pere Anguera

Josep cornudellA cABré,
noVel·lIstA de VIlAplAnA

Jean paul sartre, un dels intel·lectuals més lúcids del segle passat,
dedica unes pàgines brillants de la seva primera novel·la La nàusea
a descriure la galeria de retrats del museu municipal de Bouville, la
,

-

els espais del terme municipal en acolorida font d’inspiració, ni tampoc

una excepció, Josep cornudella i cabré, pep poncell, nat a Vilaplana
a
— IX —

, preparant la

,

, vaig ensopegar amb un per mi del tot
: El
i
, publi, com vaig constatar en llegir-los, escrits

almenys obtenir una venda considerable, avui en dia són de molt mal
rades d’andròmines del passeig de prim de reus on van a parar moltes
els tres llibres són una mena d’aiguaforts abruptes, de passions encrespades, sobre la vida a pagès, en un món rural gens idíl·lic, en un

altres paisatges es corresponen
per mor dels arguments provocadors, gens aptes per morals de sagristia,
réstec dels arguments, inspirats possiblement en episodis de la crònica
,
lectors en potència, raimon casellas o Víctor català, per a no parlar
la mateixa crueltat, els mateixos instints primaris, la mateixa sexuali-

—X—

en llegir els llibres per primera vegada vaig apressar-me a buscar
primera pista: era un pastor vilaplanenc autodidacte, una mena d’es-

l’apartat dedicat al Baix camp per la

, en redactar
-

cornudella, físicament baix, prim i eixerit, actiu i dinàmic, ple de
simpatia i d’iniciatives, impulsà la creació d’una biblioteca pública al
teatral al
-,
empenyé la pràctica esportiva (ell feia d’àrbitre als partits de futbol) i en
persona cordial i de tracte encisador, una mica somiatruites, atractiu
,
portaveu del Foment republicà nacionalista de reus, un dels embrions

el convocà per llegir-los
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nat a escriure i sofrint pensant amb la ciutat, marxant, de tant en tant
neguit de cornudella, més aviat malagradós del seu destí, empresonat
pels deures laborals,
la vida al poble, el pasturatge del bestiar, li oferien llargues es-

veure amics, portar articles al diari o participar de manera més o menys
activa en conspiracions de partit o en tertúlies diverses, al ritme dels
presentar
vivint la guerra d’a prop i passant els camps de batalla i les carreteres
rialla mentre veu com s’ensagna la terra i el dolor atueix als pobles pel
primer una guerra civil, després una llarga dictadura, és molt possible
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de creuar la frontera i començar una nova vida, amb sort, però amb

els somnis i esperances, mentre veien com una dictadura inclement es,
Vilaplana es podria enorgullir d’un novel·lista respectable, ara només

la
posat a tirar endavant el 2007, com a presentació general de l’autor i
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