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Una vida
entre dos vents

S'HA nKri.ARAi, ii voltcs, que la
nü\'t'MiA, cnLcsa com ¡i jjí'nere e.scr!r
en prosa, es dií-tingeix de la poesía
per cstahlir-s'hi, en la primera, un
ripus de dialc!; t'nrt aiiror-lccror.
Asslstim al scu relat com mers
espectadora silents, pero no hi som
7r..Q.
cxclosos. Potser aquesta imatge es
útil a l'hora d'explicirar quina 6s la
sensació despresa de les pagines de
imrhinada i Ponení. Josep Vallverdü, püsseidor d'un gran bagatge
com a assagista, traductor i narrador, ens fa reviure, a través de la
seva mirada serena i sobretot franca, els episodis mes rellevants de la
seva vida que ell emmarca i engloba com «Hls nieu'^ anys cinquanta»,
expressió que "^ublitula la seva obra.
Capítol a capfrol -concretaJosepVALLVERDU,
Garbinoáa i Vontint. ment quin;e i disrribuírs en ducs
h'ís meus anyi cimjtwnia. parts-- seguini la rrajectóría, adés
Ed, Prna. BarccIímalQCIS,
favorable, adés desplaent, d'ima

vida. D'un mode sincer c|ue l'autor
no aconscgucix abandonar ni quan
deixa descabdellar e! fíl de la trama
adquirint un aire subjectiu i personal, relata la seva experiencia primerenca en el mim de les lletres i la
seva iniciaeió a una literatura que
ell entén que ha de ser majoritária
per poder omplir un buit originar
enmig de la grisíir de la postguerra.
Sovint, pero, l'autor prefereix
reclüure's en un ambit mes familiar
i opta per fer conéixer al lector les
seves vivencies mes intimes transcnrregudes a cavail entre Sant Feliu
de Gufxols (garbí) i Lleida
(ponent). Al seu torn, descriurá
claraiTienr i direcfe el desconcert
derívat de la paternitat d'un fill
mimisvalid. En aque.sta experiencia
pertorbadora, Vallverdú hi aboca
una niotivació personal, neta i Uiure de qualsevul reserva.

IbO píii'ints.

Garhmad¿i i Ponmt, al lüateix
temps qi.ic és un testunoni personal, també implica un rcflex de la
personalitat de la Catalunya deis
anys cinquanta. Seguint la línia de
josep Várela i Serra, prologuista
d'aquesta obra, podem presentar
les pagines d'aquest Uibre com un
frese parcial pero molt acolorit i
auténtlc de la realitat catalana de
mitjan segle, época totalment
dominada peí régim franquista.
josep Vallverdú, caractcritzat
des de sempre per posseir una profunda catalanitat, ens obsequia
amb motiu del seu setanta-cinqiié
aniversari amb una visió personal,
que és albora enriquidora i amena,
d'un episodi relativament recent i
interessanf de la nosrra historia
nacional.
lolanda Vila i Serra

Les tradicions
de Qomhrén
EL LLIBRE QUE TENIM a les mans

é5 una síntesi molt acurada de les
tradicions del poblé de Gombren,
tan aferrat al passat. Com bé diu
el seu alcalde en el proomi, «la
Dansa és un deis símbols d'ideniitat i l'esdeveniment mes rellevant
i esperat de totes i eadascuna de
les festes majors».
Cal felicitar la seva autora,
M. Antonia Juan i Nebot, peí
treball meticulós que ha dut a
terme, pas a pas, esbrinant en
arxiu* i biblioteques i empassant-se l'extensa bibliografía
consultada. Pero com a perfecta
investigadora no n'ha tingut
prou amb aixó i ha Jedicat gran
M.AnioniaJUANiNEBOT,
part de la tasca a inquirir prop
t'l iíascr tie Gcrttilirén:
de les persones que podien
la Dama i el BaU Cerda.
1 n fo nn a r -1 a - q u e no s án
Edició Ajuntamenr de Gnmbrén
poques- del cerimoniai i eleümb el íuport de la Dipuiació
ments sígnifícatius de la Dansa
deGírona, 1998.
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gombrenesa, de la qual están
ben úfanosos els habitants.
Un altre aspecte que cal ressaltar és la minuciosa relacíó de
balladors que hi fa constar, a partir de l'any 1920 i que, malgrat
els esfor^os de Pautora, no ha
pogut compleiar a causa de la
desaparició deis antics Uibres de
la Confraria del Roser durant la
Guerra (^ivil del 1936, ja que
aqüestes Contraríes, implantades
a Catalunya el segle XIV, tingueren gran predicament arreu,
sobretor en els pobles pirinencs.
Fem observar que l'origen de la
Dansa es fonamenta en la Confraria i en les festes celebrades de
profundes arrels marianes, ja que
d'antuvi era bailada per les
pabordcsses del Roser.
La informació gráfica obtinguda és remarcable. Ens ofereix

un bon nombre de fotografíes de
les ballades í els SCLS intérprets
d'eni^á de l'any 1934, les quals li
han estai facilítades per antics
balladors i familiars. No manquen
tampoc les del vestuari, joies, etc.
que s'empraven per a bailar la
Dansa. Inkiumentaria, música,
evolucions... l'autora no ha deixat res de banda, i per si no fos
prou, ens introdueix en la seva
lectura amb les dades geográíiques
i historiques d'aquest poblé recolzat en el venerat Santuari de
Montgrony i de reminiscéncies
llegendáries, que d'antuxa forma
part de la baronia de Maiaplana,
d'on sorgíel mític eomte l'Arnau.
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