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JUSTIFICACIÓ

Era l’any 2010, en el decurs de la presentació d’un llibre a la Biblioteca
Municipal Bellet i Falcó de Castelldans, quan la professora de llengua i
literatura catalana Carina Llobera em donava a conèixer l’existència de
Miquel Lladó. Juntament amb la bibliotecària, Carme Simó, em varen
parlar d’aquell singular poeta, fill del poble, que feia una mica més
d’una dècada que havia mort a Andorra, i em feren a mans un parell
d’exemplars d’obres que existien, mortes de pols, al fons local.
A dir veritat, n’havia sentit dir alguna cosa, de Miquel Lladó. Bàsicament, a partir de la seva presència en un llibre que és una referència
pel que fa al coneixement de la poesia de les terres del ponent català al
segle xx: Lleida, vuit poetes. I també pel retrat que en fa Josep Borrell a
Escriptors contemporanis de Ponent.
Com hi ha cops que sembla que el destí truqui a la porta i, a la
manera dels herois tràgics, sigui impossible defugir-lo, al cap de poc
temps em trobava llegint un conjunt d’articles de premsa de Guillem
Viladot recollits en un volum publicat per La Mañana el 2006 i titulat
Diós. Eren columnes que l’autor d’Agramunt havia publicat al periòdic
lleidatà al llarg dels anys noranta. A la pàgina 167 em trobava amb el
següent article:
Miquel Lladó
3 de setembre de 1999
Aquest estiu ha mort un altre amic meu: l’escriptor Miquel Lladó, resident a
Andorra des de feia molts anys. Poeta de bella dicció, en Miquel habitava en
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la indiferència, si no oblit o ignorància, del parnàs urbà que tria i destria les
nòmines literàries sense transcendir la Panadella o assumir la lectura de les lletres dites, oh! de Ponent. Com molts escriptors catalans, en Lladó va començar
professant amb castellà. En Manuel de Pedrolo li’n feia retret. L’any 1947, en
Miquel publicà un llibret de proses curtes, impressionistes, que es titulava Yo
y mi perro, a la Biblioteca de Escritores Leridanos. Durant els estius, sovint
ens trobàvem a Tàrrega a la casa de Manuel de Pedrolo. Parlàvem de literatura, però més que res, vivíem prop els uns dels altres. La filleta d’en Pedrolo
era una nena més aviat tossuda que es resistia a menjar. En Miquel Lladó,
posant en escena un costum secular, mastegava els aliments i després els servia
amb cullera a la neneta, mentre li explicava algun conte o llegenda. El poeta
i escriptor ens ha deixat una obra interessant i extensa. Algun estudiós de la
literatura l’hauria d’aplegar per fer-ne una edició crítica. Si no es fa, l’obra de
l’amic Miquel restarà dispersa i oblidada del tot. El llibre més amunt esmentat
acaba amb aquestes paraules: «En la soledad de los campos recién segados, los
grillos inician su himno a las tinieblas, y el cielo abre ante la tierra su libro
infinito. —He aquí un grande silencio, amigo —le digo a mi perro. Un gran
silencio para decir grandes palabras. ¿Mas, quién se atreve a abrir la boca ante
la Eternidad?». Amic Lladó, tu ja ets eternitat. Nosaltres, encara aquí, hem de
patir el sectarisme que fa de la nostra literatura un laberint d’injustícia. Per a tu
el descans, per a ells, el menyspreu.

El guant havia estat llençat. Així que, abans de recollir-lo, el primer
que vaig fer va ser constatar, no sense sorpresa, la minsa referència a
l’obra de Lladó. Com Viladot indicava, no hi havia cap estudi crític
sobre el poeta. Tampoc cap antologia. Ni tan sols cap referència en
algun treball existent que recull personalitats lleidatanes destacades.
Amb la professora Carina Llobera ens vam adreçar al poeta i estudiós de la literatura Josep Borrell i Figuera, qui havia tractat Lladó
d’ençà dels temps de La gralla i la dalla.1 Borrell constatava que en el
cas de Lladó es donava un oblit desproporcionat amb la popularitat
que l’autor havia assolit durant uns anys (la dècada dels cinquanta) i
recordava l’interès que sempre va mostrar pels joves poetes de la Lleida
dels anys setanta.
Assabentat de la recerca que havia posat en marxa, va ser un altre
veí de Castelldans, el Dr. Frederic Barberà, qui va recomanar-me de
visitar Josep Vallverdú i m’hi va adreçar. Al llarg d’una tarda de juliol al
1. Miquel Lladó va ressenyar, com a mínim, dues vegades les activitats de La gralla i
la dalla: una a La Mañana («Els joves poetes de Lleida i llur antologia La gralla i la dalla»,
27/12/1975, p. 12) i l’altra a Valls d’Andorra («Poetes lleidatans», maig 1979, p. 39). A més,
col·laboraria en el primer número de la revista L’Estrof, l’any 1979 (p. 72-74), que dirigia
Borrell.
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domicili de Vallverdú (aleshores encara vivia a l’Espluga de Francolí),
aquest va manifestar-me que recordava Miquel Lladó com un esperit
lliure. Molt encertadament el retrata «com un isard ara vist ara no vist»
en el retrat literari que amablement ha preparat per a aquest volum.
Vallverdú considerava que aquesta llibertat havia fet de Lladó un personatge de difícil casar amb les exigències del món editorial, que sovint
requerien paciència i cura en el tracte. Així mateix, el mestre insistia en
la necessitat que es dugués a terme un treball de recuperació de l’obra
de Lladó, que hauria de permetre donar-lo a conèixer a generacions i
públic que, d’altra manera, no en tindrien coneixença.
El treball d’anar seguint les traces de l’obra i la figura de Miquel
Lladó va dur-me a la Càtedra Màrius Torres, i en concret, al Dr. Joan
Ramon Veny, que va engrescar-me a realitzar una recerca inicial per tal
de copsar què podríem trobar de l’obra de Miquel Lladó i com la Càtedra podria col·laborar-hi. El fruit del treball conjunt és aquesta mostra
antològica de textos, amb un major pes de la lírica després de descartar
un treball més ampli atesa la gran producció de Lladó en altres gèneres.
Tinc l’esperança que un dia aquest treball més ampli o, si més no, altres
treballs, seran duts a terme amb reeiximent.
Al llarg d’aquest temps han estat moltes les converses profitoses que
he mantingut amb persones que van tractar Lladó o bé tenen coneixement de la seva obra: des de veïns de Castelldans, fins a periodistes com
Jordi Curcó, passant per escriptors i professors com Emili Bayo, Enric
Falguera, Xavier Macià, Francesc Pané i d’altres. A tots ells els vull
agrair la seva atenció i el seu encoratjament. Però sobretot és necessari
destacar la generositat de la família Lladó i, molt especialment, de la
filla del poeta, Concepció (Conxita) Lladó, que sempre ha estat disposada a obrir les portes de casa seva i deixar-me remenar entre l’embalum
de carpetes, papers i fotografies que conserva. Conxita Lladó testimonia
que el poeta, poc abans de morir, deia que un dia tots els papers que
havia escrit al llarg de la seva vida haurien de fer cap a una foguera la
nit de Sant Joan. Per fortuna, Conxita Lladó, lluny d’acomplir la fatal
disposició, ha dut una tasca ingent d’ordenació i custòdia del llegat del
seu pare, que n’ha permès la conservació fins a l’actualitat. En aquest
sentit, la comunitat acadèmica i d’estudiosos en general així com el
públic interessat en la història de la literatura catalana poden sentir-se
afortunats si pot concretar-se la digitalització de l’arxiu, i si gràcies a la
col·laboració institucional s’aconsegueix disposar del fons personal del
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poeta, assegurant-ne així la conservació en òptimes condicions i la possibilitat de consulta.
Pel que fa als criteris emprats per dur a terme aquesta antologia cal
assenyalar que he decidit seguir les coordenades de la representativitat
i de la cronologia.
Quant a la primera, i atesa la probable desconeixença de l’autor per
bona part dels possibles lectors, he atorgat un paper protagonista a la
producció lírica tot proposant de fer un recorregut al llarg del gènere
amb el qual va obtenir un major reconeixement. En primer lloc, el lector
trobarà els poemes, disposats per ordre cronològic amb independència
de la llengua en què van ser escrits, de manera que s’hi inclouen poemes
escrits en espanyol de l’etapa en què hi va escriure i algunes provatures
en llengua portuguesa. El centenar exacte de poemes han estat escollits
de forma que puguin ajustar-se al màxim possible als valors literaris i
ideològics amb els quals es pot identificar el personatge, i a la seva trajectòria literària, tot assumint el risc que tota tria implica una exclusió.
També hi tenen força pes els textos inèdits, tot i que la divulgació més
aviat escassa de l’obra publicada no en marqui la diferència.
Segonament, no he volgut obviar el paper de Lladó com a crític
literari i divulgador de l’obra de reconeguts escriptors. Per això hi consten cinc articles de premsa que l’autor dedicà a Màrius Torres, Jaume
Agelet i Garriga, Carles Riba, el conjunt de poetes de La gralla i la dalla
i Josep Vallverdú.
En tercer lloc, pel que fa a la narrativa, caldria realitzar un treball
amb autonomia pròpia sobre les obres publicades i inèdites, ja sigui
novel·la o recull de contes. Atenent a l’objectiu de representar al més fidelment possible l’obra de Lladó, no m’he pogut estar, però, d’incloure
una mostra tant de narrativa llarga com de curta. Es tracta, en el primer
cas, d’un dels textos de la trilogia Els camins de la por; el primer capítol
(«Els fugitius») de la tercera part, inèdita, Sense pàtria. En el segon, el
de la narrativa curta, hi ha inclòs un conte, «L’home nou», que és un
bon exemple del to i dels temes predominants en l’obra de l’autor. Així
mateix, també he inclòs una poètica escrita pel mateix Lladó, on revela
bona part de la seva comprensió del que significa la tasca del poeta, i
diferents retrats del personatge a càrrec de Josep Borrell, Joan Brossa,
Josep Vallverdú o Guillem Viladot.
Tampoc no es pot obviar l’interès que Lladó va mostrar per l’escriptura teatral. Per això hi consta el primer acte de l’obra La mort de l’ocell,
l’única que va arribar a publicar-se de les tres que va escriure.
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Finalment, he volgut testimoniar la vinculació que Lladó va mantenir amb la gent del seu temps amb una llista exhaustiva de la correspondència conservada i amb una mostra d’algunes cartes que evidencien les
relacions que mantingué amb diverses personalitats.
Pel que fa a l’ordre cronològic, he considerat que aquesta era la
millor manera d’oferir una aproximació a la producció literària de l’autor, en especial a la poesia. En l’obra de Lladó es dona el fet no pas
inconegut en la nostra literatura (pensem en Pedrolo o Brossa) que la
data de publicació no es correspon amb la d’escriptura. I no es tracta de
cinc o sis anys de diferència, sinó de dècades, en alguns casos. Malgrat
l’enorme productivitat de l’escriptor, poques van ser les ocasions en què
va gaudir del favor editorial. Això el dugué al llarg dels anys vuitanta i
noranta del segle xx, a una tasca d’autopublicació del treball per via de
l’empresa que ell mateix fundà a Andorra, l’editorial Valls d’Andorra,
i així, produccions dels anys cinquanta i seixanta, van veure la llum
pública trenta anys després: L’home del bosc, per posar sols un exemple,
va ser escrit el 1953 però no va ser publicat fins al 1982. Tot birbant i
provant d’estructurar un centenar de poemes de Lladó per ordre cronològic, els seus articles i narracions, es pot copsar l’evolució temàtica
i estilística de l’autor de manera més exacta que si hagués optat per la
cronologia de la publicació o per àmbits temàtics.
En el centenari del naixement de Miquel Lladó, aquest llibre pretén
recuperar i donar a conèixer l’existència d’un escriptor amb una obra
valuosa, que s’inicia en el moment zero de la postguerra i arriba al tombant de segle xx. Un autor present en les tres antologies poètiques de
referència del ponent català,2 però mancat, alhora, d’estudis monogràfics en profunditat. Un poeta filòsof, com ell mateix s’autodefinia, que
cantà els paisatges de garrics i fonolls de la seva terra de naixement,
i les alçades nevades d’Andorra, el país que l’acollí ben entrat en la
maduresa. El present treball vol ser una porta entreoberta per tal que
arribin altres estudiosos i l’obrin del tot: el lector sabrà disculpar-ne les
limitacions i mancances que hi pugui percebre. Com a poeta i amant de
la literatura, era el meu deure provar de girar un pany que es rovellava
irremissiblement. Reprenent la glossa de Viladot amb què obria aquesta

2. Lleida, vuit poetes, 1968; Escriptors contemporanis de Ponent, 1984, i Poetes de Ponent, 2019.
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justificació, aquest és el deure que tenim: provar de no deixar-nos
vèncer per «l’oblit o ignorància, del parnàs urbà que tria i destria les
nòmines literàries sense transcendir la Panadella o assumir la lectura de
les lletres dites, oh! de Ponent».
Eduard Batlle
Castelldans, gener de 2019

L’ANTOLOGIA DEGUDA

Em va presentar Miquel Lladó, Francesc Pané. Junts el vàrem visitar
a casa seua de Castelldans cap a l’any 1974, quan érem estudiants de
Filosofia i Lletres a l’Estudi General de Lleida, i hi havíem endegat el
grup poètic La gralla i la dalla. Ja em va fer l’efecte d’un home que
arrossegava la vida amb una gran llosa a l’esquena, però que alhora,
sota el sentiment tràgic de la vida, hi havia construït un refugi excavat
en el subsol d’una Natura feta de cavallons i de séquies, de pics i llacs,
d’éssers elementals, primitius i purs. En fi, que parlava un home que
em sonava a Kierkegaard i al mateix temps a Horaci i a una espècie de
místics amb els peus a la terra. Ens vam veure després poques vegades,
molt poques vegades. Una d’aquestes devia ser quan elaborava, l’any
1984, Escriptors contemporanis de Ponent. Quan jo també preparava una
antologia. Em va fornir molta informació, però em vaig deixar seduir,
sobretot, per la capacitat de supervivència —la literatura o, millor, l’escriptura, n’havia estat la vitamina— d’un home obligat per la vida a
aprendre de viure amb el mínim indispensable.
No fou fins a l’any 1994 o 1995 que un bon dia, feliçment, essent
director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, se’m presentà al despatx, tenia
76 o 77 anys, i em va parlar del poemari L’home i el paisatge. El millor
homenatge que podia fer-li era influir perquè guanyés amb aquell llibre
el premi Talúries del 1995. Lladó sempre havia estat (a banda d’Artur
Vives, de Joan Baptista Xuriguera, d’Anton Sala-Cornadó o de Teresa
Roses) un dels quatre escriptors per antonomàsia de la generació de
postguerra juntament amb Viladot, Pedrolo i Vallverdú. Però era el
més desconegut, el més introbable, el més desaparegut, el més solita-
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ri. Doncs bé, ara, molt oportunament, Eduard Batlle el ressuscita en
aquesta antologia. Han passat gairebé vint anys perquè es pugui tornar
a parlar de Miquel Lladó, i se’l pugui estimar en la seua justa mesura.
A tot ell, perquè tot ell és la seua obra, indestriable.
Es tracta, doncs, de l’antologia necessària, però sobretot justa, la
que se li devia. La majoria de les obres dels autors que han construït
universos lírics en contextos socials difícils i en situacions personals
dramàtiques, que han tingut moltes coses a dir i ho han dit amb un
estil singular, amb el temps, per contrast, comparació i solatge, prenen
relleu, agafen cos: se solidifiquen les idees que les van generar, les formes
amb què es van dissenyar, els objectius que perseguien, es corporeïtzen
els fons d’on pouaven. I aquesta antologia és tan necessària, perquè
pràcticament és impossible de trobar una obra de Lladó en qualsevol
llibreria que no sigui de vell. Una obra, la seua, gairebé autoeditada en
la major part, i molta d’inèdita. Un escriptor que no va incorporar-se
efectivament en els circuits comercials (prou que li ho demanava a Pedrolo i aquest se’n lamentava) i, en conseqüència, a hores d’ara gairebé
un desconegut.
D’aquí que la tasca de l’antòleg Eduard Batlle sigui, al mateix temps
també, tan compromesa. I, essent com és tota antologia un treball personal, arbitrari i, evidentment, parcial (tant de bo que es pugui contrastar ben aviat amb altres intents d’abastar-lo, encara que sigui selectivament), aquesta tria, diguem-ne significativament arriscada, no deixa de
ser un intent d’aproximar-se a l’univers literari, emocional, racional i
espiritual de l’autor. La qual cosa ve a ser, si fa no fa, igual que proposar
als lectors un fil argumental del seu pensament, de les seues joies i pors,
dels seus despullaments, de la seua poètica i de la concepció del món i
de les persones en-aquest-món i els altres mons possibles.
Antologar és una feina complexa, que té a veure amb la crítica literària i amb la història de la literatura. I amb la dels corrents estètics.
Però, també, amb la sociologia, l’antropologia i, en el cas de Lladó, especialment amb la filosofia. Has de seleccionar amb criteri i tens molta
teca davant teu. No solament poemes, articles, contes, novel·les, teatre,
memòries, sinó el personatge sencer. I aquest és el repte: què selecciones
i destries, què tries que sigui representatiu? Eduard Batlle té l’avantatge
d’entendre de poesia i de filosofia, de conèixer tots els racons de Castelldans, d’haver penetrat en el cor i l’ànima del personatge, d’haver-se
amarat dels papers publicats i dels inèdits. Però, a més, té la sort de
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treballar en una obra que ve a ser com un camp verge, molt poc trillat.
Pot escollir a lloure i amb llibertat. Tinc el convenciment que els lectors
sabran adonar-se que els textos seleccionats són els que, de ben segur,
haurien triat ells, si en sabessin la totalitat.
Una antologia és una eina didàctica, també. És una proposta de
lectura. És un mitjà per apropar-se a l’autor, per facilitar al lector un
argumentari per familiaritzar-s’hi. Per assaborir-lo amb petits tastos,
de manera que el regust ens porti a fer el gran àpat. No solament (re)
descobrim un escriptor, sinó que, volens nolens, antologar-lo implica, en
certa manera, incorporar-lo a un cànon. És a dir, a la lleixa dels autors
imprescindibles, ja sigui de la història general de la literatura o de les
lletres més particulars o pròximes. I estic convençut que els qui fullegin
aquest llibre s’adonaran que Miquel Lladó, encara que sigui a través
d’uns pocs poemes, o d’uns versos esparsos, ha parlat tan humanament
per boca de tots nosaltres, amb una senzillesa tan admirable, amb una
profunditat tan elemental i tan sincerament, que sens dubte convindran que aquest treball d’Eduard Batlle ha valgut molt la pena.
Josep Borrell i Figuera
Lleida, octubre de 2018

MIQUEL LLADÓ, L’ESTRANY PRÒFUG

De pròfug qualificava jo Miquel Lladó dins el capítol «Ponentins» del
meu primer assaig autobiogràfic Indíbil i la Boira, de 1981, reeditat
el 2013. I més afegia: deia que Miquel Lladó semblava un pròfug de
si mateix; he repensat aquesta cabriola metafòrica i no em sembla pas
desencertada, si la deia qui es va demanar sempre —un servidor—
quines i on eren les claus que desvelarien la personalitat d’aquell escriptor que mai no vaig acabar de conèixer bé, que semblava un isard ara
vist ara no vist.
Em visitava de tant en tant des que tinguérem el primer contacte, si
no m’erro a Tàrrega, en companyia de dos creadors que el conegueren
més bé que jo, Pedrolo i Viladot, a finals dels anys cinquanta del segle
passat. Quant a mi, més que correspondència, allò que ens mantenia
en contacte eren les visites que em feia a Puiggròs, des que m’hi vaig
instal·lar el 1968. Quan baixava d’Andorra cap a la seva casa de Castelldans, parava al meu petit poble, a la carretera de Mollerussa a les Borges
Blanques. Era un tipus pagès, alt i de bona esquena, amb expressió
capficada, i que no engegava llargs paràgrafs, ans mantenia silencis perllongats. De fet, semblava interessat a fer-me conèixer un món filosòfic
que el tenia absorbit, i era com si al mateix temps que em convidava
a compartir-lo, cerqués en la meva conversa o monòleg una escapatòria a les seves dèries. A mi les qüestions filosòfiques sempre se m’han
presentat com una costeruda empresa, em fan una mica de por, soc
negat a l’esfera deductiva, com ho soc a les matemàtiques, admirables
tanmateix. Ell constatava que jo escrivia molt, llibres de viatges, força
narrativa juvenil, i també traduïa. I com que això anava acompanyat de
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visibles edicions, ell envejava admirativament l’aparent facilitat que un
servidor tenia de posar llibres al mercat.
Com es veurà quan hi hagi estudis més complets de la seva trajectòria, aquest peculiar creador es va buscar el destí des d’una plataforma
d’individualista ferotge, talment un muntanyenc que, malgrat saber
que hi ha senderes marcades, tirés pel dret obrint-ne cada dia una de
nova, a risc d’estimbar-se. Va fer el salt d’escriure en català quan havia
publicat uns quants llibres en castellà, i col·laborat a la premsa lleidatana —de fet un únic diari, La Mañana— de després de la guerra. Quan
va començar a escriure en català ja es van acabar les possibilitats i les
facilitats de fer-ho en aquell diari. Andorra fou llavors una porta a la
llibertat d’escriure en català, però ell no va entrar mai en l’estructura
editorial, com fèiem tots: simplement, cercàvem editor i deixàvem que
els llibres fessin el seu camí comercial.
Ell, sense cercle de fidels seguidors, va autoeditar-se les obres,
presentades pobrement, amb cobertes que no estaven a l’altura de la
bondat dels textos, i haig de suposar que aquells volums no superaven
una discreta distribució. Estava afeixugat de problemes sobre l’home i
els éssers, vivia dins un combat indefinible, de teranyina ontològica,
i jo mirava de conduir la conversa cap al fet de, simplement, produir
literatura i verificar que, almenys, es distribuïa, arribava a algú. Vull
creure que el seu credo s’aclarirà a la vista no només dels seus llibres sinó
dels seus articles de Valls d’Andorra.
Jo acabava el paràgraf així: «És un home desaprofitat des d’una
òptica social i utilitària, però tal vegada la llibertat personal de què gaudeix en fa un home feliç. En tot cas un seu llibre de proses poètiques,
L’home del bosc, explica més bé que cap altre la seva trajectòria interior,
feta d’un cert panteisme i d’una insatisfacció i refús de moltes situacions que els altres mortals donem per equilibrades.»
Josep Vallverdú
Balaguer, gener de 2018
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AL TERME DE CAP AL TARD1
A Miquel Lladó, amic poeta
Traient dels fonaments tota moneda,
a vol colgat passejo cap a l’hort;
prop de les runes del castell ha mort
la serp que du farina a la pineda.
Fosca gradació tot ho refreda.
Tirar cabells al foc porta dissort.
Aquí tinc por de trobar algun ressort
i que la terra es plegui amb l’alta arbreda.
¿Quin nom pot designar la meva dèria
de regnar amb nusos el cordam del pou
i mastegar les herbes de la pista?
Del finestral veig bé tota la vista,
el bony de la muntanya em sembla tou
i el present i el passat ràfega aèria.
Joan Brossa, 1966

1. Poema manuscrit en una carta de Joan Brossa a Miquel Lladó, de 1966 (Arxiu
família Lladó).

Caricatura de Miquel Lladó, realitzada per Nicolás F. Lage «Niko»
(La Mañana, 6/7/1947)

Fotografia de Miquel Lladó el 1953
(Arxiu família Lladó)

INTRODUCCIÓ

I. Esbós biogràfic
Miquel Lladó i Miquel va néixer al poble de Castelldans (les Garrigues)
la tarda del dia 22 de maig de l’any 1919. La seva família (Cal Cirera),
originària del Vilosell, era de condició humil. El pare —Pau— es dedicava a les feines d’una terra de rendiment escàs i havia de completar la
jornada amb treball per compte d’altri com a vigilant al Mas de Miravall.1 Aquesta circumstància propicià la mobilitat de la família Lladó a
la recerca d’unes millors condicions econòmiques. Primer a Terrassa, on
el pare treballà com a guarda jurat de la finca d’una família benestant de
Barcelona, i més tard a la Guàrdia d’Urgell, a la masia Cal Soques, on
va ser contractat com a administrador. Segons l’autor, fou en aquesta
època quan se li despertà l’afició per escriure, en descobrir a les golfes
de la masia vells exemplars d’obres de Josep Maria Folch i Torres, l’estil
del qual ben aviat provà d’imitar en el primer conte que escrigué, amb
dotze anys, titulat «El pecat».
Miquel Lladó va ser un autodidacte. La seva formació es redueix als
estudis primaris realitzats a les escoles de les poblacions on residí al llarg
del periple que realitzà la seva família i que finalitzà quan l’any 1931
retornà definitivament a Castelldans, on es dedicà a ajudar el seu pare
en les feines del camp. Aleshores esdevé lector de tot allò que cau a les
seves mans, tutelat pel rector de la parròquia del poble, mossèn Modest
1. Pau Lladó, més conegut per «Cirera», va ser un destacat corredor de cóssos de la
cordera, aquelles curses populars que se celebraven durant les festivitats dels pobles i que
s’anomenaven així perquè el premi era una cordera; en va guanyar tantes, d’aquestes competicions, que va aconseguir fer-se un ramat d’ovelles (vegeu Suau 2018: 56-57).
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Camí (Batlle 2013), home culte i humanista que havia participat en la
revista Vida Lleidatana (Mallol 2005, d’on poua sobretot Badia 2011) i
que veu en el jove Lladó un esperit curiós amb un fort interès per saber
i discutir sobre literatura i filosofia. En aquesta època començà a escriure amb continuïtat contes i poemes que sotmeté a la crítica de Camí,
alguns dels quals inclogué en els primers llibres que publicà.
Després de l’esclat de la Guerra Civil Espanyola, Lladó és reclutat a
finals de l’any 1937. Mobilitzat al front del Segre, trobarà refugi en la
lectura i, fins i tot, aprendrà francès gràcies a una vella gramàtica trobada entre les runes d’un convent. Amb la derrota, va ser reclòs durant sis
mesos a l’antic seminari (actual edifici del rectorat de la UdL). Un cop
depurat, va haver de realitzar l’obligatori servei militar a Logronyo. A la
tornada a Castelldans, l’espera un present desolador: el poble ha estat
arrasat per la batalla i els bombardejos. La fam i el dol són constants.
Coneix la mort de familiars, amics i coneguts, entre ells mossèn Camí.
L’experiència de la guerra i les seves conseqüències directes marquen
profundament Lladó, de manera que un dels components axials de la
seva obra serà la identificació del poeta solitari amb la naturalesa, de
vegades gairebé en una comunió mística, en oposició a l’home social,
que es correspon amb la destrucció, el mal i el dolor. A més, bona part
dels protagonistes dels seus contes i novel·les són personatges que han
viscut a la trinxera i hi són retratats amb un realisme que és fruit de
les vivències del mateix autor. Potser aquest conjunt de circumstàncies expliquen el tarannà tràgic que segons Bofill i Ferro (1986: 233)
predomina en l’obra poètica de l’autor: «en Miquel Lladó es conjuga
la passió i la puixança del viure amb la més noble espiritualitat, amb
el més pur sentiment de la grandesa tràgica de l’home, com només ho
trobaríem en els grans romàntics alemanys, en Nietzsche, en Dehmel o
en Gertrudis von Le Fort».
Les primeres publicacions
La primavera de l’any 1943 Lladó publica per primer cop un poema
a la premsa («El hombre», núm. 14 de la nostra antologia), al diari La
Mañana, fundat l’any 1938 com a diari oficial de la FET-JONS a Lleida.
Lladó havia conegut el director del diari, un jove Emilio Romero, a
qui lliurà un bocí de paper amb uns quants versos. Romero detectà
en Lladó un esperit poètic i li obrí la porta a col·laborar-hi esporàdicament. Després del primer poema, seguiran altres textos de caràcter
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ben divers: «La lógica del arte» (estètica, 29/8/1943), «En el mercado
de Lérida» (costumisme, 6/9/1943), «La lectura» (dissertació literària,
17/10/1943) o «Raimundo Lulio en el pico de Randa» (dissertació filosòfica, 28/11/1943). Les col·laboracions cada cop més sovintejades
a La Mañana fan que Lladó estableixi una amistat més pròxima amb
Romero, que promocionarà Lladó fins al punt de proposar-li de fer un
curs per tal d’obtenir el carnet de periodista, proposta que no queda
clar si la refusà el mateix Lladó o li denegà Juan Aparicio (1906-1987),
cofundador de les JONS i des de 1941 delegat nacional de premsa i
fundador de la Escuela Oficial de Periodismo. La col·laboració amb
La Mañana serví a Lladó per a publicar algunes de les proses poètiques
que, un cop reunides, acabaren per configurar el primer llibre publicat
l’any 1947 amb el títol de Yo y mi perro.
La publicació de Yo y mi perro significà el vistiplau públic de la nova
societat lleidatana a Lladó. La possibilitat d’endegar una carrera literària
a la Lleida dels anys 1940 passava necessàriament per agradar al sector
de la societat representatiu dels vencedors de la contesa bèl·lica, que
maldaven per captar joves talents que representessin la nova Espanya,
com a generació de la victòria i dels valors oficials. Lladó, que compta
28 anys, viu l’escriptura apassionadament. La possibilitat de fer pública
la seva obra, venint d’uns orígens humils i sense formació acadèmica,
esdevé una fita molt engrescadora i, malgrat que ni per classe social
ni per llengua materna és afí al règim ni als seus instruments, aviat es
troba immers en les dinàmiques de la incipient vida cultural leridanista (Pueyo 1984). Així, apareixen bonhomioses crítiques a Yo y mi
perro i Lladó protagonitza entrevistes («Un poeta hispano-lusitano», La
Mañana, 6/7/1947) i lectures poètiques juntament amb altres poetes
locals com José Maria Portugués i es converteix, en definitiva, en un
prometedor escriptor, autor d’un treball de «mucho interés para nuestra
literatura provinciana, por su sabor localista» (Apóstoles. Revista mensual del órgano de la colaboración claretiana y de las asociaciones de la Iglesia del Corazón de Maria y de San Pablo, II: 14, Lleida, setembre 1947,
p. 3).
Aprofitant la bona recepció atorgada pels estaments oficials al primer
llibre, Lladó, que ja és col·laborador permanent de La Mañana, publica
cada cop més sovint articles de crítica literària. Entre ells cal destacar
l’article «Un gran poeta leridano» (18/11/1950), que és la primera reivindicació pública que es fa de l’obra de Màrius Torres a Ponent (Prats
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2011: 183-184), la publicació del qual suscità recels envers l’escriptor,
que augmentaren amb la publicació del poemari en català Els anys, els
dies i les hores, l’any 1952. Aquesta obra recollia alguns dels primers
poemes d’un Lladó adolescent —datats el 1935— i aconseguí ser finalista del premi Óssa Menor, que en aquella edició guanyà Blai Bonet.
Després d’algunes desavinences amb l’editor barceloní Josep Pedreira,
el llibre fou publicat per l’autor a Lleida i il·lustrat amb gravats de l’artista Ernest Ibáñez, encetant una col·laboració que continuaria amb
la il·lustració d’altres obres de l’escriptor. Tanmateix, la recepció del
llibre fou discreta i les referències que se’n feren incidien en una lectura
localista i folklòrica de l’obra. Una repercussió més àmplia passava pel
suport de les institucions i, per tant, per l’ús de la llengua castellana,
recurs que Lladó arriba a dominar fins al punt que, després de la publicació de Hacia la vida, l’any 1953, Agelet i Garriga li diu, en carta de
31 de març de 1953 (citada a la solapa de Miquel Lladó, El amigo del
sol, Lleida, La Editora Leridana, 1953): «El vostre llibre és el millor que
s’hagi mai escrit a casa nostra en la llengua de Juan Ruiz [l’Arcipreste
de Hita].»
L’any 1953 és el de la consagració definitiva de Lladó com a poeta
local. En primer lloc, perquè publica dues obres, Hacia la vida i El amigo
del sol. Segonament, perquè participa d’un protagonisme remarcable en
la vida cultural lleidatana: recitals de poesia al Círculo de Bellas Artes,
a Radio Lérida, a l’Instituto de Estudios Ilerdenses i col·laboracions en
les revistes Ciudad i, en menor mesura, Labor (vegeu Sistac 1991).
Lladó compta amb el suport de personatges clau del leridanismo que
el promocionen com un actiu valuós, fins al punt que les seves obres
són ressenyades a la revista Destino i que és freqüent la seva participació
en revistes literàries, com les alacantines Tabarca o Intimidad poética,
creades pel seu amic Emilio Romero.
L’amistat amb Pedrolo i el viratge lingüístic
L’any 1953, però, també va ser un any decisiu per a Lladó, perquè
té lloc la presa de consciència en favor de la llengua catalana. Un factor
determinant d’aquest canvi fou l’amistat que establí amb l’escriptor targarí Manuel de Pedrolo, que ja en la seva primera carta, del 30 de març
de 1953 (Lladó 1995: 13), li assenyala:
He rebut la teva lletra i també la revista Ciudad que em vas enviar. M’ha semblat una cosa llastimosa (la revista)... Hi ha una tasca a fer, i és incorporar al
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camp de les lletres catalanes —i només catalanes— tots aquells que prometen.
[...] Els que valen alguna cosa és una pena que mal usin de llurs dons practicant
un bilingüisme que no pot menar-los enlloc.

De fet, Lladó escriu ininterrompudament en català des dels seus
inicis, acumulant manuscrits que per circumstàncies diverses no arriben a publicar-se. El seu interès pels autors de la literatura catalana
s’evidencia en la publicació d’articles a La Mañana sobre Carles Riba,
Agelet i Garriga o el mateix Pedrolo, que no són ben vistos, com explica
al targarí en una carta de l’1 de gener de 1953 (Lladó 1995: 29):
Jo tenia intenció de parlar de tu i a fons a La Mañana, però està passant el
següent: han canviat el director i el nou director em sembla poc inclinat a les
coses de l’esperit, i més encara si l’esperit és català. Fa més d’una mesada que
té un assaig meu sobre en Carles Riba, breu, però fonamental, i fa més d’una
mesada que em promet que sortirà la setmana vinent. Que jo sàpiga, encara
no ha sortit.

La intensa correspondència amb Manuel de Pedrolo posa de manifest la incomoditat d’un Lladó que és cada cop més conscient dels obstacles que s’imposa a tot allò que tingui a veure amb la cultura catalana.
Un altre escriptor i referent que incidí en la necessitat que Lladó
optés per l’ús d’una única llengua fou Carles Riba. En la primera de
les tres cartes que Riba (1993: 41-42) va escriure-li, de 24 de maig
de 1953, diu:
no puc, baldament sigui després de molt diferir, deixar d’enviar-li l’expressió
d’un meu sentiment molt complex: admiració i expectació davant d’una gran
riquesa d’un home i un poeta que se’m revelen; també, ¿per què no dir-li-ho?,
l’estranyesa que aquest artista en ple turment de cercar la seva forma, vacil·li
o pensi poder-se partir entre dues llengües, que vol dir entre dos ànims i dos
estils.

Fins al moment, les temptatives de Lladó havien estat tolerades com
un exercici de folklorisme vernacle, però a mesura que reivindica la
connexió d’allò que escriu i llegeix amb una tradició literària formal
que supera els límits provincials, augmenten les dificultats per tirar
endavant iniciatives com ara una frustrada antologia de poetes lleidatans, a l’estil de les incipients antologies universitàries barcelonines, que
hauria d’incloure Màrius Torres, Agelet i Garriga, Manuel de Pedrolo
i el mateix Lladó, o la creació d’un setmanari literari català —Isard—,
que no veurà la llum.
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El canvi de rumb emprès per Lladó té com a conseqüència la reacció
de les mateixes institucions que el promogueren en els seus inicis. El
poeta n’és ben conscient, d’això, i l’11 de maig de 1953 escriu a Pedrolo
(Lladó 1995: 42):
Es veu que a Lleida s’han cansat o alarmat davant dels meus èxits poètics i estan
preparant una campanya d’agressivitat crítica. El lleó que faran moure mans
ocultes serà el mateix senyor que feu a Ciudad la crítica del teu llibre Ésser en el
món, un tal Viladot, l’apotecari d’Agramunt. En el fons, em fan un favor. Però
són de compadir. L’enveja és una malaltia maligna.

Les previsions de Lladó no tardaren a acomplir-se i Ciudad (v: 6,
1953, p. 86-87) publicava una crítica punyent a Hacia la vida, signada
per qui, paradoxalment, hauria de ser gran amic de Lladó en el futur:
Guillem Viladot. 2
Ateses aquestes circumstàncies, Lladó pren una decisió que comunica al seu amic Pedrolo en una carta del 8 de febrer de 1954 (Lladó
1995: 56) i que, amb algunes excepcions, acomplirà: «Jo hauria d’escriure en català. Jo no hauria d’escriure ni una sola lletra en castellà. Ho
sé perfectament. I espero l’emancipació total (un parell d’anys i sort)
per a realitzar el que tu m’insinues.»
Els anys del silenci
L’any 1955 és un any difícil per a Lladó. Per una banda, ha viscut
una etapa de reconeixement i consolidació, però per una altra no n’està
satisfet, atès que no es reconeix en les institucions, en la llengua ni en
els personatges del moviment leridanista amb què ha treballat, fruit de
l’afany per iniciar una carrera com a escriptor. A aquesta contradicció
interna s’afegeix la impossibilitat que els seus textos arribin amb èxit
més enllà de Lleida. Pedrolo, que des de Barcelona intenta promocionar l’obra de Lladó, li escriu (18/1/1955; Lladó 1995: 66):
No he tingut encara temps, darrerament, de veure el distribuïdor dels teus llibres, [...] però un dia d’aquests passaré pel seu local per donar-li compte del teu
desig. Suposo que encara els deu tenir en les mateixes caixes que els vas enviar.
Jo no els he vist per cap llibreria.
2. Curiosament, Viladot visqué una situació similar, en publicar l’article «Alberti:
poeta y pintor», aparegut a Labor 117 (11/2/1956), p. 12. Viladot s’ha referit amb freqüència
a aquest episodi: vegeu, per exemple, «Qui soc i per què escric», dins Guillem Viladot - L’escriptor del mes, Barcelona, Departament de Cultura i Ensenyament, 1992, p. 5.
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