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

A la recerca del temps perdut

Suposo que aquest títol, tant proustià li agradarà a la meva amiga i 
mestra, Dolors Sistac. Voldria avui parlar una mica, només una mica, car hi 
ha molt a dir, de seu darrer llibre. A ella, francòfila com és, li agradarà saber 
que l’he llegit a París i que redacto aquestes línees des d’aquesta ciutat, tenint 
al sud la Porte d’Italie i al Nord el Panthéon, on ella hauria d’estar un dia, al 
costat de la nostra estimada George Sand... Però, com ella molt bé sap, el camí 
de les dones cap a la fama i el reconeixement no és fàcil. Ni George Sand ni 
Dolors Sistac no entraran de moment al Panthéon des hommes illustres però 
sí són ja al panteó de les dones amatents i agraïdes a la seva obra i al seu 
mestratge.

Temps de llucar és una obra que m’ha emocionat i que no he pogut 
deixar quan vaig començar la primera plana. Em feia una mica de mandra 
començar a llegir-la, de vegades, el llenguatge, tan cuidat de la Dolors, em 
fa enrere. Jo soc especialista de novel·la popular i m’agraden les coses més 
fàcils i planeres, encara que també sóc capaç de gaudir com la Dolors amb el 
Dormeur du val rimbaldià.

L’obra que ens presenta Dolors Sistac és el podríem anomenar una 
autobiografia, que ella subtitula “Segona memòria” perquè ja fa uns anys en va 
escriure una altra de novel·lada que no va arribar a veure la llum. Autobiografia 
que com a tal relata els esdeveniments més importants de la vida de la 
protagonista des del seu naixement fins al seu matrimoni el 1947 amb Enric 
Farreny. Però en aquest recorregut hi ha també, malgrat la inhibició política 
i social de l’autora en aquella època, una memòria que podríem anomenar 
històrica. A través de la seva vida, Dolors Sistac ens permet de recuperar la vida 
de la seva moment històric. Com molta gent, la mateixa Simone de Beauvoir 
n’és un exemple en el primer volum de les seves memòries, no és conscient 
de la realitat política del moment en que viu, aquesta li rellisca, la seva pròpia 
vida li interessa més que tot el que passa al veu voltant, només sota el record 
aquests esdeveniments prenen una significació i l’escriptora els valora en la 
seva justa mesura. 

Hi ha moments molt emocionats d’aquest recorregut vital, la seva afició 
pel món del ferrocarril, compartida per molts dels lleidatans que visqueren 
i creixeren als voltants de l’estació de Renfe, del Carrer Pincep de Viana, 
de l’escola Els ferroviaris, del carrer Sant Ruf... També els seus estudis, la 
seva adolescència en què la noieta esdevenia dona i com a tal plena d’aquella 

L'Ull Crític 15_16.indd   242 29/01/2013   9:52:49



243

Ressenyes

Femme et littérature populaire (2012): 219-259. ISSN: 1138-4573

coqueteria i d’aquella preocupació pel cos i l’aparença que la caracteritzarà 
sempre..., les escapades cap a l’horta, els passejos, les caminades pel la ciutat 
que li permeteren apropiar-se-la, fer-la seva, amb un profund coneixement de 
tots els seus secrets i de tots els seus racons.

És aquest un relat iniciàtic, d’aprenentatge a la vida, per això revesteixen 
una importància particular totes aquelles coses que contribueixen a fer-lo 
possible, com tots els al·licients culturals dels que disposa la protagonista en 
aquella Lleida grisa i emboirada de la pre-guerra i després de la post-guerra. 

Un paper molt important hi te la literatura, els primeres lectures de 
Dolors Sistac, coincidint amb les primeres lectures de George Sand, són els 
contes de fades i aquests contes configuraran per sempre el seu imaginari i 
deixaran una empremta perdurable en la seva obra. Després vindrà de la mà 
de Rafael Pérez i Pérez, de Concha Linares la novel·la rosa, font de somnis 
i també model d’escriptura. Alguns anys més tard, gràcies a la meva mare, 
Rafael Pérez i Pérez seria un dels meus primers autors, i fins ara he conservat 
l’afició a aquestes lectures que poden semblar de segona classe, però que 
vehiculen els grans mites de la literatura universal... L’admiració pel relat 
de Alexandre Dumas fill, La dama de les camèlies, va unit al seu interès pel 
cinema. Cinema i literatura constitueixen les dos fonts principals en les que 
beurà l’escriptora en aquests primers anys de la seva vida intel·lectual. Més 
endavant els grans poetes de la terra —Agelet i Garriga o Màrius Torres entre 
d’altres esdevenen les seves referències així com escriptores de renom com 
Marguerite Yourcenar... Cal remarcar que Dolors Sistac comença la seva 
autobiografia de manera molt semblant a com ho farà l’autora de Memòries 
d’Adrià. La continuació del seu relat vital ens permetrà endinsar-nos en aquest 
món de manera més profunda.

Llibre que invita a la lectura i a la reflexió, que ens deixà a l’espera 
d’una segona part que esperem que no tardi massa en arribar.

Àngels Santa
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