
351

Ressenyes

Les romancières sentimentales (2014): 325-366. ISSN: 1138-4573

Marie i Jean Laïlle, Foix-Lleida, més enllà de les fronteres. 
Evocacions d’un agermanament, La Banqueta, nº 38, Ajuntament de 
Lleida, Pagès Editors, 2011.

Parlar d’un dels darrers llibres de Marie Laïlle em fa mal, no hagués 
volgut fer-ho mai en aquestes circumstàncies. En realitat els llibres de la Marie 
tenen sempre un afegit, en Jean, com diu en Francesc Caballero, ells són una 
parella mítica. No podem parlar de l’un sense evocar l’altre. Marie era la dona 
forta, la dona extraordinària i en Jean era el complement perfecte, l’home 
afable, ben disposat, el costat amable de la parella. No el puc imaginar tot sol. 
Però bé, caldrà acostumar-s’hi. La vida uneix i separa la gent que s’estima 
sense fer soroll, diu una cançó.

El llibre del qual desitjo parlar avui és un llibre especial, en realitat 
és un número de la Banqueta, col·lecció creada per Jaume Magre, i recull 
les experiències de l’agermanament entre Lleida i Foix,. Es difícil evocar el 
passat sense que les llàgrimes vinguin als ulls, és difícil evocar els vells temps 
sense que la recança i la nostàlgia envaeixin els nostres pensaments i la nostra 
escriptura.

De totes maneres, cal trobar el distanciament lògic i cal esbrinar les 
belleses d’aquest número que dona compte d’un treball i d’una història que 
marcà la nostra ciutat i li dona l’embranzida per obrir-se cap a l’exterior i 
començar el camí de d’internalització.

Jean i Marie Laïlle evoquen tots els moments crucials de l’agermanament 
des del seus començaments, des dels primers passos fins a totes les dificultats. 
Desprès de l’època daurada, vingué l’edat de plata i poc a poc l’agermanament 
es va esmunyí perdut entre els trasbalsos de la globalització. Però ells van 
conservar viva l’esperança i van pensar sempre que l’agermanament entre les 
dos ciutats tindria una vida eterna.

El llibre ens porta a reviure tots els moments cabdals de l’agermanament 
i després d’una lectura atenta i detinguda, voldríem que això fos encara una 
realitat. Malgrat tot, els temps han canviat, i cal assumir d’altres realitats. 
Tanmateix, podem dir que tant en Jean com la Marie Laïlle van posar les 
llavors per a què la ciutat de Lleida s’obrís cap a l’exterior. Ara, la Marie ens 
ha deixat, el seu espòs, en Jean, continua entre nosaltres i sobre tot el que ella 
ens deixa és aquest afany de cooperació, d’entesa entre els pobles; aquesta 
riquesa franco-calalana-espanyola que res no pot igualar i i en la direcció de la 
qual nosaltres volem continuar treballant.

Adéu; Marie. El teu exemple i el teu treball ens acompanyaran sempre.

Àngels Santa
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