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NARRATIVA LLUÍS LLORT

ot i que hi ha autors més destres amb
el conte que amb la novel·la i altres
que ja es van iniciar amb l’obra llarga

sense fer pràctiques amb textos breus, el valor
de la narrativa curta per a la iniciació com a
escriptor és innegable.

Anna Oliveras (Vic, 1985) debuta en nar-
rativa amb Personatges, un recull de vint-
i-quatre contes amb què va guanyar el premi
Vila d’Ascó. Per ser una primera obra –pu-
blicada, si més no– mostra una maduresa
d’estil molt destacable, una correcció formal
rotunda i una coherència temàtica ben de-
fensada.

T
Quan els personatges s’expliquen ells mateixos

Tots els contes estan encapçalats pel nú-
mero que els correspon, sense títol. En canvi,
tots tenen una cita relacionada amb la trama
(Tagore, Borges, Neruda, Sòfocles, l’inevita-
ble Shakespeare...) i una llista breu d’ele-
ments, com si fos una recepta; per exemple,
en el conte 12: “Collaret de perles, Algues,
Arpa, Discreció, Velocitat...”

El més important és que tots els contes es-
tan narrats en primera persona (en algun cas
comença en tercera i passa ràpid a primera),
són els personatges que ens expliquen la his-
tòria, és el seu punt de vista el que llegim, pe-
rò gràcies a un hàbil joc de miralls accedim a

una visió polièdrica de cada circumstància.
Uns personatges que formen part de la pel·lí-
cula de la vida, tal com dóna a entendre Oli-
veras, i que de tant en tant salten d’un conte a
un altre. Personatges com ara maquilladores
de cinema, peculiars súper herois, un pagès,
una prostituta de luxe, un nen de 8 anys el dia
del seu aniversari, un formatger...

És difícil mantenir tants contes en primera
persona sense que el lector tingui en algun
moment sensació de reiteració, però en ge-
neral Oliveras ho evita gràcies a uns efectius
canvis de registre, sense el recurs del gir final,
ni petulants lliçons morals. Bon debut. ❋
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des. Els anys seixanta suposen un despertar
de les utopies adolescents i juvenils. Partint
de les mancances i necessitats locals, sorgeix
la JUP a finals del 1963 (llavors, només l’OJE
aglutinava l’associacionisme juvenil fran-
quista, que amb un caràcter oficialista volia
controlar-ho tot des de bon principi).

L’entitat va tenir tres presidents i tres eta-
pes: Pere Baltà (1964-1966), Ramon Ribas
(1966-1967) i Jaume Fabró (1967-1968). Ac-
tivitats estel·lars –i amb gran èxit d’accepta-
ció– eren: la Tertúlia (hi passaren Candel,
Kucharski, Rovira Beleta, Codina, Casassas,
Comín, Raimon, etc.), el Festival de Teatre
Independent i el Festival del Llobregat de
Música Moderna.

L’òrgan principal de difusió –pràctica-
ment el llibre d’actes de l’entitat– va ser el
Portavoz Prat, setmanari pratenc en la redac-
ció del qual hi havia joves també il·lusionats i
implicats amb la JUP; paradoxalment,
aquest periòdic estava dins de la xarxa de pu-
blicacions de la Prensa del Movimiento de
l’època. L’entitat va arribar a tenir 444 socis,
entre nois i noies.

Però el frenètic batec dels primers anys es
va anant esmorteint quan bona part dels fun-
dadors i primers gestors van marxar de la
junta i van passar a un segon àmbit; alesho-
res, l’empenta de l’entitat va quedar malmesa
malgrat la molt bona voluntat de Ramon Ri-
bas i Jaume Fabró, amb els seus respectius
equips de col·laboradors.

La situació d’inestabilitat que va provocar
la no-aprovació dels estatuts per part del Go-
vern Civil de l’època va forçar la impossibili-
tat de concretar el calendari dels esdeveni-
ments.

Però el llibre de Joan Ignasi Salcedo del
Moral posa en relleu que la joventut del Prat
de Llobregat de la dècada dels seixanta, en un
procés manifest d’autoafirmació, es va ca-
racteritzar per un estat de rebel·lia davant la
situació d’estancament cívic i cultural que
patia la població. ❋

HISTÒRIA VICENÇ TIERRA

Crònica d’una revolució
e ben segur que només els joves po-
den executar les revolucions; tot i
que, potser, abans, han estat els més

grans els que han anat preparant el terreny.
Aquest llibre que parla de la JUP és una crò-
nica de la memòria –i, per tant, històrica– de
cinc anys de la joventut del Prat de Llobregat,
del 1963 al 1968. Bé es podria dir, sense cap
ànim de frivolitat, que va ser el maig francès
del 1968 qui va recollir el testimoni del jovent
del Prat d’aquella dècada. L’autor, Joan Igna-
si Salcedo del Moral, és llicenciat en història

D contemporània per la UB (1995) i arxiver de
professió. Aquest darrer detall és molt im-
portant perquè la seva descripció dels fets és
presentada amb minuciositat, ordre, preva-
lença i rigor.

Per als joves, la foscor de la repressió fran-
quista era molt més visible en els àmbits cul-
tural, d’identitat i associatiu. Per això, un
ampli grup de joves del Prat es va decidir a
organitzar-se en una experiència sociocultu-
ral singular: era com una escletxa enmig de la
negror que albirava permanentment trona-
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