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Dolors Sistac, Temps de llucar, Segona memoria (1922-1947), Lleida, 
Pagès Editors, 2012

Les memòries són un gènere que s’inclou dins l’autobiografia, tipus 
de literatura anterior. Les memòries poden ser menys estructurades i menys 
exhaustives que la biografia formal, car solen tractar una part de la vida, sovint 
una part pública, per comptes de la relació cronològica de vivències des de 
la infantesa a la vellesa. L’autor Gore Vidal afirma que les memòries són la 
manera com l’autor recorda la pròpia vida en oposició a l’autobiografia, que 
és història i que implica una recerca, dates i comprovació dels fets històrics.

Feta aquesta precisió, em plau parlar de Temps de llucar, (Pagès editors, 
2012) de Dolors Sistac. El subtítol del volum “Segona memòria I (1922-
1947)” que pot semblar un joc de paraules, ens dóna pistes sobre el gènere 
i el contingut de l’obra. En un anar i venir per la primera etapa de la seua 
vida, des del naixement fins el casament, la Dolors ens ofereix els seus records 
vitals embolcallats de poesia. Sí, dic poesia, tot parlant d’un text en prosa, 
perquè l’escriptura d’aquesta autora és molt rica des del punt de vista literari. 
Així, tot i que ella diu que la memòria és selectiva, ens presenta el seu passat 
circumscrit en una situació concreta, abans i després de la guerra civil, amb 
la visió de dona que ha viscut intensament unes circumstàncies, que actuen 
imperativament, que han forjat la seua personalitat, que defineix amb aquestes 
paraules “La dona que sóc ara (...) abrigada pels anys que no m’han destruït 
del tot, em sento inclinada a collir-los, els records i les flors, abans que un vent 
traïdor no me n’esbarriï els fulls, no me n’esborri les traces”.

Qui conegui Dolors Sistac la retrobarà amb els seus trets característics: 
un gran amor per la llengua, amb el consegüent referent a la producció dels 
poetes ponentins que cita una i altra vegada, és el cas d’Estadella i Arnó, de 
Magí Morera i Galicia, de Gili y Gaya, Màrius Torres, també un gran afecte 
per escriptors d’altres llengües i cultures, cites de cançons de pandero que 
conserva senceres en la seua memòria, com també cançons en llengua francesa 
que es cantaven en els anys de la seua joventut. Les flors, el cinema, com la 
situació del país, la cultura i l’educació són temes reiteratius que hi ocupen un 
espai rellevant.

Ret homenatge als pares, del Leonardo, ferroviari, en mostra una imatge 
ferma, el descriu com “un bon professional a còpia de passar per tots els graus 
que l’empresa de “camins de ferro” requeria”, i la Maria mestressa de casa, de 
la qual ens diu: “...la mamà devia gastar una traça notable a fer ganxet, que va 
conservar fins al final de la vida, o a teixir amb les eternes agulles de fer mitja 
(...) ella havia anat a costura, a instruir-se en aquelles labors antigues que ja 
practicaven les deesses del destí, ordidores de les existències humanes”. Un 
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repàs per la infància amb les estades estiuenques a Binéfar i posterior refugi 
de guerra, les diverses cases que ha ocupat al llarg d’aquesta primera etapa de 
la vida ens brinda el coneixement de la societat de la primera meitat del segle 
passat. 

A propòsit de la seua formació acadèmica ens fa conèixer l’ambient 
viscut a l’escola, a l’institut d’ensenyament mitjà, el professorat, els companys 
i companyes de classe, el daltabaix de la guerra que fou la causa d’haver de 
repetir curs, l’escola normal, primer per esdevenir mestra, i la universitat per 
llicenciar-se en filologia catalana, titulació que li obriria les portes com a docent 
a la universitat. L’escriptora no defuig d’explicar-nos les dificultats amb què es 
trobà conjuntament amb l’Enric Farreny en els inicis de la vida professional. 
L’aspecte sentimental també hi és ben present, la Dolors es despulla: el seu 
enamorament, amb declaració d’amor inclosa, i el llarg festeig amb el noi de 
Vallmanya, són el reflex del que era l’educació sentimental d’aquelles dècades. 
El darrer capítol d’aquest volum “Seixanta anys després” és la cloenda d’una 
bonica història d’amor que es va truncar massa aviat. 

La passió de D.S. per “enganxar paraules l’una darrere l’altra per 
explicar històries o per no dir res” va sorgir molt aviat i és manté ben viva en 
l’esperit d’aquesta escriptora lleidatana. Les enfila amb art i savoir faire per 
formar-ne un collar de perles valuós que ens permet de conèixer-la amb més 
profunditat, a la vegada que ens fa gaudir tot assaborint la riquesa lingüística 
que la caracteritza.

Concepció Canut
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