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l ón dies de pèrdues. Afectat per

la desaparició de la meva mare,
llegeixo al diari la mort de
Carlos Pujol, un savi, un dels

grans escriptors de la literatura
actual. No li agradaven els elogis
perquè Pujol –que en aquest
suplement és evocat per Lluís
Maria Todó– detestava la
notorietat i es divertia en el negoci
dels egos vivint sempre amb un
peu i mig dins l’anonimat, tot i ser
jurat de premis tan destacats com
el Planeta i el Ramon Llull. Vaig
tenir la sort de compartir taula amb
ell durant anys al Ramon Llull. Allà
escoltava les lliçons d’alta
literatura dels mestres Pujol,
Valentí Puig i dels també
malaguanyats Antoni Vilanova i
Gabriel Oliver. Mai m’he sentit tan
recompensat per una feina. Durant el
dinar els escoltava viatjant per la
literatura clàssica, pel romanticisme o
aturant-se en escriptors desconeguts o
en aspectes poc estudiats dels mestres.
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Allò era la literatura en primera persona.
Cada any em feien gràcia els gestos del
professor Vilanova davant les
excentricitats de Pere Gimferrer i el posat

comprensiu i escèptic de Pujol –mai
sorneguer– sobre les febleses de molts
autors actuals i el compromís amb la
literatura que es fa, o es perpetra. Pujol
era un dels crítics més creatius del nostre

panorama. Ho va demostrar durant anys
a la premsa, però en privat era majestuós,
amb els gestos calculats i l’exercici
perpetu d’acariciar la cigarreta. De totes

les converses, en conservo una de
ben llarga sobre l’època en què va
traduir al castellà Incerta glòria, de
Joan Sales, la gran novel·la catalana
sobre la Guerra Civil. Pujol visitava
periòdicament Sales al barri del Coll
per ensenyar-li i consultar-li
aspectes de la versió. Com que la
novel·la havia estat triturada per la
censura, Sales li donava fragments
eliminats per recuperar-los
aprofitant que el llibre ja havia
passat el sedàs censor.
 Els records de Pujol mostraven la
comprensió cap a l’escriptor solitari
i perdut en un àmbit tan hostil com
ho va ser el franquisme per a Joan

Sales. Per aquelles converses, pels seus
llibres, per ser un far dels crítics i per la
seva generositat, no podem parlar de
pèrdua sinó de pèrdues. Pujol ens va
ensenyar què era estimar la literatura. ❋
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egamián era un dels pobles del municipi
de Boñar, a la Muntanya Oriental de
Lleó, que el dia 23 de juny del 1969 va
quedar negat per les aigües del pantà del

Porma, junt amb Lodares, Armada, Campillo,
Quintanilla i Ferreras. Com pot acabar, així de
sobte, la història d’un poble? La història d’un po-
ble no és cosa de quatre dies ni d’uns lligalls i
unes quantes fotografies esgrogueïdes, no és co-
sa que es pugui recollir en capses de cartró i car-
regar en furgonetes i emportar-s’ho a qualsevol
altre indret muntanya amunt on l’aigua no hi ar-
ribarà. La història d’un poble són vides, cases,
corrals i eres tenyides per una espessa capa
d’anys i circumstàncies. Són relats que es llegei-
xen a les pedres, als carrerons i a les teulades.
Són els éssers humans que hi habiten i els fan-
tasmes dels seus avantpassats. Quan un poble
desapareix així de sobte, sota les aigües d’un
pantà o el picó d’una excavadora modernitzado-
ra, la resta de la humanitat som més pobres,
més ignorants, més dèbils.

Julio Llamazares va néixer a Vegamián i, tot i
que va estudiar lleis, es va dedicar aviat a escriu-
re, precisament, per intentar salvar el que es po-
gués de la memòria del seu poble inundat quan
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ell era un adolescent. A la seva obra hi ha unes
quantes pàgines essencials per entendre la lluita
per la subsistència de la memòria col·lectiva dels
condemnats a desaparèixer. El monòleg del dar-
rer habitant d’Ainiella a La lluvia amarilla (Seix
Barral) n’és el cas més clar, però és a Trás-os-
Montes (Alfaguara) on la prosa profunda, lírica i
crua de Llamazares, com una pedra al camí, es
desplega amb la perspectiva i dimensió infinites
que requereix el relat d’un territori que s’extin-
geix enmig de la indiferència del món.

La regió portuguesa de Trás-os-Montes és un
territori eixut, pedregós i molt pobre, potser tan
pobre que els buròcrates de Brussel·les no saben
ni on para. No sé que serà d’ell ara que tots ple-
gats som candidats a ser nous pobres. Potser
buscaran una fórmula per fer-lo desaparèixer de
la història com van fer amb Vegamián.

Però el que no podran eradicar és allò que
d’immensament ric té aquesta terra banyada pel
Douro i encaixada entre Galícia i Lleó: la seva
gent. Potser un dia la gent de tants llocs del món
prests a desaparèixer aixecaran la veu i Trás-os-
Montes i Vegamián tornaran a existir. Julio Lla-
mazares serà el relator d’aquell dia, perquè a ca-
da memòria hi ha un paisatge humà. ❋
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