
\:\\ I R 'CIA( IA

BIBLIOTECA LITERARIA DE PONENT

Al Ilarg de l'any 1995 han vist la Ilum els dos primers volums d'una nova col-

lecc16 de literatura, la «Biblioteca Literaria de Ponent» (BLP). La col•lecc16, nas-

cuda a Lleida i promoguda des de l'Oficina d'Estudis de Llengua i Literatura de

Ponent (UdL), es editada per Editions de la Universitat de Lleida, gracies al con-

vene establert per I'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'Ajuntament de Lleida i la Uni-

versitat. Inicialment, es preveu que n'apareguin un total de vint volums, a un ritme

d'entre dos i quatre volums per any.

La BLP to previst d'incloure, basicament, obra d'autors que han escrit i publi-

cat entre mitjan segle passat i mitjan segle xx (a mes d'alguna obra, molt especi-

fica, de 1'epoca medieval i moderna) i es planteja, doncs, com a estat de la gaesti6 de

la creaci6 literaria local durant aquest perfode, i de manera molt especial d'allo que

en podriem anomenar, en un sentit volgudament ampli, el «renaixement cultural i

literari lleidata". Globalment, la col-lecc16 es proposa de fixar els aspectes centrals

de l'aportac16 de l',,occident catala,, a la literatura catalana, pero to tambe uns ob-

jectius programatics concrets (inevitablement diversos, com ho son els mateixos

volums de la col•lecci6): posar a I'abast del public lector obres de dificil acces o

fins i tot inedites, vindicar I'aportac16 de determinats autors, donar visions pano-

ramiques de determinats generes (com el teatre, per exemple), donar noticia de la

incidencia a Lleida dels principals moviments culturals i literaris de la literatura ge-

neralitzada... La «Biblioteca Literaria de Ponent» es una iniciativa del tot inedita a

les Terres de Lleida i neix, en part, amb la voluntat d'omplir, en la mesura de les se-

ver possibilitats, una Ilacuna historica. 0, mes concretament, de ser el primer pas

per omplir-la. Es una aspiraci6 dels responsables de la col-lecc16 que els volums

publicats serveixin tot just per incentivar els estudis i la recerca sobre la realitat

cultural i literaria ponentines. No es una empresa facil, certament. La saturac16 del

mercat literari al nostre pais (inflacionista pel que fa a la relaced producci6-con-

suni), el caracter minoritari d'aquest tipus d'iniciatives editorials, la manta d'una

minima tradicio dell estudis sobre la tradicio literaria local, son alguns dels factors

que fan poc recomanable tirar endavant una semblant col•lecci6, pero, al mateix

temps, no son precisament alguns d'aquests factors els que n'evidencien la neces-

sitat i 1'oportunitat%

Tots els volums de la col-lecc16 BLP inclouen, a mes del text (textos) seleceio-
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nat(s), un estudi introductori a carrec del curador del volum, en que es combina
contextualitzacio i interpretacio subjectiva, una nota sobre I'edicio i una bibliogra-
fia basica i actualitzada. A la BLP Al edita basicament textos narratius, dramatics i
poetics, es a dir, els considerats tradicionalment com a estrictament literaris, pero
no exclou en absolut els anomenats textos paraliteraris: assaigs, epistolaris, notes
de viatge. Els consumidors potencials dels volums de la col•lecc16 son basicament
els filolegs, els historiadors i la gent de Metres en general, pero sense excloure el
lector habitual, diguem-ne, d'a peu, interessat simplement per la creacio literaria.
Es per aquesta rao que s'ha vetllat tant per la senzillesa i claredat d'exposicio en els
estudis introductoris corn per l'interes i l'atractiu dels textos seleccionats, amb
una Clara voluntat de combinar alhora el rigor filologic i la necessaria divulgacio
d'obres i autors.

Els dos primers volums de la col•leccio BLP son el recull Poesies, de Joan Duch
i Arques (edicio de J. Cornudella) i Viatges per Ponent (edicio de J. Ganau), publi-
cats els dos el 1995. Per al 1996 esta previst que vegin la Hum els volums seguents:
Teatre medieval i modern (edicio de R. Mir-6), que incloura una seleccio de textos
de teatre religios medieval i modern; La renaixenca a Lleida (edicio de J. Borrell i
P. Sanvicent), amb edicio de textos de Josep Pleyan de Porta i Llufs Roca i Flore-
jachs; una antologia de I'obra narrativa de Joan Santamaria (edicio de M. Vilade-
gut); i un primer lliurament de l'epistolari de Manuel de Pedrolo (edicio de X.
Garcia).
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