L’horitzó primer
Joan Todó
L’innominat protagonista (i potser també narrador)
d’aquesta novel·la es troba en una cruïlla vital: l’han
fet pregoner de les festes al seu poble, just en el
moment que ha de tornar-hi a viure, immers en un
atzucac laboral. És per això que s’ha d’enfrontar a
unes preguntes sense resposta òbvia: ¿què és, ser
d’un lloc? ¿És possible tornar als orígens?

EL LLIBRE
“Ara mateix sento com, amb un llibre obert oblidat damunt la falda, mentre aparentment
badoques tot mirant les roques pelades del Coll de Balaguer, el nostre pensament gira,
obsedit, al voltant del pregó, salta caòtic a la feina que no trobes, i que no saps on buscaràs;
o presagia, inquiet, com deurà ser viure de nou a casa els pares. El procés és caòtic,
desordenat. T’imagines les feines que podries fer, les menjades amb la família, què diràs el
primer dia de festes. O com serà tornar a viure en un poble petit, veure cada dia les mateixes
cares, resseguir el mateix horitzó cada matí, retrobar els amics, quedar amb ells quan vulguis
i no quan doni la casualitat que has baixat. Tu i jo sabem que, petita com és, la Sénia et
resulta inesgotable; tot i que no et vas començar a sentir senienc fins que no vas anar-te’n,
fins que la gent de fora no va començar a identificar-te com a tal, després de preguntar-te si
eres de Lleida o de València. Tens la intuïció que el pregó hauria d’explicar això. Furgar en
aquesta pregunta: què és per a tu el poble. Tancar-lo en una imatge perfecta, xifrar-lo en un
discurs. Explicar-lo.”
L’AUTOR
Joan Todó (la Sénia, Montsià, 1977) és escriptor. Va estudiar Teoria de la Literatura i
Literatura Comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Fins avui ha publicat, sempre a
LaBreu Edicions, dos reculls de poemes, Los fòssils (al ras) (2007) i El fàstic que us cega
(2012), i un altre de relats, A butxacades (2011), molt ben acollit per la crítica. Ha col·laborat
també en diverses revistes literàries, com Paper de Vidre, Pèl Capell, Reduccions i Caràcters.
A L'Avenç va publicar una sèrie sobre la Sénia, sota l’epígraf de «Lo melic del món», uns
textos que estan emparentats amb aquesta novel·la.
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