
El lamentab� i pen6s desconeixement que existeix entre zones de la ma-

teixa tatalunya es veu compensat en certa manera quan algun ressorgiment,fet
o fet 0 situaci6 nova,posa de relleu l'activitat que es desenvolupa en una

de les zones: aleshores, aquesta part del pais es contemplada amb admiracib
i potser presa com a model

N'he tornat a tenir una prova fa pocs dies,en una de Les meves acostumades
visites a terres nord-orientals,les comarques entorn de Girona . M'hi deia un

culte i sensible amic que,malgrat el pes cultural de Girona el seu entvITn,
malgrat I' afermament de la seva forta tradici6 cultural ,turistica, i .La in

ternacionalitzaci6. d'aLguns dels seus noms il.lustres, alli,en l'actuali-
tat es contemplava amb admirada sorpresa i complaen�a,l'empenta,particular)

ment infraestructural i cultural) de les terres de Ponent" No es nomes la
vostra ciutat mes gran i capital del Ponent ,Lleid..a -em deia sa-

bern que a molts indrets d'aquella part del mapa es fan coses,neixefL ini-

ciatives, es recullen fruits producte d'esfor�os individuals,empresar�als,
col.lectius i institucionals."

Aquests mots em van fer reflexionar. Perque fins els que per professi6
o per dedicaci6,estem alerta al progres cultural,oblidem sovint de )lan�ar
una mirada general,global,damunt el que es va cuinant en el nostre entorn.

Mirem a Les Borges Blanques,a "}":remp, a Cervera, MOllerussa,Bellpuig,PonsJ
mirem entorn nostre,depassem les ratlles admiV\._--istratives i arribem-nos a

Fraga,a tot arreu veiem grups,orfeons,esfor�os editorials,concursos,cele-
bracions, homenatgeS,i�uracions de centres de ultura,aniversaris,monuments,

'.
etc.etc. No podem deixar de constatar-ho,malgrat la modestia d'alguQs dels

fets a ressenyar. I es que la modestia no esta pas contraposada a la qua-
litat.

Si a tot aixQ hi afegim,col.locant-la en el lloc que Ii correspon, la Uni-



a la bestreta una obra genLal a cada convocatoria : aixo, doncs,es comprensi

ble .. El que importa es crear una tradicio i cinc,deu anys encara son pocs.

versitat amb el seu poder de dinamitzacio,sempre latent,i sobretot,amb les

seves innegables fornades de persones preparades que en surten,la qual cosa

re-qualifica el componerrthuma delPonent, trobem un bon ambient on fruitar ac-

• I

tivitats com la investigacu!)
I
la renovacio 0 creacio d'empreses i la litera-

tura i les arts plastiques. No entro ara a exigir mes quantitav I
varietat 0

sentit al que surt de la Universitat ni de cap dels centres creadors de cultu-

ra del nostre Ponent : tanmateix em refermo en la meva creen�a que el Que s'

esta produint en el nostre ambit territorial i en el nostre decorat espiritual

es l'estratificacio d'un seguit de mostres de cultura Que nomes el temps fa-

ra solides,prestigis individuals a part: interessa,doncs,Que sumem tot el Que

fern per poder depassar,amb temps i guany de qualitat�aQuella barrera de la dis

tancia i aqueU aillament de l'atencio dels nostres germans de llevant , per

als QuaIs encara estern lluny i no nomes en espai.

El Premi de Novel.la Breu CiULtat de Mollerussa,en les seves edicions

ha demostrat tot el Que he dit abans : uns anys satisfa mes els jurats Que no

d ' al tres : no hi ha cap concurs ni c:a.rteH de premi al men Que garanteixi

ES el conjunt de fets com aQuest 0 aquell premi el �ue fara gruix. I
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d Q,IiLLe.;L-re.-11- .• Si els catalans nomes podem defen-
acostumara tothom als guanys

sar-nos i fer-nos coneixer a traves de la qualitat, els ponentins,per �fl

antic retard de seg1e6 ,hem d'insistir en l'autoexigencia si volem tenir

pes entre els nostres compatriotes i en el mon.

Cal felicitar,i parlo ara en nom del jurat, tots,absoLutament tots els

concursants,l'excel.lentissim Ajunta\�ent de Mollerussa i tots els Qui)com

el distingit auditori que tenim al davant,donen suport al premi. Per molts

anys.


