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“La present edició reprodueix el mecanoscrit de l’edició definitiva d’Els
Astruc, que es conserva a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat del
Vallès, i que, com altres obres de Ramon Xuriguera escrites durant el seu
exili a França, no va arribar mai a ser publicat. El text d’aquesta edició
parteix, doncs, d’aquest original inèdit que presenta, a més, algunes
anotacions manuscrites, fetes amb posterioritat per l’autor, que hem
incorporat.”

De la Nota de l’editor al llibre

Sinopsi: Ramon Xuriguera va escriure Els Astruc entre 1940 i 1941 durant el
seu exili a França. La novel·la, ambientada a la comarca occitana del Perigord,
presenta la trajectòria de la nissaga que li dóna nom i que té, com a passions
cabdals, la gasiveria i la cobdícia. Un vibrant retrat provincià, amb una acurada



definició del caràcter dels personatges, que reflecteix l’empremta de la cèlebre
Madame Bovary, de Gustave Flaubert, traduïda, poc després i amb gran
encert, pel mateix Xuriguera. Un text d’una qualitat indiscutible que, fins avui
dia, havia romàs inèdit.

Ramon Xuriguera (Menàrguens, 1901 – Bergerac, 1966). Novel·lista,
assagista i traductor. Va ser director de la revista Lleida i va col·laborar
assíduament a diaris i revistes com La Publicitat, Mirador, La Rambla o Pont
Blau. Va escriure, seguint el model psicològic, les novel·les Volves grises
(1932), Desordre (1936) i Destins (1938), i el recull de contes Espills dormits
(1932). En el terreny de l’assaig destaquen L’aportació de l’occident català a
l’obra de la Renaixença (1936) i La idea de l’home en la novel·la francesa
(1961). Com a traductor, va donar a conèixer en català textos de Jean Cocteau,
Gustave Flaubert, Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir. S’exilià a França el
1938, des d’on participà activament en la preservació i la difusió de la cultura
catalana.

Extracte del llibre

“Cadascú sentia les esperances fent camí: designis per a executar, ambicions
en vies de realització, cobejances encara no satisfetes. La vida els empenyia
tenaçment a llurs fins particulars. Davant la força d’aquella projecció, la mort es
revelava una caiguda en el camí, un accident malaurat que calia deixar
resignadament de banda. Ofegant-hi els sentiments, no arribarien gaire lluny,
comprometrien les forces necessàries per a l’articulació pacient de llurs desigs.
Francesca havia complert amb les lleis del parentiu. D’aquest fet, el seu record
esdevenia benvolgut: benvolgut a la manera silenciosa dels Astruc, orientant
les formes de l’afecte vers l’esdevenidor del patrimoni. Aquella vigilia
permanent a l’encalç dels interessos era la millor manera d’ajustar els esforços
dels presents i d’honorar les previsions dels morts. Car tots hi estaven
representats en aquella acumulació. Era una successió coherent de voluntats.
Una obra que venia des de lluny i que anava per llarg. Els rastres de cadascun
d’ells s’hi vinculaven sense interrupció. Cadascú s’hi integrava amb el primer
gemec i ja no se’n desentenia fins al darrer badall. Encensant aquell altar votiu
s’afermava la unitat de la nissaga.”
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