havia imaginat candorosament una rebuda entusiasta . El cas es que I'obra

va publicar-se iamb ella comenca una branca de la meva carrera enfocada als

llibres de reflexio 0 cronica personal, allo que se'n diu literatura del jo. Que

en la meva elaboracio sol ser corn un assaig lleuger entreviat de reflexions,

confessions, records, autocritica i autovaloracio i tot, com molt be van

detectar aviat critics tan fins com Jaume Pont, [osep Maria Aloy 0 Xavier

Macia, i repeteix sovint Vidal Vidal. Si no vaig errat d'aquests llibres del jo

n'he fets vuit. [osep Maria Aloy coincideix amb Maria Pujol, la profesdsora

de la Universitat de Lancaster que esta enllestint la seva tesi doctoral sobre el

conjunt de la meva obra, a dir que aquest escamot de llibres constitueix un

esforc d'autoretrat, simplement, sostingut amb tenacitat .
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Josep Vallverdti

eUINA I REBOST DE PROSES DE PONENT'

15 setembre 2010

Vull regraciar ferventment l'IEI per l'impuls donat a la reedicio

de Proses de Ponent. I tambe a tots els brillants esperits que han il.luminat

la jomada amb les seves intervencions,i a vosaltres. Me'n sento estovat de

goig.

-----------------------------� ----------------------------------

L'ANY 1968 va ser per a mi un any de collita. Vaig escriure i

traduir forca llibres. A l'estranger l'ambient era agitat; nosaltres ens

admiravem de la revolta contra els rigors del poder, de les oligarquies

directives, protestes juvenils que esclataven a Paris i a California. Aqui

els cotxes portaven enganxines del tipus volem bisbes caialans i caiala a

l'escola. Quelcom es bellugava .

. Dels originals meus del 1968; dos se'n destaquen per la

importancia que prendrien en la meva trajectoria : Rove1l6, publicat el

1969 i Proses de Poneni, als aparadors el 1970; el resso internacional de

Rove1l6 , les seves reedicions, les traducccions, l'adaptacio televisiva de

difusio mundial, fins a la seva cristal.litzacio en la categoria de classic

infantil, podria fer pensar en situacio preferent; tot amb tot, Proses de

Ponent te un abast diferent: es mes central, pertocant l'autor, mes

expansiu per allector. Robust i nutted!, em salim amb rota nteleSia l]pjQa"'"

De 1940 a 1956 vaig estar setze anys entre Barcelona i Sant Feliu de

Guixols; a la Universitat, treballant despres, aplegant amics ,observant

el taranna de la gent, madurant. A Barcelona, noi de comarques, vaig
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adaptar-me al gran gresol ; la vida cultural m'enlluernava, tant mes que

foren anys excitants en rao de la clandestinitat: a l'Emporda vaig ser-hi

cordialment admes: Set anys de residencia a Sant Feliu fent docencia,

treballant al despatx d'una fabrica, traduint, escrivint, intervenint en la

vida cultural, creant la familia ..

Puc demanar-me: : enyorava el Ponent, aquells setze anys? A

Ponent hi tenia els meus referents ulitims: l'Urgell de l'estiu, el Segria de

1'hivem, les llambordes dels veIls carrers de Lleida , la infantesa. Aquells

anys aixo vivia mig adormit, sota les classes, el despatx d'exportacio,

papers. i maquina d'escriure, diccionaris , vida familiar i vida social noves.

El xuclador del trebaIl, la necessitat d'afermar-te dins una societat

d'acollida, un xic especial, abaltia, c1oroformitzava temporalment els

records i les vivencies . La familia, nova de trinca, poe em podia recordar

el Ponent, la muller es barcelonina i en aquell temps a penes coneixia

aquestes nostres terres , i el meu fill, nascut a Sant Feliu de Guixols, era

massa petite.

El meu retom es produeix el 1956, i precisament en el Ponent

pages que havia emmarcat els meus estius d'infant i adolescent, Sant

Marti de Malda, a 1'Urgell de seca. Amb el protagonisme d'un adult,

reprenc el nou contacte amb la terra ,( unes quantes finques de la familia,

a Sant Marti, i a Puiggros ), i amb els pagesos ponentins, per als quals en

aquells anys tot just comencava la mecanitzacio i la diversificacio de

tasques .creacio de granges i el canvi de conreus extensius pels intensius.

Aquell 1956. l'osmosi amb la terra camperola es produeix com a primer

impacte , que vol dir tambe tot de memories i d'identificacions.
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L'home de trenta anys n'havia passat setze lluny del campanar

de Morera i Galicia, fent la carrera a Barcelona, i despres havia hagut de

penetrar la vida empordanesa. Tot just havia comencat la carrera

likteraria : un llibret de divulgacio per a Seix Barral (1948) i tres

novel.les juvenils de tema aventura per a les editorialsMarfil i Seix Barral

, entre 1954 i 1955. La de Marfil, havia guanyat un premi d'abast espanyol.

Per casualitat havia iniciat una de les meves linies mes productives meu ,

la narrativa per a public jove. Era impossible treure llibres juvenils en

catala, erem en temps d'exclusivitat castellana, el catala era producte

clandesti, molt escas, 0 be es resumia en originals guardats al calaix, com

m'ensenyava Manuel de Pedrolo

Aquell primer any al Ponent, la dona i jo yam accceptar la

proposta de treballar a l'Institut Laboral de Balaguer. Un altre trasllat .

Yam viure a Balaguer de 1956 a 1959, I fou alli que vaig escriure dues

obres catalanes, ,el 1959 :Nerta, llegenda teatral estrenada al Palau de la

Musica el mateix 1959 , i que romandria inedita fins a 1996; i la segona

obra ,FestaMajor, narrativa no juvenil , que sorti el1960

El 1959 una invitacio formal de Jordi Sirera de treballar a

l'Institut masculi , avui Marius Torres, ens instal.la a Lleida, on em

projectaria com a escriptor i socialment, mentre les moltes classes

m'obligaven a escriure 0 a traduir a les nits. I molt, perque en vuit anys,

de1960 i 1968 ,
tradueixo 24 llibres. La traduccio es en aquella epoca

I'ocupacio de tecla mes habitual. Continuaria el corrent de creacio de

llibre juvenil, ara ja en catala, amb El Venedor de Peixos, de 1960 . Pocs

anys despres , les col.laboracions a Cavall Fort, i el1965 arribava Trampa

sota les aigiiee, el primer Premi Joaquim Ruyra, cronologicament,

Narrativament, em consolidava en el camp juvenil.
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I arribem a l'any 1968, aquell any de collita, que deia , perque

d'una banda publico quatre volums de la serie Catalunya Visi6 , ames

Catalunya Continental, tots ells amb fotografies de Ton Sirera . Havia

nascut tambe., el cronista comarcal.

Pero encara vaig escriure Rove1l6 i Proses de Ponent. I m'adonava

que els redactava amb una energia especial. L'un i I'altre foren fruit de

sobtades intuicions motores, una idea que de seguida una veu interior et

diu que has de posar en practica .

Havia anat pensant a fer un llibre testimoni "del Ponent",arran

del nou contacte amb la meva terra . Les Proses es gestaven lentament.

Sentia l'impuls d'explicar a la meva manera la realitat que els anys de

retrobament i presa de consciencia de les meves comarques m'havien

palesat. I, sobretot, explicar-la a aquells que no en saben res. Perque a

Barcelona havia copsat la poca importancia que donaven ales terres

ponentines, que algu havia considerat no del tot propies, amb la frase"

Catalunya s'acaba a La Panadella", que es una perfecta bajanada, una

estupidesa que es desqualifica per ella sola .. En el benentes que ,malgrat

que no tothom parlava del Ponent amb aquesta desafeccio, la mala

informacio hi era.

Com l'havia comprovada tambe en la meva residencia a la Costa

Brava, a l'Emporda . Alli el desconeixement era total. Vull dir cosmic,

absolut. Feia riure i tot. Alli el Ponent hi es contemplat amp una actitud

envidrada, d'mdiferencia. Els meus molts amics que encara conservo a

Sant Feliu de Guixols m'han vist visitar-los , durant vint-i.cinc anys. Ells

no es mouen, amb escassissimes excepcions . Als empordanesos nomes

els interessa l'Emporda, per a ells es un univers total, rodo, i ja els esta be
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que els de fora es desplacin a visiter-los: a la redproca,res. Un

empordanes tan viatjat com [osep PIa, quan parIa de l'Empordanet, 0

l'Emporda petit, encara magnifica mes la importancia d' aquell rodal, es

refereix a Palafrugell i el seu entorn immediat com si fos el cosmos mes

nuclear. Es com si un lleidata afirmes que els limits de l'univers son

Alpicat, Butsenit, Corbins i Margalef.

Faria riure, ho he dit. Ens passen d'altres terres. I no consideren

que freguen el ridicul. Tot aixo no em priva de ser un admirador de

l'Emporda, pero no un babau .

De la mala informacio sobre el Ponent en trobem mostres encara

avui, que ha crescut el costum de viatjar. Hi ha gent del llevant catala

que no ha posat mai els peus aqui, la qual cosa no els exclou d'haver

viatjat a Tailandia, Un exemple flagrant em va sorprendre en la ressenya

critica que publicava a mitja pagina el diari AVUI comentant el meu

tercer volum autobiografic Desmudat i ales Golfes; l'autor de l'article, prou

favorable en conjunt, diu que un servidor en aquell llibre evoca amb

energia el paisatge ponenti, de tal manera que gracies a la prosa emprada,

les terres de Ponent hi apareixen amb tots els seus verds i sembla talment

que ellector vegi els cavalls corrent pels prats.

[o li posaria multa exemplar al cronista : el meu llibre parlava de

l'Urgell de seca, concretament de la Vall del riu Corb ,que es de blat,

vinya, olivers i ametllers , i el terra no te ni herba, perque es molt eixuta,

esta plena de1 pedregam anomenat cervell de gat, i per descomptat no hi

ha prats verds, ni avets, ni hi corren cavalls, 'sino tractors i llangardaixos.
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Aquella cronica patia ,pel cap baix, de 1'efecte miratge d'una

idea turistica del Ponent, on la "provincia" de Lleida s'identifica amb el

Pallars dels cartells del" ara Lleida". Tots els ponentins sabem que la

riquesa paisatgistica de Catalunya es reflecteix en les desenes de

subcomarques i indrets, tant del rec com del seca .Pero aixo no ho sap cap

mortal si no ho ha vist. I aquell periodista, a sobre, no va parlar amb

l'autobiograf.no ens coneixem. Llavors, inevitablement, coixejava dels

dos peus.

Un altre exemple , precisament de les Proses de Ponent: jo explico,

en un dels capitols, la referencia d'ambient que fan quan parlen - 0

parlaven -amb mi forca persones de llevant , els que saben que he viscut i

encara vise ala ruralia, i em demanen com em va pel mas. "Que tal pel

teu mas?" A Ponent tenim pocs masos; n'hi ha, es dar, pero despres de la

Reconquesta no yam repartir la terra per aprisio ni el mas te la categoria

patrimonial i de poblament del Ripolles, la Selva, l'Emporda 0 el Solsones.

Aqui majorment la ruralia s'identifica amb nudis habitats, la vila i el

poble . Aqui no diem soc del mas, sino soc de poble. I es que els de llevant

fan I'equacio Vida rural, pagesa = masia.

El fet d'haver comencat a primeries del 1968 , i en I'enyorada

companyia de Ton Sirera, els volums de Catalunya Visi6 - com he dit

aquell mateix any en sortien els quatre primers,- em confirma la solidesa

de les comarques ponentines, el seu interes geografic, fisic, historic, la seva

vitalitat social, el seu color i els seus contrastos. Perque el recorregut del

duo Sirera -fotografia I Vallverdu -text, fou intens, i intencionat, vull dir

que trepitjar el terreny i haver de deixar fotografiada i escrita la realitat

de les comarques , en superficie crua i en transformacio per la rna
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humana, te les fa redescobrir, afines i esmoles els sentits i la capacitat

d'absorcio. El primer i el segon volums comprenien Segarra, Segria,

Noguera, Llitera, Baix Cinca, Ribagorca, Aran i els dos Pallars. I el quart

volum tomaria en part a Ponent per descriure 1'Urgell, Les Garrigues, el

Priorat i la Conca de Barbera. Mes Ponent no pot demanar-se. Els

centenars, que serien milers, de quilometes que anavem sumant per als

deu volums encarregats, per terres agricoles de seca i regadiu, per

carretera i camins, a peu , pels embassaments i estreps muntanyosos, em

certificaven que el llibre que comencava a redactar paral.lelament i de

propia voluntat, Proses de Ponent, contidria un reflex substancios del tema i

retrataria els canvis que el camp sofria : inici de noyes estructures viaries

- autopistes- fenomen de les urbanitzacions, la segona residencia,

incidencia del vehicle particular en la vida social, com tambe de la

industria agroalimentarla. Dos mons, dones, el vetust i tradicional i l'altre

que naixia i urbanitzava en un cert sentit el camp. Vet aqui que un

encarrec quasi periodistie em fornia trossos de vida i de paisatge, simbiosi

de gent i Hoes, material util i profitos per a l'elaboracio de les Proses. La

confeccio intensa dels primers volums de Catalunya Visi6 el 1968, -

recordeu, quatre volums en menys d'un any -em servi en safata

informacio que vaig aprofitar estilitzadament 0 directa per a Proses de

Ponent.

Un altre element ,fins ara no esmentat ,influi en la decisio d'

escriure el volum. L'any anterior jo havia eoordinat la confeccio, del

llibre Lleida Problema i Realitat, idea original de [ordi Pujol, qui, tres anys

enrere, desterrat a Girona despres d'abandonar la preso, em va e0r:tvoear a

la ciutat de 1'Onyar per proposar-me de fer un llibre sobre Lleida "Allo
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de Lleida ens queda massa difuminat, poe explicat", - argumentava-,

"conve que se sapiga, que es proclami la seva catalanitat i que se

n'expliqui la dinamica actual" r va dir-me. - I afegi : "ara alIi teniu

l'expansio del fenomen fruiter, aviat tindreu universitat i la forca

economica i la vida de Lleida s'han de reflectir en un mirall de catalanitat

global" Jordi Pujol., no podia ser altrament, veia Catalunya com un tot, i

coneixia el fenomen , cristal.litzat en el primer franquisme a Lleida, del

"leridanismo", i els perills de consciencia catalana imprecisa,

desdibuixada, que sotjaven tothora. Jo de seguida vaig creure que un tal

llibre valia la pena, pero que l'havia de fer un equip. Dels altres quatre

companys coautors en soc l'unic supervivent: Francese Porta, Josep

Lladonosa, el jesuita Joan Ramon Gabernet i Simeo Miquel. Les

argumentacions de tipus historic, economic, de taranna, de moral , la

relacio Lleida-Barcelona, tot allo que entra en el llibre Lleida,problema i

realitat, em va ajudar molt a prendre tambe perspectiva per escriure

encara mes motivat, les Proses.

Em movia,doncs, dins una atmosfera ponentina,comarcal,

d'analisis, sintesis constants i de reelaboracio sovintejada de conceptes.

Un altre factor no del tot alie a la meva mobilitzacio: el 1966,

havia sortit a la Uum publica.causant un espectacular rebombori, un

brutal projecte politic: segregar la "·provincia
" de Lleida de la resta de

Catalunya i annexionar-la a una futura nova regie geografica anomenada

del Valle del Ebro. Aixo ,avui, s'hauria d'explicar ales escoles.

El pla no era pas del Ministeri de l'Interior sino del Consejo

Economico Sindical Nacional: es tractava de basar la divisio geografico

politica en les valls fluvials: aixi les terres d'administracio lleidatana

caurien dins una regie amb capital a Saragossa ( Valle del Ebro ) la qual,
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amb Lleida mes tot l'Arago, agafava Navarra, la Rioja i ( atencio ) Alava.

La intencio era clara , se li veia la grapa matussera i ensenyava la

malevola orella. Avui causara sorpresa saber que una part de la societat

lleidatana, adepta al leridanismo, ho veia be, i tenia els pregoners mes

visibles en el professor [osep Tortosa, en el senyor Alvarez Pallas i en

"La Manana" timonejada pel periodista Pineiro. I tambe en figures del

moment com Eduard Aunos, Lleida no era ni catalana ni aragonesa, era

leridana, i en darrera instancia, una mica mes aragonesa. El sentiment

d'mferioritat respecte de Barcelona hi navegava tambe per aigiies molt

profundes.
Per sort, la majoria de lleidatans i ponentins s'oposaren a la

pretensio segregacionista, i de la premsa barcelonina cal destacar "La

Vanguardia
II

que va dir molt energicament que era una solemne

barbaritat, una bestiesa i un desproposit, A banda, grups radicals

clandestins van engegar accions forca sorolloses. La Diputacio lleidatana,

franquista, va haver de declarar que tot plegat aquell projecte de noyes

regions eren nornes rumors. Pero mentrestant, algunes editorials ja

s'havien apressat a imprimir llibres de geografia escolar amb la nova

divisio. Sort que la pretensio es va diluir vergonyosament en el mes

escorregut silenci.

Un altre element, dones, per a la reflexio sobre el Ponent, que jo

descriuria com una parcel.la catalanissima,

Catalunya Visi6 va tenir un llancament publicitari forca encertat,

les Proses, en canvi, com que- era una obra que concursava a unpremi, no

va anar precedida de cap prego ni article, per tant aparegue sense cap
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avis previ, i essent finalista del Premi Josep PIa, va caure damunt d'ella la

cendra volcanica del quasi silenci.

En un Premi literari editorial, comercial, l'obra guanyadora obte

tot el pes de la publicitat, en rao del momentani esclat de difusio i perque

la casa editora hi ha invertit els diners del guardo i de la festa i li cal

recuperar-los comercialment : el finalista rep poe suport . EI Premi [osep

PIa es dona el gener de 1969 . La meva obratriga un any mes a publicar

se, e11970. [a sabia d'antuvi que, si quedava finalista, em tocaria ben poca

quota de publicitat i possiblement d'atencio de la critica, En tenia

experiencia . AHo que es diu que en els concursos "el que importa es

participar ", pot ser veritat per als campionats de bitlles, pero en els

certamens literaris de premi gros el que cal es guanyar.

He dit que tenia experiencia a ser finalista : ho he estat algunes

vegades: dues en el Premi [osep PIa, amb Proses, i la segona amb Indibil i

la Boira , una mes en un concurs de novel.la curta a Terrassa, i tambe en

el Premi Victor Catala .Amb les Proses de Ponent dones, tot i considerar

que el premi Josep PIa tenia resso, veia una mica magre que el finalista

arribes a editarse. Per sort, un dels socis de Destino, i membre del Jurat, el

poeta Joan Teixidor, convence la casa de publicar 1'obra, que considerava

mes que bona. Joan Teixidor m'anuncia el proposit i em fa oferta de

publicacio, per a joia meva , en una nota molt positiva el 12 de gener de

1969, sis dies despres de la festa de lliurament.

Estimat Vallverdu :

Com va veure la seva obra Proses de Ponent va quedar finalista del

Premi [osep PIa. Com a membre del jurat el felicito. A mi personalment em va

interessar moltissim. El trobo un llibre oporiu, molt viu i Mil. Perc ara li escric

com editor. A nosaltres ens agradaria publicar-lo.Si no hi ha cap inconvenient per
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part seva, m'ho fad saber. Suposo que ve a Barcelona, ens podriem veure per

comentar aquest projecte.

Li torno a dir que Proses de Ponent em sembla un llibre admirable. Ben

cordialment ...

II

II

Teixidor feia un elogi directe, explicit, del llibre en dues frases : a

meitat de la carta diu llibre oportu, molt viu i util . I al final rebla llibre

admirable. No podia demanar meso lies Proses., efectivament,van

publicar-se el1970, pero sense que hi figures ni a la coberta ni a la portada

interior que era finalista de cap premi, nomes ho esmentava a la pestanya

de Ia sobrecoberta, dins el breu text de referencia a la persona de I'autor.

Proses de Ponent esta dedicada a Guillem Viladot.

II

No tots els socis de Destino van veure aquelles Proses amb tan

bons ulls com Joan Teixidor. EI dia que havia de concretar la publicacio

em va rebre [osep Verges, soci principal de la casa explico

I'anecdota a Pelegri dels Mots, la meva autobibliografia:

Verges, que jo no coneixia, no va estar gens afable, aquell mati, i

si jo imaginava que en una altra ocasio aquell poderos editor tractaria

mes deferentment l'autor finalista no vaig poder comprovar-ho, perque no

el vaig veure ni parlar-hi mai mes en la vida. Em sembla que ell

participava de la tendencia estesa encara avui entre molts editors que

munten premis, de considerar que el finalista es mes aviat una nosa.( ... )

No en fa cas ningu, una petita gasetilla a la premsa, quan es publica, si es

publica . El finalista queda quasi sempre en un raco del jardi de les

celebracions, perdut en una malenconiosa zona de penombra.

Heus ad que Verges feu el segiient: agafa I'original" i el feu ballar

entre les mans.
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-AiXD pesa molt, fara moltes planes -va objectar, no se per que.

Potser pensava i desitjava que el volum finalista sumes en total vuitanta 0

noranta pagines i fes menys volum, mai mes ben dit.

[o vaig callar, encara que sabia que el meu llibre, un cop impres,

respondria a una mida discretament normal, entre les 200 i 250 pagines. AI

. cap i a la fi era el que les bases del Premi demanaven.

Ell no m' havia quasi mirat a la cara . Tot d'una va fer-ho ,

sostingudament.
- D'on diu que es voste?

- De Lleida.

Va tomar a abaixar els ulls al manuscrit, i va dir, no se si pensaros

o consiros:

-De Lleida -com si busques d'encaixar iruitilment la capital del

Ponent dins el fenomen literari.

I jo, aleshores, amb veu mes energica:

- S1.

Deixa el manuscrit sobre la taula i m'allarga la rna en un gest

rapid, de comiat.

- Molt be, jove. Enhorabona. Deixi'm el manuscrit. Passi-ho be.

No se si en Iosep Verges mai va mirar-se el manuscrit ni l'obra

publicada. [a al carrer vaig considerar que allo de "jove" - "molt be,

jove", no era cap compliment, volia dir "aprenent". I jo ja tenia 46 anys.

Aquella mena de retencio, de pausa malagradosa abans de la

frase "de Lleida" no m'havia fet gens de bon efecte. El senyor [osep

Verges devia ser dels que atavicament consideraven que de Portent no era
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possible que en sortis un escriptor: els escriptors eren a Girona i a

Barcelona ..

El cas es que I'obra sorti al carrer iamb ella comenca una branca

de la meva carrera orientada als llibres de reflexio 0 cronica personal ,allo

que se'n diu literatura del jo. Que en la meva elaboracio sol ser com un

assaig lleuger entreviat de refIexions, confessions, records, autocritica i

autovaloracio i tot, com molt be van detectar aviat critics tan fins com

Jaume Pont, Josep Maria Aloy 0 Xavier Macia, i repeteix sovint Vidal

Vidal. Si no vaig errat d'aquests llibres del jo n'he fets deu 0 dotze. Josep

Maria Aloy comcideix amb Maria Pujol, la professora de la Universitat

de Lancaster que esta enllestint la seva tesi doctoral sobre el conjunt de la

meva obra, a dir que aquest escamot de llibres constitueix un esforc

d'autoretrat, simplement, sostingut amb tenacitat .

Proses de Ponent, doncs, naixia d'un impuls d'explicar ,he dit, el

Ponent al Llevant. No es del tot elar que fos l'unic motiu. Encara que jo

havia repres el contacte amb les terres ponentines feia ja dotze anys, el

traslIat a Puiggros ,el 1968 em portaria a residir molt�s anys en el medi

rural, des d'on la redaccio sobre un mon de pagesia, d'immediatesa

natural, s'imposava amb fluidesa . El retrobament amb la terra sempre

m'ha envigorit, m'ha motivat i donat forces. Faltava poc per a la

instal.lacio definitiva a Puiggros, i per aixo part de les Proses estan escrites

encara a Lleida. El llibre fou acabat a Puiggros. I la seva confeccio, la

progressiva arquitectura del conjunt va representar un retrobament amb

mi mateix , com si els amples horitzons d'aquelles Garrigues' mig

urgellenquesm'eixamplessin tambe els paratges interiors. Devia fer sovint

cara beatifica, perque el meu co-autor de Catalunya Visio, Ton Sirera,
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sempre que venia a veure'm em deia : "vius com un rei"; 0, "vius com

vols" .

Puiggros, iloc on es completa les Proses fou, endemes, el marc on

podia escriure mes a lloure .El meu amic Frederic Roda deia que jo li

recordava els escriptors britanics que viuen en un cottage al camp, els

farm gentlemen, que produeixen rimicament, quasi tal com les flors creixen

. Pel finestral jo sempre veia 0 el paisatge obert en direccio a l'Urgell 0 el

gran pati-jardi amb gos, gats i tortuga. I l'hort , no ho oblidem.. Si be ho

mirem, les Proses de Ponent inicien per a mi la confeccio de llibres des d' un

be avui, en una poblacio diferent, el eu

leu pla del pati i pel finestral obert m'a iben les

sentors i les fr ses de la vegetacio i les bestioles. Acabava es classes de

Blanques a quarts de cine de la tarda,

es. i, a nomes quatre quilometres, retro

poble de cent cinquanta habitants.

Pero no descrivia exactament aqueila ruralia immediata; d'allo

que veia rondant per l'univers garriguenc hi ha retails, exemples

puntuals, pero jo havia vist anteriorment la pagesia de paisatges mes

secaners, i tambe de terres situades als estreps de les muntanyes, : en

total feia una sintesi de la gent dels pobles de Ponent, en uns anys, com he

dit anteriorment, que produien uns canvis accelerats: la decada dels

seixantes del passat segle presenta les linies de forca de la transformacio

social de tot l'Estat comencada els anys cinquantes, que ara projectava els

seus especials fruits damunt la nostra qualitat demografica amb la

incorporacio laboral i escolar respectivament dels fills i els nets dels
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primers immigrants. Pero era en general que la vida social canviava, , amb

el treball de la dona, la casa menys terrassana i mes ciutadana, la

mecanitzacio de les labors i l'automobil. En aquells anys es multiplica

l'afluencia d'alumnes femenines procedents del camp als estudis de

Magisteri, la qual cosa proporcionalment ens feia deduir que un nombre

respectable d'aquell estudiantat, els i les que no accedien a facultats 0

escoles de Magisteri, seguien nogensmenys tots els estudis secundaris,

una novetat per a la societat agraria. J0 m'adonava que en aquells anys

convivien la remora dels antics costums amb les noves tendencies,

introduides des de fora per models corporis 0 vistos en la televisio , la

gran finestra que s'obri per a tots pero amb particular impacte sobre la

pagesia . Els antics costums pervivien, la tradicio pesava, certament, les

Festes Majors encara tenien el dring dels anys preterits,� eSRl lQ� <)' ao....tli, ..

retuasades,-es feia la festa propia, la processo encara se seguia des de la fe,

hi havia el sermo predicat per un frare 0 canonge de fora, i s'hi veien, aixo

si, les padrines amb faldilla llarga i mantellina al costat de les xiques

amb texans. Com, fora de liturgia ,el capella vell portava sotana i el vicari

jove jersei i calces de vellut. Tot aixo pot ser anecdotic , pero darrere els

canvis visibles se'n produien de mes profunds i potser determinants, no

ben descrits encara en elllibre, pero que es perfilaven, per exemple la

destruccio de l'ancestral estructura monolitica familiar, molts fills primers

no eren ja hereus, les noies guanyaven acceleradament una

independencia desconeguda abans. Els capellans joves i alguns de ben

grans es drecaven contra la immmobilitat de les jerarquies , a favor de

barris desatesos, exclusio social , el fenomen dels sacerdots obrers

mobilitzava moltes simpaties. Jo tenia present tot aixo, pero no ho

reflectia, jo estava escrivint una cronica d'estampes que desapareixien i el
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rastre i el perfum que en quedava, no una analisi antropologica amb llico

de politica social.

Tenia em compte, a mes ames, la carrega literaria : escrivia de

gust, i servia el contingut amb la forma , amb un deler producte del

retrobament amb les realitats de la terra ; endevinava que aquesta

comunio es traslluiria en el text.

Volia escriure una prosa que fos alhora d'arrel ponentina i valida

com a exemple de literatura general catalana : l'ideal que sempre havia

perseguit, 0 sigui, contribuir al reconeixement de la plena catalanitat de

les terres i de la gent de Ponent, hauria de fer-se visible en aquell llibre.

Aixo em portaria, era inevitable , a construir alguns capitols del volum

sota I'acid de la critica 0 el raonament d'analisi assagistica i, amb resultats

no sempre ben rebuts per segons quins lleidatans, segons quins ponentins.

Erem a 1968, set anys abans de la mort de Franco, en un moment de

canvi nomes economic, sense reconeixement de cap factor distintiu de la

catalanitat, i l'espectacle de Lleida en aquest punt no era engrescador.

Repensant-hi em faig creus de la gran quantitat de persones que, almenys

a la capital, s'havien acomodat a la situacio, i que a tot estirar , en termes

de llengua, per exemple, s'apuntaven a1 lleidatanisme 0 al leridanismo,

que era i es una forma de dimissio.

Avui sembla com si tothom vagi haver estat contrari al

franquisme; pocs son els qui se'n reconeixen antics militants 0 efectius

simpatitzants , i als que ho fan els reconec una dificil sinceritat, declarar

que ja els estava be tot aquellmuntatge; perque, la veritat, la majoria avui

neguen el seu senyor tres vegades, com Sant Pere. Per aixo el llibre

traspua una certa angunia en aquest punt, i es que mentre el redactava era

conscient del retard que portavem . No, Lleida, el1968, no es deixondia
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prou. Aixo, ho he comentat diversament, i crec que es conseqiiencia.jen

bona part, de la data tardana en que Lleida va entrar en el cornu

denominador de la consciencia global d'una Catalunya derrotada. El

front, el celebre front aturat bona part de l'any 1938 sobre la fantasma del

pont enderrocat, comenca a crear un desarrelament que va durar anys. El

1939 ,a finals de gener, la resta de Catalunya tingue consciencia d'una

comuna derrota; Barcelona, Igualada, Sabadell, Granollers, Vilafranca,

Girona, Tarragona, s'agermanaven en un sentiment cornu de dol:. Pero

Lleida havia caigut en mans franquistes quasi un any abans, i tenia

trencades les comunicacions amb la resta ; es mes, la societat civil, el cens

ciutada, estava esquarterat, i una part dels professionals establerts a Lleida

des de 1939 , vinguts de mes a l'occident, per neutres que fossin

politicament, -que alguns van arribar en cavall militar-, no podien

contribuir a la recatalanitzacio.

Pero la meva visio interior no era negativa : jo creia amb

fermesa en la forca de la nostra gent, I'empenta, la frontalitat, el coratge :

avui xerricaran alguns conceptes massa afuats 0 poc encoixinats de Proses

de Ponent. Altres textos meus de I'epoca, potser amb toes mes sensibles,

suaus, farien costat a les Proses. Un exemple en fora la meva conferencia

"Lleida i l'Esperit", que formava part d'una serie de xerrades, a carrec de

persones diverses, pronunciades el1968 allocal del Consejo Superior de

Investigaciones Cientificas de Barcelona i al Centre Comarcal Lleidata,

que n' era el promotor, com a resposta i reacci6 al projecte de separar

Lleida de Catalunya. Les xerrades foren publicades el 1971 en el llibre

col.lectiu
H Les Terres de Lleida en la geografia, l'economia i la cultura

catalanesvoossx: de Portic patrocinat pel Centre Comarcal Lleidata .. Fou

un llibre molt comentat en aquell moment .Altres conferenciants, foren

-
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Sole Sabaris, Ainaud de Lasarte, Joan Coromines, Ramon Trias Fargas,

Josep Lladonosa i Simeo Miquel, ambdos lleidatans, Ramon Maria Roca

Sastre, [osep Iglesies, i Pierre Deffontaines ; es una part de la llista

d'importants noms que garantien I'mteres del volum..

Tots aquests antecedents jugaven a empenyer-memes a arrodonir

el llibre Proses de Ponent

Proses de Ponent ha tingut abans de l'actual tres edicions , la

primera de 1970, a Destino, la segona, a carrec de El Mall el 1986, i la

tercera el1994, editorialment i didacticament preparada per [osep Borrell.

Destaco que en aquest volum preparat per Borrell la introduccio ocupa

vint-i.-quatre pagines, i que les notes al marge 0 al peu de pagina situen el

jove lector en el terreny del sinonim, l'ampliacio semantica, el

dialectalisme 0 l'explicacio a nivell de diccionari enciclopedic, amb noticia

breu tambe de personatges addui'ts en el llibre. Aqnesta ettieie; malt beJl

ura a c asse, esta mutilada: alguns capitols els

uprimir l'editorial per donar mes unitat, diuen, al text. A mi em va

oldre, pero vaig avenir-m'hi; sobretot lamentava la desaparicio.d'

'nt.-ea'011:Oo descriptiu,: "t!l ila IlLeS Harg de Catah:ttry a," qUe es'"1!l

reo El recorregut que hi fai

\mys despres, Des
.

�e gros,-ferm�:seI�:H-tHeH�i'fi,j���.ida.

uell volum va donar peu perque, do
'

Encara hi ha un factor de confeccio, a les Proses, que es molt

personal i no puc transmetre'l verbalment amb tota la seva intensitat, i es

la consciencia que en mi creixia d'estar fent una obra que em sortia de

dins, una cronica que era una confessio i un vessament. Podia apareixer

als ulls de molts lectors com un reportatge a estones lirie, d'altres
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pintoresc, descriptiu, de la meitat occidental de les terres catalanes. Ho

era, i una part de la gracia li venia de la prosa deseixida de molts dels seus

capitols, el fraseig desimbolt i agil, ressaca positiva de la confeccio

paral.lela, mes periodistica, de Catalunya Visio. [o hi posava, tanmateix,

un entusiasme de neofit, d'algu que, enfonsant les arrels novament a la

seva terra, feia mes robusta la carcanada del llibre : jo em declarava

militant del Ponent, testimoniava que m'hi havia reincorporat , adult, jo

que n'havia sortit adolescent. Que hi estava en disponibilitat des del

modest lloc d' escriptor ,de professor, de testimoni sempre a punt, un

testimoni innegablement apassionat ireivindicatiu ..

Es un compromis. Passats quaranta anys el mantinc.
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