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Reunits aqui per celebrar la presentaci6 d�un llibre editat per

l'Ajuntament de Balaguer, l'autor ha volgut que fos jo qui digues uns

mots en iniciar l'acte. Ben be no se com es fa una presentaci6 -avui

dia es costum de llangar un llibre com si de qualsevol altre producte

es tractes,i em sembla be, car el llibre es un ob j e c t e de consum que

lj.a rebut un tractament industrial. Tanmateix, qui el presenta no pot

pas f'er-ne exactament ni la propaganda ni l'enumeraci6 de les falles

que'hagi pogut trobar-li : aixb quedara per ala. critica; en tot cas,

el presentador, que a:r'a .i .a c f ho es en tant que home de lletres i no

-perb en el fons amb alegria -"d I esser-hq - per company de treball del

Rafel, dira quatre mots engrescats per l'esdeveniment: tant l'autor

com jm mateix, vivim entre llibres ,i ens en nodrim.

lVIireu : un dels mals del no s tre segle es 11 exa s t snc i.a dels afeccionats

en gran quanti tat: esta be que la gent tingui afecci6 a dibuixar, a

-

I I

�' col.1§ycionar. Preferible sera, perb, que no s estanqu�: si 1 afeccio-
- ___.-'�.
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nat al que sigui slentesta a aplicar-se unidireccionalment al conreu de



experi�ncia que no respecti aquesta alta cota, 'S embrutar paper.

quelcorn tota la vida sense millorar, -malament. I l'afeccionat a

escriure 'S a' aquest tirat. I,atenci6 : te menys gr-ac i.a que no 1/,a
f e ccLona't a La pintura que anomenem-J'natf': aquest t' sempre una

-I t· poesia L' f
.

t
. le).�-;dl.. t' l're a l. va _. a e ccaona a e s cr-aur-e no 01 ,,/ come re ar-regu arl.-

tats.J e-scriu�2�onamentalment, un OfiC;:---
, ;0 _

Ofici en el sentit d ocupaci6 millorable, de progressiva adquisi-
ci6 de t�9nica, rigor i malicia constructiva. Escriure 'S un com

promis total amb alIa que de m's bo teu pots donar)i amb to� un5con

dicion ,-Shistori� i socia� de la cultura que comparteixes. I, dones,
'S comprensible que no hi �a�wn mitges tintes,i que a la llarga suri

nomes alIa que te qualitat i ha superat tots els ceda�os • Escriure

gs,ni que un no s'ho proposir anar avangant cap a la elassicitat.

Que s'hi arribi 0 -no es una altra-dada de l'eq�aci6,perb l'escrip
tor que hi posa e1 nervi i £a sang,tendeix a esdevenir un cl�ssic.

Per aixo, tant els escriptors de diumenge a la tarda com els facils

redactors de poesies ocasionals,com els qui volen enganyar-se tant

com enganyar, no ens poden interessar: passen la corda fluixa.

Nomes hi ha una manera dlescriure, -i es fent-ho be.Tota altra
I'"



De spr-e s d I

aquesta afirrnci6 que pot jemblar brutal, pe r-o que es
..... pO--JA&L

la realitat pelada, veureu que quan es porten un grapat d'anys
�

escrivint; al mateix temps que hom rebutja els tempte�gs que no

permeten de progressar, hom est� igualment interessat, cordialment

apassionat,diria jo -cordial ve de cor - en tot autor que s'inicia

amb empenta en el camp de les lletres. No en dub-teu pas
�

els au-

to�s joves, i per joves entenc la gent que encara v� ha publicat

molt,tenen avui dia molt mes per editar que no ten{em
_........__j

els qui comen9�rem en anys obscurs, plens d'obstacles de tot ti

pus -socials, economics, censorials • Per qixo considero positiu

que tinguin facilitats : tot allo que representa un risc es posi

tiu • Que es compr-o.jmet i.n ,- doncs ; els qui po d r-f em fer, diriem,

de critics, es�erem,talment un mes del pdblic, les seves obres.

,

Es inevi t::ible que el qui escriu arribi ,un moment 0 al tre, .a dema

nar-se pel fenomen de 1a creaci6 literhria, all0 que fa que un hom

escrigui i un altre nOl al cap d'On temps, pero,j'adona que

aquesta distinci6 te poca importancia, perque a la vida hi ha de

tot, i �s la varietat del �o�t�e entorn pre9isament e1 secret dels



,ritmes i dels enriquidors contrasts.
.

'

Malgrat tot, escriure continua essent un acte magic,en certa me-

sura, i per m�s esforqos que l'escriptor fara per treure-li impor

tancia, als ulls de la gent esdev� un mag, un taumaturg, algu capaq

de fer coses especials, perqq� precisamnt requerei-xen un esforq

que no �s el que comunament la gent fa 0 sap fer : escriure �s el

resultat d1un ehtriquell de moviments nerviosos,d'impulso�, d j

-

actes reflexius perb tqmb� reflexos,d'intutcions i automatismes,

de descarregues i combustions quimiques mai no'estu-

diades �feliqmen�, potser no estudlables:i rper descomptat, avui

per avui no computables.
/

L'escriptor sempFe e s ta enfront de La s o cd e tia-t j, de La qual viu

a la qual es deu,per la qual es preocupa : malgrat aixo,pero, hO

acabo J'�� la societat el consid�ra ¥�t,,,;; especial,una planta
rara en el jardi de les�lantes consabudes. No �s que detoni, �s

que �s diferent/ simplement, i ho sers. sempre: res pe j o r-atiu , ?Ql)P ;

nom6s que t� ,un altre m6n;a m�s a m�s del m6n que comparteix dia

,
rera dia amb els altres. En aixo s assembla a qualsevo1�tista.

d_e;t-'U:_'"
.



tl qui fa carrera d"escriptor 11uita tota la seva vida per trobar una

C::Q101�
,aquella carCBssa que fare identificable la seva obra, una mena

de realitat volumetrica que va m�s enlla de l"estil i que podriem denominar

fluencia realitzadora per la qual l"sscriptor reconeix la propia manera

de bEstir el text i alhora e1 missatge. La paraula rnissatge pot fer arrufar

el nas a m�s d"un, pero no podem evitar que el misaatge hi Sfgui, indepen

dentment que nosaltres l"hi vUlguem ficar. Naturalment, quan l/autor es

proposa fer una obra que ell voldria 11teraria i es deixa dominar per la

pru1ja del missact:ge ( entre cometes ) alesh:Jres traeix bon tros la finali-

tat primera de l"obra literaria, que �s lQdica,�o �s ,al mateix temps

pessigollejadora i mmm�mm esglaiadora.

I tot aixo es va descobrint molt tard, per molt que els teorics de les
!

formes i els estils hagin provat de doner-nos a l"avanyada els esquemes

del text,en majQscula. �s la propia experiencia, aqualla avidencia que

l"escriptor t� d"haver-ho encertat 0 de no haver-ho encertat: en el 5ilen-

ci de la S8V3 profunda soledat, de vegades envoltat de gent, l"autor sap
-

si la corda que ha polsada t� el dring que a ell, primordialment a ell, ha

s
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de satisfer-Io,o no el t�. No us ho cregu�ssiu pas que tautor necessita

imperiosament i sempre les opinimns dels critics 0 dels entesos,o dels

que:
-

s'" han ac()stumat'e La seve cresci 6 personal. Es ell, i nomas ell, qui

es reconeix dessagnat en els seus textos 0 58"'n veu distant, postis 0 per

rrt __
dessota del que pretenia. E5 el que al.1udeixo com � terrible sole-

-
...
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De totes les dificultats que l'escript�r trobara, la mes punyent 0

II

I

evident, aquella que 1 ha de perseguir tothora es la consci�ncia ope-

rant d'una ins�ficient-canalitzaci6 de tot el que duu a dintre a tra-

I'

',.

II

II
II
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ves dels mots. No sabeu com Iluitem amb els mots, com, ni que sembli)
f·

(de Vegades lrffo confessem) que els mots s6n per a nosaltres quelcom

quotidia, que disposem d'U�a.6atzem de sinonims, etc, el que passa es

que no n'hi ha prou amb act�litzar, com ��!igUe{sim,el diccionari:, ¢�c:J"!-�que ens adonem que, tot'd'una, allo, el tex , s arrosseg'1' l no sabem

com desempantanegar-nos. I es que e s cr-Lur e no es, com ha di t algun

il.lustre autor,per fer una f'ra s e "chic") r?posar un mot darrera l'al

tre�, sin6 fer que all0 tingui una mena de vida a part de la que

nosaltres li hem insuflada, que camini per ell sol, que aquell text

pugui perdurar sense que se li vegi mai l'artifici: aixo es en defi

nitiva I'art, amagar' l�artifici, a traves d',�!l eXquisit,.ofici i al
mateix temps per una llei de mi�acle que mai no sabrem explicar i que

ha fet que, en un mOment donat, aquella producci6 nostra quedi cris

tal!litzada de manera perenne, correspongui a allo que ni nosaltres no

,

gosavem forrnular-nos plenament, car 1 autor mai no sap quin objectiu

II

II
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_____f_i_n��__:�_��osar-se, i aqu e s t apareix, com quelcom quasi inasslbli1:51e, 'C:;/
en tot cas formant part m�s de la graciosa concessi6 dels d�us i de

vegades d'una capriciosa casualitat, que no de formulacions de propb
sits; mes de temences i vacil.lacions, quasi claudicacions que no de

) -

gestos heroics i sostingudes batalles •

-

Alhora, l'autor, a m�sura que el temps passa, que els anys el fan

.madurar com a persona, que ha adquirit m�s experiencia directa del que
.

; _.

transcorre al seu voltant tant com del que est� passant dintre seu,

I
tambe tendeix a simplificar molt els textos: s'adona que, en comenr;ar

la seva carrera, tenia una necessitat quasi febrosa de donar-se a co.

ned xe.r-, de f'e r=-s.e escoltar ni que fos amb certa d e tonanc La , abassega

dorament,impudicament i tot: despres, hom tendeix al classicisme, bal

dament sigui un classicisme sempre encarat a camps nous. Vull dir que

entrar� en joc un classicisme de forma, mes que rio de fons, una manera

de fer que procedir� per elifuinacions mes que per acumulacions, per

contencions linials mes que per esclats volumetrics. Sigui com sigui,

en tenir un determinat gruix d'obra, l'autor no canviar� aquesta vida

vessada en la seva producci6 per cap altra experiencia al m6n. La cons

cdsncda creadora �s un regal altissim.



No voldria semblar transcendent, ni preocupat 0 enderiat per fer defiJ'tb.
aions � caure en la faci1 prestidigitaci6 d'uns mots rebuscats per dir

que1com que, a1

� creador �s un

eapdavall, BS instable: parlar de ereacio literaria quan

LHL
a1tre que � mmmm mateix, as una mica vaeu i foramidat.No:

he de cenyir-me a un autor i a un 11ibre.

El nostre amic Haf,el,que ha triat per a la projecci6 d'aquest valum

un cognom de ploma que recorda els de Is nostres hebreus de l'Edat MitjanaJ
per� que �fereix tanmsteix una segona part del compost que h� de fer-nos

adherir a tots -pau - ha fet un llibre del qual, en la forma fisiea, vol

dria dir quelcom. Die la forma fisiea seguint a1s conS311s dels mes rigids

de Is critics,que diuen que cal comengar pel comengament i fer una aproxima

ci6 al text des del seu emboleall.

6.
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El llibre s'ofereix com un volum curt, un quasi quadern, i presenta una nove-

tat: jo diria que �s e L primer llibre Ii t.e r-ar'L de tipus narr-atLu edi tat a Ba

Lacuer , dins el que en diriem la mes cDT'���ctualita,t, L" spoce que alguns

bategen de post-modernitat,i patfcinat per l'Ajuntament. Entre les funcions

que durant anys hem desitjat que fossin assumide� parcialmant si voleu, pels

consistoris , hi havia'le de les 8dicions, les co-edicions ,els patrocinis

i, en suma , la presencia i el cop de ma pe� fer sortir a la llum les obres

d'-interss per a La ciutat a d" autors de la ciutat. En aquest cas la no ads-
-

�'" ��
cripci6 dels do�elats a 11 ambit balagueri¥yel sol fet de Ie ciutadania

de l'autor han jugat alhora per determinar aquest �arasol benvingut de la con-
I ..

selleria de cultura.

Per a mi �s un signe,un signe PO siti�. 5i els ajuntaments se cenyeixen

"

a co-editar 0 editar nom�s aquallss obres que siguin aportacions als estudis
':

comarcals.o locals�no fan del tot alIa que permetra felicitar-los dins els

asf'cr-ccs te€� cu Irtur'a { • Durant massa temps hem estat circumscrits a

aquests determinants: ajuntaments 0 diputacions se sentien interessats en

histories, arqueQlogiea� folklord p biografies, estudis urbanistics ••• la,



Per tant, jo remeto a equest proleg,

del llibre • I diria m�s : de vegqdes un

a tat lector �ossible

as llegeix CL-gcuuj

literatura quedava per a ells circumscrita a la poesie ocasionel,o a elgun g
certamen tipus jocs' florals. La narrativa, curiosament, BS una de las ultimes

arees vingudes a trobar 0 desvetllar l'interes dels ajuntements. S6n molt

pocs €ls qui tensn 901.leccion� de narrativa, possiblemant 8S podrien comptar

amb e� di"3' de La mao cVIlU<.- dugui ,el

marge de concursos 0 premis, aqut3sta iniciativa.

Per altra banda, i continuant amb aquesta apromimacio al volum des de

fora,trobem el bon gust d'una presentaci6 absolutament s�bria, sabre un fons

blanc, amb una impressic neta i de lletra no petita, condl.ci6 que sovint obli

den editorials de nom sonat: tenim doncs, les ca�'acteristiques esteriors

de{inides i aprovades, si em p erme t eu nl.t expr'ee sLo ,

El llibre porta una prese�taci6 escrita :. aquesta presentaci6 l'ha feta

una persona que avui hauria hagut de parlarj para pBr aquells imperatius in

tims i respectablas de les persones, cadascu BS com BS , ha refusat polidament

� energicament de fer-ho : Anna Monge. Es aquesta persona qui ha encertat a

definir-nos l'estii, al contingut i el joq d'idees i llangua que el volum

compor-ta ,

1),�t. e I pral�_g: en auuest cas jo recomanaria que 81 pralag f'o s 11egit �m�



que faci L" efecte que no La dorm.na a cada. Lns tan t , sin6 que de vegades
..
,r . .'

I dic aixa peEqus sls lectors han a'anar una mica guiats, en aquest cas,
,

-i: " /1
. ev('cJ;

,al trnment, es trobarien iP01>..f.r a(,(,'-Lf dins �l text.

Es un prl�.. Leq molt so'll'o',; .,kr, ! 'T.Dl·u
'

• _ _. � � ,_ alIa q�8 ha de dir, en resum.

Quant al contingut CCincret de les dues narracions de Rafael Molina Santapau

cal co nv en ir' que pertanyen, si Las haviem d" etiquetar, a�li teratuLl narrativa
d'esclat
�mmmmm ; una narrativa que oneja entre el xoc naturalistq i la inconcreci6 oni-

rica, en un m6n flotant, no pas iI'real, para carregat; unes atmosferes pesants

i ener�adores. L'anscdota fluent deixa d'interessar-nos aviat, per donar pas

al goig del text, i, consegtlentment, l'autor juga arnb oil £.R/..t�r- mantenint-lo en

un enjali t que as products de I," estil mes que no de L" anecdota , Unes referencies

�tres precedents - Poe, Espriu, \/alle-Inclan,Ouras,el Wouvel Roman,-Joyce

Beckett, Quin Monz6 -no fan altre que enriqulr el rasultet, i admirer mes el

lector. Tot plegat, amanit mmmmmm�m, per la preseocia del que en diriem exc�s,

m�m un carta expIosi6 constant de progocacions repartides entre I'sscene en el

+.
eilh�ar-:

que te de reali tzaci61 i la forma d" expressar-la. L autor s ha volgut .:" c.
r

.I

per l'estil, per Ie forma, per les possibilitats de la 11angua,de tal manera
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�s com si 1a llengua deixat�s la seva cascata de prodigis fora del control de

l'autor en una mena d'automatisme -certament pocs cops que afegeix aquell

punt surrealista que els lectors de l'obra hi detectaran.

i'
I

i

! £1 nostre p�blic lector, si no ha seguit curses de lecture,si no he assis

tit a classes universitaries de literature 0 no �s un empedre1t-consumidor

de textos, sol, ester poc eeostumat a 1a sintaxi especial ,als ritmes romputs

i a la violentaci6 geneeal de la poesia i Ie prosa dels nostres dies : estem

immergits dins uns productes de tipus lineal,on r ansccotieeneara

�s desplegada en un eext continuatiu,que no ofereix altres sorpreses que les

-derivades de la�otQgrafia" de l'an�cdota. Per aixe un autor actual sol re

suItar lleugerament indigest a la primera envestida,i las primeres mossades

sQn una sorpresa per al lector.

En a1 cas da Santapau l'autor ha prat�s d'actuar com un guia descarat,

ficant-se quasi dins l'aoci6, perc sensa entrar-hi de debe : m�s aviat fa

al paper,com diu la prologuis�a, d'una camera cinamatogr�ficat de vegades

actuant en llargs travellings detDUlats,de vegades transformant-sa en ea-



-mera subjectiva,de tal manera que el

quasi�intr6s �n .

�mmmpmmmmmm 1 accio)i un espBctactor;

l'autor ha actuat p�editadament en els

lector es troba al mateix temps essantr,
an ambd6s casos. pero, conscient que

�

plantejaments estrategics: en�afel
vol que nosaltres sapiguem que ell sap que esta jugant; pero que nogensmenys

/'

el seguim en el joc, � perqu8 d'aixQ es tractava. Es 1 servei que

el narredor fa al lector : no pas explicar-li una acci6, sin6 ensenyar-li

com juga en una ficci6. Per aixo, i ja en un mmllnlldimdlillmm to derisori, as

mofs de les classificacions escolars quan diu

qu� pensariem de P�Calanda ? Podriem pensar

I arribats en aquest punt,

a) tal cose b) tal altra •••

I despres fa una altra pregunta : Aniria la noia aquella tarda a1 bar 7 Nol

En absolut ! Oif1cil tina resposta inequ1voca, car: -(i aleshores les raons

explicatives en llista talment d3inventari ••• )

�
. ... ...



en data de redaccio, posseeix una mmmmm indiscutible robustesa, i sembla me s
"--"

.bo valoro igualrnent als dos relats,per mes que el prirner,posEerior a I segon

durable, com a mas assaon�t. Ignoro quins camins literaris s8guir� ara el

nostre emic ; 1a tria he de fer-la ell, i no BS tascs regalada, perqu� les se-

,

ves apetencies i- ef'eccd.one son diverses

comencen d'�

p8r�, posat que avui els Butors que

sellar-Ii amicalment i honestament qUB es decideixi a triar un tip�s de litera-

l
. ....r.I'A:JI,,'I\;t dr-e" I' d'"

. . t' I-

tura que i p arrne t L \t.O\l<--vl' sorpren re ns per a r-iqu eea '8 mmlurnmmm mat1.S50S , C#rI,

(ovY'--enriquir-nos per la profundi tat de Ie se�3�1fZ�creadora. I que r..e('severi:
aixG es diu sempre, pera aque sta per'severanr;a jo no voldria deixe.r-la com un

conss1l de� 0 confessor, sino com la garantia que no ens deixara geire mes

hi hGvia abans, caldra Bcon-

temps I'enyoranga i 81 goig anticipat d"alQuna nova obra.


