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Fa anys que disfruto de I'amistat de Joan Bellmunt. El qual, dit

sigui en aquest moment propici, selm va presentar des del primer

moment com un que escriu� No pas com aquell altre, timid, 0ue tant

abunda, que,dissimulant el seu urc,et diu que voldria escriure, que

ha fet unes temptatives, que ves, que son nomes provatures, pero

que no te pretensions •

A mi l'escriptor que avui tenim aqui em sembla de seguida que sf

que en tenia de pretensions,o,si voleu,ambicions. Que es disposava

a. jugar; de moment em semblaria que un xic atabaladament,despres

jo mateix canviaria de parer. Per qu�, ambicions ? Per qu�, jugar?

Us homre : Joan Bellmunt em va manifestar d'entrada,que ell volia

publicar. Publicar normalment.

Aixo, jo que puc parlar,pel cap baix, per experi�ncia, aixo es in

solit en el mon dels principians,i ell aleshores ho era. Perque els

qui comenqa mo veu pas tan prop la meta de la publicacio. Perc Bell

munt sabia dintre seu que, d'una 0 altra. manera,publicaria. I us

dire que deu anys enrera no hi havia les facilitats grafiques que hi



Joan Bellm�� es un home de la seva epoca. No us pensessiu que,

pel f�t de tenir sensibilitat per 1a hist�ria,esth fora del Rostre

present.Al contrari : hi esta tan ficat, que va comprendre nomes de

pensar a publicar, que pUblicar.avui,era molt mes que no editar:era

publici tzar, fer llanqament. I amb gran astorament i enveja per part

meva,vaig veure un dia un poster amb el seu retrat, un altre die. l'a

nunci,en forma de patit cartell,d'una obra, despres d'una altra, entre

vistes al diari,dec1aracions ••• La rhdio d'aqui a 1a vora i de mes en-

11� reco1lia els seus punts de vista i semblava prou clar "lue Be1lmunt

havia fet sonar el seu nom i,amb discreci6 pera amb fermesa, expressa

va els seus proposits a tothom qui el volgues escoltar.

ha avui ,

Eer tant, em trobava davant un xicot que volia publicar. Em deixa

veure unes coses que havia fetes,i que vaig trobar vacil.1ants,poc
,

segures de 11engua i d estructura,be de fons,etc.L'anh1isi primera
em deixa perplex. Vam parlar de la gimnasia de l'escriptor, del

llarg aprenentatge, del perfeccionament constant ••• ell ja hi estava

d'acord,i tot aquest proc�s e1 veia clar,sempre l'hi ha vist: perb
t d'"Q' bl" � »ornava a J..r uan JO pu l.cart: ••••
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El llibre d'avui t� la calidesa i el to fntim dels fets familiars.

Nomes cal veuere la fotografia de 1a portada per endevinar que

�s una ijvitaci6 a entrar en aqueIla casa,a depassar la humil i

honesta porta1ada,11ar endins.

Cam diu Francesc�Pane en e1 pro1:eg ens cal "eoneixer el teixit
.

misterios que embo11ca els poes murs que resten del castell que hem

vist tota la nostra vida, potser amb una obligada indifereneia,

dregat al eimal de Ie. vila" •

I, afegiria jo, en aquesta literatura que esdeve tan utilitaria

hauria de multiplicar-se. Ho hem mwmmmm demanat infinitat de vega

des, quan gent,generalment jove, dele pobles ens demanaven que po

dien fer i exposaven grans projeetes. Bls responiem: feu la eroniea

del vostre poble,preseindiu de grans treballs histories, aue no po

deu fer: mmmmmmm doneu senzillament, el testimoni dels camins, les

tapies, les sitges i els moline. I aixo tambe ho diu el prologuis
ta mmmmmm arbequi i professoral del llibre.



Hi havia gent, quan Bel1rnunt .ij.a tenia tres obres editqdes, que em

demanaven si aquell que es de Puiggros i escriu, Que es diu Bell

munt,s'havia format al meu costat. Si est�vem en contacte. Jo res

ponia que,en contacte si,i a amistat estavem molt aeostats, perc

que de cap manera aquella persona escrivia graciesa ami, sin6 ben

be pel seu compte i afegia,honestament, si la persona que amb mi

par1ava era de confia�9a,que si jo hagues hagut de determinar e1

com i e1 quan de 1es publicacioRs de Be11rnunt,la cadencia i ca1enda

ri de1s seus 11ibres hauria,possiblement estat diferent. Es un home

absolutament independent ,que ha triat un caml. i el segueix segons .

e1 seu bon entenent iamb tota l'aplicaci6 que conve.

Bellmunt forma part d'aquelles persones de tasca concreta,-cada

dia 1a concreta i parce1.1a m�s - i de base. Els seus treballs di

vulgatius,o 1es seves notes historiques,per cenyir-me al tipus de

treball que darrerament prodiga mes ,caIdr�. consul tar-1es el dia

que es facin treba11s de m�s ale 0 de mes abast. Si Bellmuht hagues
viscut en una ca�ita1 comarcal segurament slhauria especialit�at
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en 1a cronica historiaa : trobant-se encara en una fase de joventut

prod �-gil, avui, dLa est� triant el earaf definitiu d'activitat: que

sembla decantar-se cap a 18. cronica dels dies i dels homes de la seva

terra.

Aquest tipus de labor ,la gent que l� fa ,ni ells mateixos no s'ado

nen de co m �s d I
agrair. Tant m�s que aquests escriptors de base, que

desbrossen el cami,solen ser gent que entren en camps molt aspres,com

s6n els historics i els� arxivistics,i generalment, no han

tingut oportunitat d'acc�s ales altes Facultats Universitaries. Perc

si ells no s'hi posaven,els erudits no tindrien 180 brossa treta.

Aixo a part, Bellm� te el merit de 1a laboriositat,de 1a tossude

ria,diria jo. I del coratge de lluitar contra un context soci�l indi

ferent i con:tra les dificultats inherents a tota empresa de publica ....

ci6 propia. Perque Bellmunt encara no ha tingut una seguida editorial

en mans d'altri : tot s'ho he, editat e11L. Conve ,diria jo, que reposi

la p8ossa,i faci una obra mes detinguda i lenta,m�s exigent des de l'a

rrel, i provi d'edit�r en editorials normals i comercials. Aleshor ��
��

i haura ut f'Ln s -i tot e1s """"'levols i els enve--LA--Sos.
s que· aura ccnvenct v ....... ,. ..L. a"",:_._ �-e�
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