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AGRAÏMENTS

En el  moment de tancar  el  present  treball  amb el  darrer  punt  i  final,  m’aclaparen  un munt de

sensacions  i  sentiments  que  semblen  haver  estat  adormits  durant  els  llargs  mesos  de  lectura,

escriptura, consultes i reflexions a l’entorn de l’obra primerenca de Maria Barbal. No puc deixar de

pensar en l’inici de tot plegat, en «El llarg silenci» que va ser el començament d’una apassionada

història d’amor amb la producció barbaliana, i també el final de la carrera de Filologia Catalana.

Però encara hi  ha un record anterior  al  què puc remuntar-me:  el  regal  que em va fer  la  meva

directora,  la  Teresa  Iribarren  Donadeu,  Càmfora,  una novel·la  que va captivar-me a la  primera

lectura. Cada cop estic més segura que la doctora Iribarren sabia que seria així. Els seus regals, que

han estat molts en els darrers tres anys, no són mai del tot gratuïts, ella n’espera un retorn en forma

d’estimulació  intel·lectual,  de superació personal,  d’excel·lència  acadèmica.  No sé si  sempre he

aconseguit satisfer aquestes expectatives. En tot cas, el meu primer agraïment ha de ser per a ella.

La meva família està sempre a l’inici i al final d’allò que faig; sense l’ajut de cadascun d’ells, les

meves aventures  tindrien  més obstacles  i  molt  menys interès.  El  que  té  sentit  de tot  plegat  és

compartir amb tots ells els anhels individuals i els somnis col·lectius. Elena, Vicenç, Sònia, Miquel,

Àlex, Aran... gràcies. L’Albert Ribes Ranch, el meu company de vida, no rebrà mai ni una porció

minúscula  de  tot  el  que  em  dóna,  perquè  el  respecte,  el  reconeixement  i  la  llibertat  no  són

mesurables. A canvi de tant, gràcies.

 

Vaig dedicar «El llarg silenci» a la memòria de la meva àvia Nati Sarroca Camps, en agraïment per

haver-me llegat el secret de la vida amb el seu exemple de superació, autonomia i realització. Un

any i mig després, crec que és el moment de fer una donació a la meva filla, la Júlia Ribes Gatell, a

qui tinc el desig de llegar-li la passió per la literatura, la benedicció del coneixement, la sort d’una

llarga vida rica en matisos i generosa en complicitats. Maria Barbal reconstrueix un món perdut amb

els retalls de les històries familiars i en fa un relat subtil, punyent, elegant i colpidor. Per a tu, Júlia,

aquest enfilall de paraules que és el tresor de la memòria. 
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RESUM

Amb les tres obres que conformen l’anomenat «Cicle del Pallars», Maria Barbal construeix un marc

referencial  compartit  on hi  coincideixen  la  temàtica  i  l’esforç  de recuperació  de  la  imatge  i  la

memòria de la vida de les comarques pirinenques de Lleida de la primera meitat del segle XX. Un

objectiu que assoleix amb un discurs que forja imatges representatives de la cultura en sumar al

retrat de costums tot d’apunts antropològics. Barbal crea un univers literari a partir del relat dels

personatges i recrea una realitat simbòlica però en cap cas mítica del Pallars. D’altra banda, el recull

de relats La mort de Teresa (1986) comparteix amb les novel·les del Cicle temàtiques, plantejaments

i personatges, alguns dels quals són desenvolupats més endavant en les novel·les. El nostre interès

és determinar si els relats es vinculen amb les obres del Cicle a partir d’aquests elements i si formen

part d’aquest plantejament antropològic que és la base de les tres novel·les i, per tant, si s’hauria de

considerar la pertinença del recull al Cicle dins del conjunt de la producció barbaliana. 

1. INTRODUCCIÓ1

1.1.  Plantejament i justificació del tema.

L’any 2002, La Magrana publicà un volum que reunia les tres primeres novel·les de Maria Barbal,

Pedra de tartera (1985), Mel i metzines (1990) i Càmfora (1992) sota el títol Cicle del Pallars. El

giny editorial jugava amb la procedència de l’autora, nascuda a Tremp, i amb la presència més o

menys manifesta de la comarca pirinenca en les tres novel·les que es recollien en el volum. La

publicació responia, sobretot, a un interès comercial. De fet, en els estudis anteriors al 2002 sobre

l’obra de Barbal no hi trobem referències al «cicle» sota aquest epígraf, tot i que alguns estudiosos

havien vinculat oportunament les novel·les entre elles a partir de la ubicació en el Pallars de part de

la seva acció. En canvi, després de la publicació del volum a mode de trilogia, s’ha normalitzat la

designació de les tres novel·les com a Cicle del Pallars, atenent a la coincidència de temàtiques,

ambientació, personatges i situació geogràfica de les històries narrades. D’altra banda, el recull de

contes  La mort de Teresa, que conté relats escrits abans i després de la publicació de  Pedra de

tartera és, segons la mateixa autora, una obra en què assaja personatges, figures i caracteritzacions

psicològiques que desenvoluparà més endavant a les novel·les i estils narratius diversos  en què s’hi

poden identificar tot d’elements comuns amb les tres obres del Cicle. S’escau, per tant, fer una

1 Totes les citacions de les obres de Maria Barbal que farem al llarg del treball corresponen a les referències

indexades a la bibliografia. Indicarem entre parèntesis la pàgina del fragment citat.
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valoració literària de la pertinença o no del recull de relats breus al Cicle del Pallars, fora de la

perspectiva comercial que va ser legitimada, en el seu moment, pels estudis literaris i fer l’anàlisi de

les claus interpretatives que trobem en aquests relats.

L’objecte d’aquesta investigació és establir la pertinença del recull de contes  La mort de Teresa

(1986) de Maria Barbal al Cicle del Pallars. Mirarem de demostrar que aquest títol, com les tres

primeres novel·les, també té a veure amb la temàtica i amb l’esforç de recuperar la imatge i la

memòria de la vida de les comarques pirinenques de Lleida de la primera meitat del segle XX,  un

objectiu que l’autora assoleix amb un discurs que forja imatges representatives de la cultura en

sumar al retrat de costums tot d’apunts antropològics. Més enllà de la classificació de l’obra, però,

el  que mou el  nostre  interès  és  establir  les  bases  d’una narrativa  determinada que respon a la

vocació de recuperació  de la  memòria  i  de descripció d’una història  en un moment  i  un espai

determinats.  

L’èxode comú als protagonistes de les tres novel·les serveix a Barbal per fer el retrat literari d’una

societat en vies d’extinció. D’aquí que l’emigració, la tensió entre l’espai rural i l’urbà, la relació

amb l’entorn, l’efecte del desarrelament, l’ensorrament de les estructures familiars rurals, els rols de

gènere i l’articulació que d’aquests fenòmens en fa la llengua, constitueixin el gruix temàtic del

Cicle del Pallars. El fet que aquestes temàtiques constitueixin el moll de l’os de les novel·les, creiem

que ens legitima a situar la nostra investigació en la intersecció entre la literatura i l’antropologia, ja

que  en bona mesura  consistirà  a  identificar  els  elements  etnogràfics  que  determinen  la  realitat

referencial que l’autora recupera amb el relat literari. Aquesta perspectiva hermenèutica és el que

constitueix la seva originalitat,  ja que només Anne Charlon (2006) ha fet una anàlisi de les tres

novel·les del Cicle del Pallars conjuntament des d’un punt de vista de les geografies ficcionals i

reals  però  no  tant  des  d’una  òptica  antropològica.  D’altra  banda,  Xavier  Campillo  (1991)  ha

analitzat  els  elements  antropològics  que  defineixen  l’Alt  Pirineu  català,  però  sense  referir-se

exclusivament ni profunda a les novel·les de Maria Barbal. 

1.2.  Plantejament i justificació de les preguntes de recerca.

El  Cicle  del  Pallars  és  una  referència  literària  que  comparteix  un  plantejament  antropològic

determinat: la representació d’una realitat vinculada a un espai i a un procés històric molt concret,

l’èxode rural. Aquests elements i els temes que s’hi relacionen constitueixen un univers literari a

l’entorn del Pallars com a espai simbòlic d’un món que desapareix. D’aquí que el nostre interès
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sigui determinar si La mort de Teresa comparteix els elements i trets de les obres del Cicle, si forma

part d’aquest plantejament antropològic que és la base de les tres novel·les i, per tant, si s’hauria de

considerar  la seva pertinença  al  Cicle  dins del conjunt  de la  producció barbaliana.  Amb aquest

estudi,  doncs,  pretenem  donar  resposta  a  la  següent  pregunta  principal:  Fins  a  quin  punt  els

elements etnogràfics que  La mort de Teresa comparteix amb les novel·les del Cicle del Pallars

justifiquen la seva pertinença a aquest cicle? La pregunta s’adequa a la hipòtesi en què basem la

nostra investigació: que l’anàlisi textual de les novel·les i el recull de contes ens permetrà concloure

que el Cicle del Pallars es constitueix sobre la base d’un comú denominador que totes quatre obres

comparteixen.  Per  donar  resposta  a  la  pregunta,  haurem de  determinar  quins  són  els  elements

etnogràfics comuns a les quatre obres que  intervenen en la formulació de l’univers literari del Cicle

i a través dels quals l’autora planteja aquesta construcció literària, les seves formes de vida locals,

les  relacions  familiars  i  socials  i  la  construcció  simbòlica  que  representen  els  trets  culturals  i

antropològics.  Aquesta  construcció  literària  no  es  basa  en  l’observació  o  la  contemplació  del

paisatge ni pretén la mitificació de l’àmbit rural, sinó que, a través de la descripció de les seves

bases de representació socials i culturals i de la caracterització i l’experiència vital dels personatges,

pretén fer un retrat d’un món extingit a partir de l’anàlisi de la naturalesa humana i d’una realitat

social i històrica determinades.

Per tal d’arribar a la resposta d’aquesta pregunta principal, establim altres preguntes secundàries

que ens han de permetre determinar les característiques i els elements propis de l’univers literari del

Pallars. Per això ens preguntem: Quins elements etnogràfics conformen l’univers literari del Cicle

del Pallars? A banda de determinar-los i de veure fins a quin punt dibuixen una mateixa geografia

literària, s’haurà de determinar si La mort de Teresa comparteix aquest plantejament antropològic i

altres  elements  narratius  (de  tractament  estilístic,  construcció  de  personatges,  etc.)  amb  les

novel·les. D’aquí que les altres preguntes en què basem la nostra anàlisi siguin: De quina manera es

determina a La mort de Teresa el component antropològic present en les tres primeres novel·les?

Aquest component antropològic és l’eix articulador de  La mort de Teresa?  Hi trobem les claus

interpretatives  de la  resta del  Cicle? Quins altres  elements  narratius  comparteixen  La mort  de

Teresa i les obres del Cicle del Pallars? El desenvolupament detallat d’aquestes preguntes ens du,

creiem, a la resposta de la nostra pregunta de recerca. 
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1.3. Estat de la qüestió.

Cal justificar també la rellevància i productivitat d’aquestes preguntes en el context de la conversa

acadèmica en què ens situem. L’èxit de Pedra de tartera, la primera novel·la publicada de l’autora,

ha eclipsat en bona mesura la resta de la seva producció posterior. Tant és així que els estudis sobre

l’obra de Barbal se centren sobretot en aquesta primera novel·la i la resta hi apareix gairebé sempre

vinculada. És a dir, bona part de les anàlisis i estudis que trobem sobre Mel i metzines i Càmfora, a

part de ser escassos, es vinculen a  Pedra de tartera i també al Cicle del Pallars. La majoria dels

estudis no tenen en compte La mort de Teresa i d’altres només en parlen per referenciar Pedra de

tartera. Pel que fa a l’adscripció o no del recull de contes al Cicle, només en trobem una referència

a Neus Real (2007), justament per determinar que el Cicle del Pallars està constituït per les tres

novel·les i el recull de contes, segons indica, a desgrat del que afirma Susanna Rafart (2002) segons

la qual amb la publicació de Càmfora es dóna completesa al Cicle compost només per les novel·les.

Ni l’una ni l’altra, però, en fan una anàlisi profunda que argumenti o rebati les seves tesis. Més enllà

d’aquest debat, certament poc productiu, creiem que l’interessant és poder interrogar-nos sobre si

La mort de Teresa  presenta prou elements comuns per vincular-se al Cicle i explorar fins a quin

punt  els  contes  plantegen,  o  no,  tractaments  temàtics  i  personatges  que després  trobarem a les

novel·les, d’una banda. De l’altra, caldrà una anàlisi sumària de les tres novel·les i dels contes del

recull per tal d’identificar-ne els lligams i la vinculació a partir dels elements etnogràfics que hem

esmentat més amunt. De fet, les obres posteriors a les que conformen el Cicle s’allunyen del Pallars

i del món referenciat en les primeres novel·les, i no és fins al 2005 que, amb la publicació de País

íntim, Barbal torna tangencialment al Pallars i l’univers dibuixat en les primeres obres, i recupera no

només espais,  temes i  plantejaments,  sinó fins i  tot  personatges de  Pedra de tartera. La nostra

recerca se situa, per tant, en la identificació dels elements comuns i la vinculació de les quatre obres

a través dels espais, ambientació, temes i personatges, així com en la voluntat de l’autora de plasmar

una realitat  des d’un plantejament antropològic.  Aquesta proposta supera, per tant,  l’anàlisi  dels

elements etnogràfics i de la voluntat  de plasmació d’una realitat  referencial,  i pretén mostrar de

quina manera Barbal indaga les constants de la naturalesa humana en l’entorn rural i en una situació

d’emigració.

Els espais, l’ambientació, les temàtiques i els personatges, dèiem, són objecte d’anàlisi en aquesta

recerca, i cal contextualitzar també la discussió acadèmica en què els situem. En primer lloc, cal fer

referència a la discussió sobre l’existència o no d’una «narrativa rural» en què sovint s’ha inscrit

l’obra de Maria Barbal, sobretot fent referència a les quatre obres analitzades en aquest treball.
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Aquesta  discussió,  sobretot  mantinguda  durant  els  anys  vuitanta  i  noranta,  es  manté  entre  els

defensors  de  l’existència  d’una  novel·la  rural  i  una  novel·la  urbana,  que  consideren  que

l’ambientació de les obres en determina el contingut i la forma, i els qui donen per poc productiu

aquest debat,  entre els  qui es troben la majoria  d’autors objecte  de la mateixa discussió.  Maria

Barbal i Jesús Moncada han estat  habitualment  considerats  autors d’aquesta eventual  «narrativa

rural», fins i tot en contra de la seva pròpia opinió i en contraposició, per exemple, a Quim Monzó,

considerat generalment l’escriptor urbà per excel·lència. Més enllà de les etiquetes i el debat, és en

aquest context de la literatura catalana que hem d’emmarcar el Cicle del Pallars i La mort de Teresa

si ens atenem a la voluntat de l’autora de deixar constància d’una realitat, la de l’entorn rural, que

desapareix en produir-se l’èxode dels seus habitants cap a la ciutat i la despoblació del territori. Una

anàlisi  profunda ens permetrà  superar  la classificació superficial  que se sol  atribuir  a l’obra de

Maria Barbal  i  demostrar  que,  en contra  del  que estableix Jordi Marrugat  (2014),  la producció

barbaliana del Pallars no és un simple retrat melancòlic i elegíac del món rural pallarès.

En segon lloc, hi ha hagut també la proposta d’incloure l’obra inicial de Maria Barbal en l’epígraf

«literatura pirinenca», una literatura en què, tradicionalment, la representació de les muntanyes ha

tingut  un  valor  bàsicament  simbòlic  i  mític.  Helena  Alonso  (2006)  discuteix  els  criteris  que

estableix Xavier Campillo (1993) per determinar les característiques de la literatura pirinenca, entre

les que s’hi troba la mitificació de la societat tradicional de muntanya i, alhora, reivindica el canvi

d’actitud dels autors que actualment s’allunyen del costumisme i el folklore i proposen una visió

més  realista  que  no  pas  idealista  de  l’espai  muntanyenc.  Però  caldrà  veure  si  els  criteris  que

estipulen l’establiment d’aquesta categorització es corresponen amb les novel·les i els relats de La

mort de Teresa, perquè Barbal no ens ofereix un retrat  mític ni idíl·lic del Pallars com fan, per

exemple,  Verdaguer  a  Canigó i  Maragall  a  Pirinenques,  respectivament.  Barbal  confegeix  un

univers literari a l’entorn del Pallars que fuig d’aquesta aproximació mítica i s’hi refereix com un

territori amb unes característiques físiques i unes formes de vida específiques que, al capdavall,

acaben expulsant dels Pirineus els seus propis habitants. El què aquí ens importa és analitzar si

l’adscripció  de  l’obra  barbaliana  a  una  suposada  novel·la  rural  o  pirinenca  implica  unes

característiques específiques que ens ajudin a determinar els lligams entre les obres del Cicle i La

mort de Teresa.
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1.4.  Descripció i justificació del corpus de dades. 

La nostra investigació es basa fonamentalment en l’anàlisi  dels textos de les tres novel·les i els

relats inclosos al recull. Són les obres completes, a partir de la seva anàlisi com a conjunt literari,

que ens proporcionaran els nombrosos elements d’estudi relacionats  amb l’objectiu de la nostra

recerca.  És  en  les  obres  que  hi  trobarem  fragments  de  descripcions,  de  converses  entre  els

personatges o de reflexions que ens poden servir com a objecte d’anàlisi perquè posen de manifest

com la mirada antropològica és en primer pla. La selecció dels textos està vinculada directament

amb els temes que hem situat com a objectiu d’aquesta investigació. A banda de les dades que ens

proporciona l’anàlisi textual de les obres literàries, recorrerem a l’anàlisi de les fonts secundàries

conformades per la bibliografia crítica sobre les obres del Cicle. La majoria d’aquestes obres són

articles acadèmics que fan una descripció dels elements comuns de les novel·les i algun dels quals

inclou també  La mort de Teresa.  Hi comptem també les obres d’anàlisi  dels  espais i  universos

literaris a l’entorn del Pirineu, tant des d’un punt de vista literari com antropològic i les que fan una

anàlisi de la ciutat com a espai literari. Podrem comprovar, així, quin és l’efecte d’aquesta tensió

entre l’àmbit rural i l’urbà en els personatges femenins i aplicar-hi, per tant, una perspectiva de

gènere.

D’altra banda, comptem també amb Camins de quietud (2001), un llibre en què Barbal descriu els

itineraris que fa per pobles abandonats del Pirineu. Es tracta d’un conjunt de proses a través de les

quals  Barbal  vol  testimoniar  la  memòria  d’aquests  pobles  per  mostrar-nos-els  en  la  seva

quotidianitat  abans  de  quedar  despoblats.  Les  narracions  contenen  una  bona  dosi  de  mirada  i

voluntat  antropològica  de l’autora que sembla completar  la  seva tasca  literària  en referència  al

Pallars.

En darrer lloc, presentem en annex una entrevista que vam fer a l’autora el 3 de març de 2014. En

aquesta entrevista, Barbal respon generosament a preguntes a l’entorn de les obres del Cicle i  La

mort de Teresa, la seva gènesi, els temes que s’hi tracten, la creació de personatges, l’elecció del

Pallars  com  a  espai  narratiu  i  la  necessitat  de  recuperar  la  memòria  d’un  espai  i  un  temps

determinats,  entre  d’altres.  En  tractar-se  d’una  investigació  que  incorpora  d’una  manera  tan

vertebral  el  component  antropològic,  hem  cregut  oportú  incloure-hi  l’entrevista,  instrument

fonamental en la perspectiva analítica d’aquesta disciplina.
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Així, haurem definit un corpus l’interès del qual serà aplegar tots els documents que ens puguin

aportar elements d’anàlisi del discurs literari de Maria Barbal a l’entorn de l’evocació d’un món

rural que s’extingeix i que ella recupera a través de la narració, sense mitificar-lo, i a través de la

construcció simbòlica que representen els trets culturals i antropològics. 

1.5. Metodologia i marc teòric.

La ubicació  de la  investigació en la intersecció  entre  literatura  i  antropologia  determina tant  la

metodologia  de treball  com el  marc teòric  que definim.  Hem assentat  la  base de la  recerca en

l’anàlisi  dels  textos des d’una doble perspectiva històrica i  antropològica.  D’una banda, perquè

s’estudien quatre obres inserides en un sistema literari determinat, en un context històric i geogràfic;

de l’altra, perquè aquesta anàlisi, concretament, se centra en la identificació d’elements etnogràfics

que volem demostrar que comparteixen les novel·les i el recull de relats breus. La nostra pretén ser

una anàlisi  interpretativa,  per tant,  haurem de fer una anàlisi  del contingut  entenent  que el  seu

objectiu  és  el  de  respondre  les  preguntes  que  la  investigació  planteja  a  partir  de  la  lectura  de

l’esmentat discurs, en aquest cas, escrit. El que és pertinent per a la nostra recerca és una tècnica

d’anàlisi que ens permeti fer inferències del discurs a partir de la presència o absència d’alguns

elements que prèviament hem estipulat. Aquesta anàlisi textual ens possibilitarà de fer una anàlisi

temàtica que pretenem encarar a partir  de les preguntes de recerca plantejades.  Ens interessa la

mirada crítica que la implicació del marc teòric permet en allò que s’estudia i també l’èmfasi que

l’anàlisi crítica del discurs posa en les accions socials que s’estructuren a partir del discurs. Aquest

interès es justifica per la presència en les obres d’un relat a l’entorn de les relacions de poder, les

desigualtats  socials  i  les diferències  de gènere,  elements  constitutius  del sistema patriarcal,  que

emergeixen amb força en el relat narratiu.

La nostra és una proposta hermenèutica articulada des de dos marcs teòrics: els estudis literaris i

l’antropologia, però ens permetem també alguna incursió en la sociologia en tant que disciplina que

emmarca  els  fenòmens  col·lectius  produïts  per  l’acció  social  en  un  context  històric  i  cultural

determinat. A més, sovint els autors d’una i altra disciplines es mouen en un espai comú d’interès,

tal com passa amb els filòsofs i pensadors. L’antropologia ens proporcionarà l’observació de l’acció

dels personatges com a éssers humans que es relacionen en societat,  els seus costums, les seves

relacions familiars, les seves creences i mites i la relació entre els grups socials. La proposta de

l’antropologia  simbòlica  de  Clifford  Geertz  ens  proporciona  un  marc  d’estudi  dels  símbols  i

l’imaginari  socials des de l’observació directa i l’experiència.  En el cas que ens ocupa, aquesta
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intervenció  directa  que  proposa  Geertz  es  converteix  en  l’anàlisi  de  l’acció  dels  personatges

respecte  la  seva  interacció  social  en  unes  coordenades  delimitades  per  una  societat  rural  i

profundament patriarcal i, d’altra banda, el canvi de paradigma que suposa l’exili a la ciutat. Com

que l’antropologia i la sociologia comparteixen grans espais de pensament i estudi, en aquest punt

incorporarem conceptes d’un sociòleg, Norbert Elias, de qui ens interessa l’estudi de les formes

específiques d’interdependències que lliguen els individus uns als altres en un àmbit de desigualtat i

dominació, mai en un sistema de dependències recíproques. 

Ens resultaran especialment interessants els plantejaments fets des del constructivisme de Pierre

Bourdieu, sobretot pel que fa a l’anàlisi sociològica dels mecanismes de reproducció de jerarquies

socials. Ens interessa l’ordenament que fa Bourdieu a l’entorn dels seus conceptes rectors: l’habitus

com a principi d’acció dels agents, com a subjectivitat socialitzada; el campus com a subespai social

i la violència simbòlica com a mecanisme fonamental de la imposició de les relacions de dominació,

dins els seus estudis sobre el poder. Aquesta perspectiva ens permet l’anàlisi de les relacions socials

i familiars que s’estableixen en les novel·les i els relats, en un entorn determinat, el rural, i en un

temps determinat que s’estén entre les primeres dècades del segle XX i els anys seixantes.

Establim per al nostre estudi les formes de representació sociocultural de la societat rural a partir de

dos parells dicotòmics bàsics: espai rural – espai urbà i dona – home, unes bases de representació a

l’entorn de les quals es configura un sistema social determinat i s’articulen un entramat de relacions.

A l’entorn d’aquests dos eixos – que evidentment comparteixen espais comuns –, s’estableixen uns

nuclis interpretatius que conformen el sistema cultural i social d’aquesta realitat referencial: d’una

banda,  la  construcció  de  l’espai  ficcional  del  Pallars  des  de  l’oposició  amb la  ciutat  ens  dóna

l’oportunitat d’analitzar les imatges representatives de l’estructura social i familiar de l’àmbit rural,

els efectes de l’èxode migratori en els personatges, així com els canvis en els hàbits socials, les

formes de vida locals i el trencament de la tradició cultural. De l’altra, les bases de representació a

l’entorn del parell dicotòmic dona – home articulen tot el seguit d’elements etnogràfics relacionats

amb l’establiment de l’ordre social, l’efecte de la migració en l’estructura de la família patriarcal,

els  rols  de  gènere  i  el  silenci  com  a  estratègia  dels  personatges  femenins.  El  gènere  és  una

construcció  discursiva  i  cultural  dels  sexes  biològics  que  ens  obliga  a  interpretar  el  seu  propi

significat  des  de  la  perspectiva  de  la  construcció  social  i  cultural  depenent  de  les  condicions

temporals i espacials de la societat de què parlem. Com a  construcció social atorga uns rols que

tenen a veure amb la masculinitat i la feminitat inherents en els estereotips de gènere, concepcions

bàsiques a l’hora d’entendre com es construeixen les societats, com es donen les relacions entre els
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individus  tenint  en  compte  el  seu  sexe  i  els  rols  assignats  als  gèneres  i  com  s’expliciten  les

relacions de poder entre uns i les altres.

És  obvi,  per  tant,  que  la  perspectiva  d’anàlisi  de gènere  s’inserirà  transversalment  en totes  les

disciplines. El constructivisme ens parla de la construcció del gènere, de les categories  masculí i

femení. Però per anar més enllà en l’aplicació d’aquesta perspectiva a la nostra anàlisi textual, ens

caldrà recórrer a la posició post-estructuralista de Judith Butler i les seves aportacions en el camp

del feminisme.  El  que més ens interessa de Butler  és la seva idea que el  gènere es construeix

socialment i que la subjectivitat és una construcció en què es mou el concepte d’identitat i, dins de

la identitat, existeixen les estructures de poder. 

En tot cas, l’establiment del context històric a l’entorn de la Guerra Civil espanyola com a punt

d’inflexió provocador d’un canvi de paradigma no només polític  sinó també social,  acabarà de

dibuixar  la  perspectiva  teòrica  que  aportarà  llum  a  l’anàlisi  textual  que  és  la  base  d’aquesta

investigació. 

2. EL REFERENT HISTÒRIC I GEOGRÀFIC DEL RELAT

Les obres del Cicle del Pallars expliquen històries de migració, tot i que els viatges empresos pels

protagonistes i els efectes que aquest trasllat té en cadascun d’ells és diferent i respon a causes

també distintes. Si Pedra de tartera i Mel i metzines narren la trajectòria vital dels protagonistes des

de la vellesa, Càmfora relata uns pocs anys de la història de la família Raurill i enceta la narració

just quan abandonen el  poble. Diferents referències històriques ens fan situar el  naixement  dels

protagonistes de les dues primeres novel·les a l’inici del segle  XX i l’acció de Càmfora a l’entorn

dels  anys  seixanta.  La  Guerra  Civil  espanyola  i  l’èxode  rural  apareixen  com  dos  dels  eixos

vertebradors dels diferents relats que Barbal construeix a partir dels fragments d’històries sentides

en el  si de la família,  narracions parcel·lades  de fets ocorreguts en un paisatge conegut,  a unes

persones conegudes. També els contes de La mort de Teresa se circumscriuen a aquest període que

s’estén entre els anys immediatament anteriors a la Guerra Civil i els anys vuitanta. En algun cas,

com en el conte «Pastor de professió», una nota breu en un diari ens indica la data exacta dels fets

que s’hi relaten. En d’altres, el mateix títol ens situa en el temps de l’acció: «1935: Excursió als

estanys».  En la  majoria  de  contes,  la  temàtica,  l’ambientació  i  la  resta  d’elements  etnològics  i

narratius  que  seran  analitzats  més  endavant  ens  ubiquen  en  un  espai  i  un  temps  determinats.

L’interès de l’autora és plasmar el drama de la guerra i de la postguerra per aconseguir deixar-ne
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testimoni i evitar l’oblit. És oportú, per tant, contextualitzar tant un fet com l’altre, Guerra Civil i

èxode rural, a l’entorn del Pallars, per determinar el referent històric i geogràfic del relat.

2.1. Èxode rural i despoblació.

La història de les migracions és una de les grans històries de la humanitat, fenòmens sociològics que

es nodreixen de la petita història de cadascuna de les persones que els protagonitzen i que, en bona

mesura, alteren tant el lloc que abandonen com el lloc on s’estableixen i, alhora, veuen alterats els

seus projectes vitals. El segle XX ha estat l’escenari de múltiples fenòmens a tot el món vinculats a

les  migracions.  A Catalunya,  terra  històricament  receptora  d’influències  i  persones  estrangeres,

aquest ha estat el segle de l’èxode i la despoblació del món rural i, de retruc, de la recepció a l’urbs

de milers  d’emigrants  que provenien  d’un àmbit  completament  diferent  i  allunyat  de les  noves

estructures socials que s’hi consolidaven, però, de fet, emigrants dins del seu propi país. Alhora, uns

altres emigrants arribaven a les zones urbanes provinents de diferents territoris de l’Estat espanyol.

Uns  i  altres  van  compartir  durant  dècades  les  dificultats  de  l’encaix  a  la  terra  d’acollida,

principalment  la  ciutat  de  Barcelona.  Parlem  d’èxode  perquè  les  circumstàncies  i  raons  de

l’abandonament del món rural van afectar totes les persones que en formaven part, tant aquelles que

van marxar com les qui van romandre en un món cada cop més inhòspit i aïllat. Per contra, la ciutat

com a estructura sociocultural i política es va engrandir per tal de donar aixopluc a persones de

procedències i llengües diverses però que compartien un mateix objectiu: la possibilitat d’una vida

millor. No només les persones, per tant, sinó també els espais han estat transformats per l’èxode

rural com a contrapartida de la polaritat regional urbana. Tomàs Vidal i Bendito (1979) fa un estudi

del  creixement  econòmic  i  demogràfic  català  des  d’un enfocament  territorial  i  rural,  seguint  el

procés des de l’espai no urbanitzat  i prenent la població rural com a unitat  de mesura i anàlisi

fonamental. Per a Vidal, el terme «rural» pren el seu significat de la contraposició al terme «urbà» i

és allò que manté una distància relativa amb l’urbà, per tant, la feble concentració en espais amplis

en contraposició  a  l’aglomeració.  I  encara  acaba  afirmant:  «Petitesa  i  aïllament  són,  doncs,  els

criteris bàsics de la definició del rural» (Vidal i Bendito, 1979: 194). D’altra banda, Carles Guirado

González (2011), en el seu repàs històric per les diferents maneres de pensar la ruralitat, afirma que

el món rural representa un component bàsic de la distribució de la població, l’activitat econòmica,

l’impacte en el territori i l’organització social dels grups humans; per tant, hi ha un enfocament

geogràfic bàsic, a banda del demogràfic i històric.  Guirado coincideix amb Vidal que allò rural

sempre s’ha percebut com a una realitat oposada i subordinada al món urbà, representat per la ciutat

com a màxim exponent de l’organització humana. També en l’àmbit acadèmic, el món rural com a
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objecte d’estudi ha patit una evolució que l’ha situat primer com una branca de la sociologia que es

consolidà  durant  els  anys  vint  a  partir  del  coneixement  teòric,  conceptual  i  empíric  sobre  les

societats  urbanes  i  rurals  com a realitats  socials  dicotòmiques  sobretot  a  partir  dels  estudis  de

Durkheim.  Progressivament,  la  sociologia  trenca  aquesta  concepció  dicotòmica  en  substituir

l’oposició entre l’espai rural i l’urbà per una transició gradual entre territoris rurals i urbans. És en

els anys seixanta i setanta que sociòlegs rurals com Dewey, Lowe i Peek conceptualitzen la ruralitat

a  partir  de  la  introducció  de  la  dimensió  sociocultural  segons  la  qual  la  «ruralitat»  respon  a

qüestions relacionades amb els modes de vida, l’organització social i les estructures productives a

més  de les  relacions  socials,  la  casa  i  la  família  com a  unitat  bàsica  d’anàlisi.  A banda de  la

dimensió  històrica,  geogràfica,  demogràfica  i  sociològica,  el  rural  i  la  seva  oposició  a  l’urbà

s’adscriuen també a l’àmbit de l’antropologia.

Establerta  la  noció  de  ruralitat,  podem  encarar  el  repàs  de  les  diferents  etapes  en  què  es

distribueixen els  diferents  modes d’èxode rural  a  Catalunya  a  partir  de l’evolució  global  de la

població rural.2 Al voltant de la dècada del 1860, la industrialització havia començat a reforçar de

manera important el pes demogràfic de la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència. El saldo

migratori i les desigualtats espacials (contingències a tenir en compte en una anàlisi profunda sobre

la  demografia  i  els  moviments  migratoris)  entre  la  data  assenyalada  i  la  realitat  de  1970  (el

percentatge de població rural va minvar del 47% al 13% en una mica més d’un segle) confirma la

hipòtesi que ja a la segona meitat del segle  XIX la població rural tenia un caràcter residual. Així

doncs, la industrialització provoca immediatament l’èxode rural, ja al segle XIX, moment en el qual

algunes  àrees  dels  Pirineus  perden  fins  al  50% de  la  seva  població.  Per  la  mateixa  raó  de  la

industrialització, la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència van ser gairebé els únics receptors

d’aquest èxode. Així, les àrees immigratòries són també les que pateixen un procés més profund

d’industrialització, com ara el Vallès Occidental, el Bages, el Berguedà o el Ripollès, coincidint amb

el desenvolupament de la indústria tèxtil. L’acumulació de la població en una zona concreta es deu a

la  localització  del  creixement  econòmic  a  Barcelona  i  la  seva  àrea  metropolitana,  ciutats  que

necessiten l’aportació demogràfica de tot el país i,  alhora, fa disminuir la vitalitat a la resta del

territori i accentua les diferències entre la capital i la resta de ciutats, d’una banda, i entre aquestes i

l’àmbit rural, de l’altra. És important per a la nostra investigació assenyalar que les condicions de

treball i vida als llocs de procedència i de destinació són bàsiques per entendre la raó fonamental de

2 Seguirem les etapes establertes per Tomàs Vidal i Benito (1979). En aquest article, Vidal i Benito assenyala que

les dates proposades per a la definició de les etapes de l’èxode rural són aproximades i estan adaptades a les

dades censals de l’època, que coincideixen, des del 1900, amb els anys acabats en zero.
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l’èxode rural  de  l’època:  la  gent  es  traslladava  del  camp a  la  ciutat  perquè,  malgrat  les  dures

condicions  laborals  a  l’àmbit  urbà,  les  condicions  al  camp  eren  molt  pitjors.  La  situació  dels

camperols era la mateixa que s’havia donat durant el final del segle  XIX i que testimonia Jaume

Vicens  Vives  (1983):  «L’estímul  dels  sous  elevats  promogué el  començament  del  gran trasbals

demogràfic català contemporani, caracteritzat,  com arreu de l’Europa occidental,  per l’emigració

del camp a la ciutat i la transformació del pagès en obrer. Considerables masses humanes canviaren

d’horitzons».  Durant  les  tres  primeres  dècades  del  segle  XX,  iniciada  doncs  una  segona  etapa

migratòria el 1900, comença a arribar a Catalunya també la immigració forana, d’una manera tan

massiva i definitiva que eclipsà les posteriors onades d’èxode rural català. La primera gran onada

migratòria, a principis de segle, va dur al país sobretot aragonesos i valencians, i amb la dictadura

de  Primo  de  Rivera,  almeriencs,  l’arribada  dels  quals  va  invisibilitzar  les  onades  de  catalans

provinents de l’àmbit rural. Aquests ja no fugen aleshores de la fam, sinó que es traslladen amb

l’objectiu d’obtenir unes millors condicions de vida que semblava que trobarien a la ciutat. De fet,

de les tasques més dures i menys retribuïdes, se n’havien d’acabar ocupant els «altres catalans»,

prenent la feliç definició de Francesc Candel.

Cal fer una especial atenció al parèntesi que significà l’etapa conflictiva que se situa entre el 1930 i

el 1950 i que ve marcada per la crisi econòmica, la Guerra Civil i la postguerra. A l’inici de la

dècada dels anys trenta, i fins a l’esclat de la guerra el 1936, l’èxode s’intensificà i, malgrat el que

semblaria més habitual, el retorn al camp després del conflicte bèl·lic va ser molt insignificant. De

fet, uns 60.000 catalans van creuar la frontera francesa a primers de 1939 i es van convertir en

exiliats  definitius,  perquè  mai  més  no  tornarien  a  Catalunya.  El  país  tornava  a  ser  una  terra

d’emigració.  El  franquisme va  impedir  als  refugiats  que residissin  en  qualsevol  lloc  de  l’Estat

espanyol i eren obligats a tornar a casa. Així les coses, implantat el sistema de racionament i la

manca  de  llibertats,  Catalunya  esdevingué  un  territori  de  misèria  i  fam.  A partir  de  1950,

s’experimentà un creixement econòmic dins del sistema autoritari franquista que provocà un altre

èxode rural de gran impacte i es polaritzà encara més la població: la zona compresa entre la ciutat

de Barcelona i les seves ramificacions cap a la costa, el Vallès i el Llobregat, creix molt i les altres

zones, com més allunyades, més decreixen. Així doncs, només la proximitat a la ciutat és garantia

de creixement i desenvolupament,  mentre l’espai rural es malmet i es transforma sense tenir  en

compte els interessos dels seus habitants. En tot cas, les migracions de les àrees rurals a les urbanes

ha causat importants desequilibris en la distribució de la població, tant a Catalunya com a la resta

d’Europa. La zona pirinenca, és a dir, les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, acull només l’1% de

la població actualment,  en un territori  que representa gairebé el  18% de la superfície  territorial
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catalana, mentre que la zona d’influència de Barcelona, que ocupa un 10% del territori, manté el

70% del conjunt de Catalunya (IDESCAT, 2011).

Aquestes  comarques  basaven  la  seva  activitat  en  una  economia  de  subsistència.  L’augment  de

població de l’inici  del segle  XIX a les àrees rurals catalanes  va produir un desequilibri  entre el

nombre d’habitants, els recursos i la capacitat de producció, és a dir, entre la producció i el consum,

de manera que, sense que les explotacions agràries fossin capaces de produir prou productes per a

satisfer les necessitats de tothom, moltes persones van veure’s obligades a emigrar. L’economia de

subsistència es basava en una organització familiar peculiar que tenia els seus propis mecanismes

per equilibrar les situacions de crisi basats en el dret català tradicional, de manera que els cabalers

de les famílies, aquells que, diferentment de l’hereu, rebien una compensació econòmica en lloc

d’una herència patrimonial, van ser els primers a abandonar els pobles. Només els  hereus tenien

assegurat el seu mitjà de subsistència, així que la resta de fills i filles havien de buscar altres formes

de vida que els permetés la supervivència, bé a través de matrimonis amb pubilles o hereus d’altres

famílies, bé fugint del camp a la ciutat. Aquests mecanismes de regulació van quedar invalidats amb

la necessària adaptació de les explotacions agrícoles a l’economia de mercat a què els abocà el

sistema econòmic  capitalista  a  partir  de  la  segona meitat  del  segle  XX.  Aquest  mateix  sistema

capitalista posa en crisi el model econòmic tradicional i implanta un model de desenvolupament

bàsicament centralista, el que agreuja, sobretot després de la Guerra Civil, l’abandonament de l’Alt

Pirineu per part de les administracions i les institucions. D’aquesta manera, les desigualtats entre els

diferents territoris s’accentuen i una de les causes estructurals  de l’emigració del Pirineu es pot

vincular al benestar i a la qualitat de vida de les persones, a banda de la desigual dotació de serveis i

equipaments.  D’altra banda, cal tenir  en compte les dificultats que provoquen l’entorn físic i el

relleu de l’espai pirinenc, que han contribuït també a l’èxode rural a causa de la seva duresa. Tot

aquest procés d’èxode i despoblament té unes implicacions clares en el territori, no només pel que

fa a la demografia i a l’abandonament dels pobles, sinó també per la vàlua d’un sistema cultural,

tradicional i patrimonial que desapareix.

2.2.  La Guerra Civil al Pallars.

La Guerra Civil va suposar un desastre social, econòmic i humà d’enorme magnitud i s’erigeix en

un dels fets fonamentals que han determinat la història de l’Estat espanyol durant el segle  XX. A

causa de les circumstàncies polítiques ja conegudes, Catalunya no només patí les conseqüències del

conflicte bèl·lic com la resta de territoris, sinó que es va convertir, posteriorment, en símbol de la
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resistència al règim franquista. La repressió durant la postguerra, cruenta i metòdicament aplicada

arreu, va ser especialment dura en molts pobles del Pallars, justament per la seva condició de zona

muntanyenca, blanc fàcil per a l’abandonament dels poders públics i, d’altra banda, per la situació

geogràfica que la va convertir en zona de pas cap a l’exili.  Malgrat la llargada del text, creiem

oportú fer referència a un dels tants fets que ocorregueren al Pallars i que, posteriorment, va servir

d’inspiració literària:

«El dia 4 de novembre de 1938,  a primera hora del matí,  va córrer  la notícia que la

guàrdia de soldats que hi havia al pont -penjat- de la Bastida, més tard desaparegut, havia

estat atacada durant la nit i només en quedava un supervivent, ferit. Tot seguit, el general

Sagardia,  per  tal  d’investigar  el  cas,  va  demanar  la  col·laboració  del  Servicio  de

Información y Policía Militar de la 63 Divisió. [...] Pel que hom assegura, el  general

Sagardia, allí mateix, va dir: “Fusilaré a diez catalanes por cada hombre muerto de mi

guardia”.  I  tal  dit,  tal  fet.  [...]  A la  matinada  de  l’endemà,  el  propietari  de  la  finca

anomenada “la Molina de Josepet”, acompanyat d’un fill de 14 anys, se n’anà a la seva

propietat,  situada passat  el  Pont  de  Pedra,  un  quilòmetre  més  amunt  de  Rialb,  a  mà

esquerra. Allí trobaren unes quantes mantes escampades per terra i una boina ensagnada i

amb massa encefàlica. També observaren que d’un tros de terra remoguda sobresortia una

mà, i així se’ls féu patent el què temien, i que en un Rialb ple de por s’havia pressentit

durant tota la nit. En efecte, allí, en aquell terraplè que limitava el prat amb la carretera,

havien afusellat els onze veïns detinguts el dia anterior. Eren els catalans que demanava

Sagardia.

Els onze morts, més ben enterrats del que els havien deixats els militars, van quedar en

aquell prat durant molt de temps, fins que, a la dècada dels seixanta, en ocasió de remoure

cadàvers de soldats morts a la guerra i enterrats al cementiri de Rialb, per dur-los al Valle

de los Caídos, hom aprofità per enterrar al cementiri d’aquest poble els assassinats del

Pont de Pedra». (Gimeno, 1987) 

El fet narrat en aquesta citació que és pres per Maria Barbal a Pedra de tartera per escriure un dels

passatges més estremidors de la novel·la, la mort de Jaume, marit de Conxa. Jaume, jutge de pau de

Pallarès i a causa de la seva vinculació amb Esquerra Republicana de Catalunya, és arrestat en plena

nit, davant l’estupefacció i la indefensió de la seva família, que posteriorment serà castigada també

per  l’activitat  política  i  el  compromís  de  Jaume.  D’aquesta  manera,  Barbal  vincula  la  realitat

històrica  i  la  història  ficcionada  en  un capítol  que  dóna compte  de  la  seva pròpia  voluntat  de

(re)escriure els fets que assolaren el Pallars durant la guerra i encara després, en la dura postguerra.
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En l’entrevista  que  adjuntem com a  annex  (Gatell:  2014),  l’autora  afirma  que  li  va  interessar

explicar  i  explicar-se les conseqüències  de la guerra tant  a  nivell  col·lectiu  com individual.  En

aquesta entrevista, Barbal apunta que les obres del Cicle responen a una voluntat de testimoniatge:

En el cas de  Pedra de tartera,  més que la necessitat de testimoniatge hi ha en mi una

necessitat més bàsica, que és entendre les històries que havien afectat la generació dels

meus pares i padrins. Com que rebo aquestes històries parcel·lades, fragmentades, hi ha

un moment que desitjo explicar una d’aquestes històries sencera, donar-hi coherència,

també per pair-la i distanciar-me’n. Hi ha una voluntat d’acabar amb el tema... tot i que

després  es  va  veure  que  era  una  intenció  il·lusòria  totalment,  perquè  hi  torno  a  les

novel·les següents. Sobretot el tema de la guerra i la postguerra... L’interès era preguntar-

me: com puc entendre el que va passar? Com puc entendre els drames de la postguerra?

(4)

Aquest fet  no és l’únic que explica la duresa del conflicte  a les comarques del Pallars,  és clar.

Existeixen diversos testimonis documentats que formen el mosaic de les petites històries que van

assolar l’Alt Pirineu l’any 1938, com el de Magí Sempau i Sala (Lanao i Camps: 2002) fill del poble

d’Isavarre i que, a disset anys, veié com les valls d’Àneu foren ocupades el 16 d’abril per les tropes

franquistes comandades pel general Antonio Sagardía Ramos i com la repressió exercida sobre la

població civil  va deixar pel camí diversos morts per afusellament que, a més, no van poder ser

enterrats per les seves famílies. Aquesta i tantes altres històries ens ajuden a contextualitzar un dels

fets bàsics de la història recent del Pallars, on la Guerra Civil tingué un dels seus episodis més

cruents.

El conegut com a Front del Pallars refereix un conjunt de combats entre les tropes republicanes i

l’exèrcit franquista durant vuit mesos de l’any 1938 fins a la derrota de l’exèrcit republicà. Una

derrota  que és especialment  dolorosa no només pel nombre de baixes sinó també per la forma

despietada i especialment acarnissada que prengué el desenllaç bèl·lic. A banda de la desfeta del

bàndol republicà, els efectes en la població civil tant pel que fa a les famílies com pel que fa a les

seves  cases  i  hisendes  van  ser  tremendament  dolorosos  i  devastadors.  Després  de  la  desfeta

republicana al Front d’Aragó, l’exèrcit franquista avançà cap a la Noguera Pallaresa travessant la

Noguera  Ribagorçana  a  l’hora que prenien  el  control  de les  centrals  elèctriques  que havien  de

proveir  la  resistència  republicana.  El  seu avenç deixà  pel  camí  pobles  caiguts  com ara Tremp,

Talarn, Salàs de Pallars o la Pobla de Segur, on van ocupar la central elèctrica i la presa de Sant

Antoni. Posteriorment, avançaren cap a la Vall d’Aran després de prendre en la seva totalitat  el
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Pallars Sobirà. Els combats del mes de maig, especialment aferrissats a la Conca Dellà, deixaren pel

camí  més  de  10.000  morts  entre  l’exèrcit  dit  nacional i  el  republicà  i  una  destrucció  sense

precedents a municipis com Isona, Conques o Sant Romà d’Abella, no només a causa dels combats,

sinó també dels bombardejos. El Front del Pallars tingué el seu final amb la caiguda del Pallars

Jussà en mans franquistes després dels atacs de la Serra del Cucuc i fins al Coll de Comiols i amb

l’ocupació d’Isona el 23 de gener de 1939.

Necessàriament, la guerra viscuda en unes circumstàncies específiques i la repressió a la que fou

sotmès el territori de l’Alt Pirineu, han de formar part del relat històric que Barbal, de manera més o

menys manifesta, incorpora al seu discurs literari en les obres del Cicle. Així doncs, no només els

morts, els afusellaments o la repressió formen part d’aquest espai ficcional en l’obra barbaliana,

sinó també els desplaçaments que, després de la guerra, es donaren al Pallars, un territori que visqué

la  guerra  i  la  postguerra  amb  una  peculiaritat:  ser  una  zona  de  frontera.  I  encara  una  altra

circumstància que contextualitza bona part de les accions que se succeeixen en les obres de Barbal i

que justifica que els seus protagonistes emprenguin el camí de l’èxode, això és, l’oblit administratiu

i institucional posterior al conflicte d’un territori castigat i abandonat a la seva sort.

3. LA MORT DE TERESA

Amb La mort de Teresa (1986), Maria Barbal encetava una trajectòria com a autora de relats breus

que seguiria amb  Pampallugues (1991),  Ulleres de sol (1994),  Bari (1998),  La pressa del temps

(2010) i Cada dia penso en tu (2011): en tots casos, es tracta de reculls de textos breus i contes de

temàtiques diverses. A Pampallugues, un volum adscrit habitualment a la literatura juvenil, Barbal

explora la relació entre els éssers humans i els animals de companyia, tema recurrent que reprendrà

a  Bari i  a  Cada dia penso en tu,  publicacions  en què apareixen  relats  recuperats  de  les  obres

anteriors. Així,  Bari recull cinc relats, alguns dels quals havien aparegut ja a  Pampallugues, que

volen ser un homenatge als animals que mitiguen la soledat dels seus amos i que interfereixen en el

seu estat d’ànim i els seus sentiments. De la mateixa manera,  Cada dia penso en tu recupera cinc

narracions aparegudes ja a Bari i n’incorpora tres de noves amb la mateixa línia argumental. De la

seva banda, Ulleres de sol encara, a través de cinc narracions a mode de novel·les curtes, el tema de

la dificultat de les relacions humanes. Les ulleres de sol i la presència en totes les històries d’una

parella de bessons, configuren els elements vertebradors dels relats. Diferentment,  La pressa del

temps el conformen vint-i-set històries que expliquen la vida d’uns protagonistes marcats pel seu

passat. En darrera instància,  Dolça companyia, cara solitud  (2013) és un volum recopilatori dels
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millors contes de l’autora que ens permet fer un repàs dels temes tractats en les obres contístiques

anteriors i que el volum classifica en quatre epígrafs: «Solitaris», «Parelles», «Amics i amigues» i

«Bèsties».

És clar, doncs, que el conte és un dels gèneres més emprats per Barbal, més enllà de les novel·les, i

que justament l’essencialitat del conte i les seves dimensions permet a l’autora d’assajar tècniques

narratives  que utilitzarà  posteriorment  a  les  novel·les.  Aquestes  tècniques  inclouen els  diferents

punts de vista i la diversitat  de narradors, l’estil,  el  joc de perspectives o la focalització de les

històries  que  vol  explicar.  En  les  diverses  narracions,  se  serveix  del  gènere  epistolar,  el  diari

personal, el monòleg interior o el diàleg, totes elles tècniques que apareixen també a les novel·les.

La mort de Teresa és, tant per l’ambientació fora de l’àmbit urbà, com pels plantejaments i temes

abordats,  el  volum que  més  s’allunya  de  la  producció  contística  barbaliana  posterior.  Aquesta

singularitat converteix l’obra en objecte d’interès especial i en la base de la nostra investigació.

3.1.  Contes per a un món perdut.

La mort de Teresa recull vint-i-tres relats breus a través dels quals l’autora ens dibuixa el món i les

formes de vida rurals al Pallars. Amb contes de tres o quatre pàgines (excepte els relats «1935:

Excursió als estanys» i «La mort de Teresa»), Barbal fa un retrat molt acurat tant del paisatge com

de les relacions humanes i l’organització social de les comunitats de muntanya. Lluny, però, del

retrat simplement descriptiu i de la voluntat de transmetre una imatge bucòlica i amable de l’entorn

natural  i  la  comunitat  rural,  els  contes  incideixen  en  aspectes  com  la  solitud,  la  vellesa,  la

inexorabilitat del pas del temps, la infància perduda o la manca d’oportunitats per als habitants de la

ruralia i, majoritàriament a través de l’acció o les reflexions dels personatges, ens acaben oferint un

paisatge més cru i desolador que no pas enyorívol i elegíac. L’ambientació, per tant, és allò que

vincula els relats entre sí, així com el moment històric en què se situen i del què alguns contes ens

en donen notícia: és el cas de «Carta des de l’internat» que data la missiva el 12 de novembre de

1962, «Pastor de professió» que ens situa el 25 de setembre de 1984 a través d’una nota apareguda

al diari Avui i que és la font d’inspiració del relat, i «1935: Excursió als estanys» que ens indica la

data  en  el  títol  mateix.  Altres  contes  inclouen  referències  històriques  que  ens  ajuden  a

contextualitzar el moment de la narració, com ara «Un dia diferent», en què tenim notícia que la

protagonista vesteix de dol per la mort del seu pare a la guerra i entenem que es tracta de la Guerra

Civil  espanyola perquè el protagonista masculí ens informa del seu retorn a casa, sis mesos abans,
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després  d’haver  passat  tres  anys  en  un  camp de  concentració  de  França.  Al  marge  d’aquestes

indicacions  explícites  i  que  situen  l’acció  en  un  ampli  període  de  prop  de  cinquanta  anys,  la

descripció de les formes de vida i l’enfocament dels temes tractats circumscriuen els contes a la

segona meitat del segle XX. Però és la confluència entre el temps narrat i l’espai de l’acció narrada

el  que  ens  situa  en  un  tipus  de  societat  determinada,  la  rural,  que  va  seguir  mantenint  unes

estructures  i  uns  models  tradicionals  a  l’empara  de  la  incomunicació  i  l’oblit  de  les  zones

muntanyenques  per  part  dels  poders institucionals,  abandonament que va provocar  l’aïllament  i

l’endarreriment   progressiu  de  la  pagesia  i,  d’una  manera  molt  bàsica,  la  despoblació  i

l’abandonament dels nuclis rurals.

La  majoria  de  títols  no  arriben  a  plantejar  i  desenvolupar  una  història,  sinó  que  descriuen

personatges o situacions més properes als quadres de costums que no pas a la gènesi d’una eventual

narració  més  completa.  En  aquest  sentit,  onze  dels  vint-i-tres  contes  s’adscriurien  a  aquesta

definició si ens atenem a la voluntat de la pròpia prosa que, lluny de recórrer a la descripció dels

modes, els costums o el paisatge com a teló de fons d’una història determinada, el que posa en

primer terme és el  retrat  d’una porció de la  realitat  social  que el  relat  pot  salvar  de l’oblit,  la

desmemòria o el desinterès. Aquest retrat es fa bé a través de la descripció dels personatges, de

l’entorn natural o d’un fet concret, sempre vinculats a l’espai rural. En definitiva, molts d’aquests

relats són descripcions d’escenes quotidianes, i d’aquí la vinculació potser arriscada que hi fem amb

els quadres de costums, en el benentès que tot i ser retrats d’escenes de la realitat immediata, de

retalls quotidians, sense que importi massa l’argument de la història, el tractament que en fa Barbal

no és superficial ni frívol, ni és purament descriptiu, sinó que recupera per a la memòria individual i

col·lectiva unes formes de vida que han desaparegut o que estan en vies d’extinció a causa de la

industrialització i el consegüent èxode rural. En tenim referents clars a «Eliseu», en què dos avis es

troben  asseguts  en  un  pedrís  de  la  plaça  del  poble  i  enceten  una  conversa  trivial  sobre  la

meteorologia, els temps de joventut i el casament de la filla d’un d’ells amb el farmacèutic de la

vila. També n’és un exemple «La serp», que descriu la trobada d’en Damià amb una serp enmig del

camí; o bé «Ninou», que fa el relat del costum tradicional d’anar a demanar presents per les cases el

dia primer de l’any; o «Una dona i un home», que plasma l’escena repetida d’una parella de vells

que, cada tarda d’estiu, s’acosten a un frondós arbre per tal de refugiar-se de la calor mentre, sense

comunicar-se, llegeixen. Un cas paradigmàtic és «Fer bugada», el quadre de les dones rentant roba

al riu i la conversa que mantenen fins que han acabat la feina i es retiren. «La boja» s’adscriuria

igualment a aquesta categoria de relats, tot i fer una descripció d’un personatge més que no pas

d’una situació. La figura del boig o la boja del poble és un estereotip prou popular i en aquest relat,
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Barbal contextualitza les circumstàncies en què la protagonista esdevé «boja», mancada fins i tot

d’un nom propi, confinada en un antic casal de família rica, sola i orgullosa. Malgrat que hi trobem

de manera subjacent elements descriptius de les formes de vida tradicionals pròpies de l’espai rural,

cap d’aquests relats desenvolupa prou la història que planteja com per concloure que l’autora té la

intenció  d’anar  més  enllà  de  la  pura  descripció  d’una  situació  concreta  o  d’uns  personatges

determinats.

De manera transversal, però, el relat d’aquestes formes de vida rurals a què ens acabem de referir és

present en tots els contes i constitueix una de les claus interpretatives de les narracions. Les formes

de  representació  sociocultural  que  s’estableixen  per  a  l’anàlisi  dels  contes  tenen  a  veure  amb

l’organització social i familiar, les tasques del camp i la descripció del paisatge des del punt de vista

de  la  influència  determinant  en  la  vida  dels  habitants  de  la  zona,  no  com  a  pur  objecte  de

contemplació. Diversos relats donen compte de l’organització familiar tradicional en relació a la

transmissió patrimonial que estableix una catalogació dels fills segons l’ordre de naixement i el

sexe. Aquest és un dels temes principals d’«Heretat», en què els parents llunyans i despreocupats

d’una moribunda s’afanyen a fer-se amb l’herència abans fins i tot de la seva mort. També se’n

parla a «Pubilla», en què l’Aurora, tot i rebutjar el títol i la terra familiar alhora, acaba designada

com a tal pel noi que aconsegueix seduir-la, acabant així amb els seus incipients somnis de llibertat.

A «El paller», l’hereu de la família es queda amb la casa i les terres familiars i aconsegueix casar-se

amb l’amiga de tots dos germans, el més petit dels quals, després d’abandonar el seminari, acaba

emigrant a la ciutat. I la història de «Ninou» explicita com el Gerard és obsequiat abundosament a

la casa dels oncles, el germà hereu del pare, mentre la seva família viu en una pobresa solemne.

L’argument de «La novena» gira a l’entorn d’una enemistat provinent de la disputa per l’herència

d’una casa vella i dos trossos de terra. D’altra banda, el sexe dels personatges en determina també el

tipus de vida, evidentment. 

La societat rural és descrita com a profundament patriarcal, tant en les relacions familiars com en

l’estructura  comunitària.  Així,  el  Tonet  de  «No  sóc  cap  ruc  jo»  ens  fa  un  retrat  fidel  de

l’organització familiar en base a la subordinació de la dona i l’autoritat incontestada del marit. Ell es

lleva quan ella ja li ha preparat l’esmorzar i dorm una estona mentre ella prepara el menjar de mig

matí. Al camp hi treballen tots dos, però ella ha d’ocupar-se també de dur-li el dinar, carregar els

estris al carro i posar ordre a la cuina. Quan ell va al cafè a fer la partida, ella prepara el sopar.

Aquest model d’activitats quotidianes pot no diferir massa del que denuncien les desigualtats de

gènere: la doble o triple jornada de les dones i la servitud cap a la família i la cura de la llar, però,
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més  enllà  d’això,  les  consideracions  que  fa  el  Tonet  sobre  la  Tecla,  la  seva  superioritat  i  el

menysteniment cap a la dona com a símbol de totes les dones, es resumeix en el títol mateix del

conte, per això es fa servir el menjar amb exigències, la renya si es retarda en les seves obligacions,

si la sopa és massa calenta o massa tèbia, si perd la partida de cartes al bar o si li demana diners. A

més,  li  retreu  que,  en  arribar  a  casa  després  de  l’estona  al  cafè,  no  estigui  «[...]  refilant,  ben

pintadeta  i amb aquell  detall  cada dia diferent...» (36). La subordinació de la dona a l’autoritat

masculina és també ben present a «La pubilla». L’Aurora, la protagonista, «[e]s vol casar aviat.

Procurarà trobar un home de més bona vida que pare, perquè no vol haver-se de mossegar la llengua

a  cada  instant»  (69),  pensament  imposat  per  un  sistema  patriarcal  segons  el  qual  les  dones

necessiten casar-se joves i aixoplugar-se sota la protecció masculina. Així mateix, sap que el seu

pare no la deixarà assistir al ball d’Escorn tot i la jornada llarga de la noia a l’hort i a la casa. Quan,

a l’hort, es troba amb l’Enric de cal Peiró que l’espera, ell la violenta amb les seves insinuacions, de

tal manera que ella pensa amb rapidesa com se’n podrà defensar amb l’aixada, arribat el cas. Però

l’Enric la immobilitza i la besa violentament malgrat les seves súpliques tímides i sentencia: «Jo et

vull, nena. I tu em seguiràs a mi perquè et faré feliç» (71). Quan acaben la seva apressada aventura

sexual, l’Aurora només desitja parlar, aclarir la seva situació després de l’acte que, segons el seu

capteniment,  l’ha  de lligar  d’una  manera  o altra  a  l’Enric,  però,  com havia  passat  abans  quan

intentava parlar, la imposició del silenci és absoluta, perquè la veu només la té ell, per proclamar la

segona imposició en què sembla que es basarà la  seva relació futura:  «Vull  que siguis pubilla,

Aurora» (72), desbaratant per sempre el somni d’alliberació i fugida de la noia. El casament com a

emancipació de la casa paterna i com a reconeixement social per a les dones apareix també a «Al

costat dels vells», justament en el moment que la protagonista aconsella la seva néta que no es deixi

casar jove i li explica com a ella «la van casar» abans dels tretze anys amb un home que passava

dels seixanta i es lamenta d’haver hagut de renunciar a bona part de la infantesa i la joventut. En el

terreny que comparteixen les desigualtats entre els gèneres i els abusos sexuals, hi podem situar el

relat «Minyoneta», tot i que les desigualtats socials i l’autoritat de la classe a la què pertanyen els

senyors s’ubicaria també en aquesta intersecció. La Marta, una minyona de setze anys, viu a la casa

on serveix,  la  dels  senyors  Llorenç,  atemorida  per  la  incursió  en plena  nit  de l’amo a la  seva

habitació, buscant el favor sexual de la noia. Com sigui que aquesta decideix abandonar la casa, la

senyora Llorenç s’adona de l’atreviment del seu marit que «[...] és un carnús que busca totes les

xicotes...» (102) i pren la determinació de fer que la Marta es quedi a la casa amb un subterfugi que

solucionarà la situació: aconsella a la minyona de posar un pestell a la seva habitació per defensar-

se del  vell  pastor  que  dorm al  mateix  pis  i  que  és  justament  qui  havia  advertit  la  noia  de les

intencions de l’amo. D’aquesta manera, la senyora no només conserva una serventa que li fa el pes,
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sinó que a  més entorpeix els  desitjos  malsans  del  marit  i  el  castiga,  això sí,  sense fer  soroll  i

guardant les aparences.

De la mateixa manera que l’organització de la institució  familiar  tradicional,  la transmissió del

patrimoni  i  el  patriarcat  són  sistemes  que  defineixen  la  societat  rural,  la  seva  oposició  a  les

estructures urbanes en constitueix també un dels eixos definitoris. Als contes de La mort de Teresa

aquesta oposició no és mai explícita sinó que apareix a través del relat de la vellesa, la solitud, la

memòria i  l’èxode rural.  La vellesa i la soledat són temes recurrents en el  recull  de contes. La

protagonista d’«Al costat dels vells» se sent agraïda per la visita de la seva néta, en la companyia de

la qual troba consol «[...] perquè hi ha camins que les hores se’m fan llargues, molt llargues» (8),

mentre li explica històries de la seva vida i recupera així la memòria d’un temps que ja és perdut.

També aquest és el fer d’un dels dos avis protagonistes d’«Eliseu», que rememora els temps de la

joventut i la guerra, el vigor del cos i l’amor primerenc que reconeix en una parella que camina

enllaçada per la cintura. Potser el dibuix més cruent de la vellesa és el que se’ns fa a «Padrina,

adéu». La seva protagonista ha perdut l’orientació de la mirada i observa el món que l’envolta

desconcertada. Des de l’exili tardorenc a la ciutat, la seva memòria retorna al poble. La confusió del

final de la vida la fa viure una realitat  paral·lela,  saludar les veïnes antigues i ocupar-se de les

bèsties reclosa en un pis del carrer Aragó barceloní. El darrer paràgraf és el resum de la claudicació

davant la imminència de la mort: 

Deixem que s’atrafegui  en treballs  inexistents i  que descansi amb els ulls banyats de

verdors d’herba i de grocs de blat. Que la bressi fins al sospir final el fressejar d’aquella

font d’aigua fresca que tants anys ha enyorat. (41) 

La solitud i l’aïllament són les causes de la mort a «Pastor de professió», conte basat en una notícia

apareguda al diari Avui el 1984 sobre el suïcidi d’un pastor i que recrea els seus pensaments abans

de  morir.  Resseguint  les  reflexions  d’en  Bep,  tenim notícia  de  la  dura  meteorologia  de  l’alta

muntanya, amb l’hivern llarg i les nevades abundants; també dels rudiments de l’ofici de pastor, les

llargues temporades amb la sola companyia del bestiar i la impossibilitat del matrimoni. Se’ns relata

la transacció comercial feta a la fira del bestiar, un cop arribat l’estiu, i el retorn a la casa tancada

durant mesos, al poble de Boí, amb l’única presència d’una rata. Al final, la determinació solitària

d’acabar amb la vida tot acomiadant-se del dur hivern passat.

24



«Crònica del Pallars. Una lectura interdisciplinària».   Montse Gatell Pérez    UOC 2014

El relat de la vellesa ens du al relat de la soledat i també de la rememoració del passat, però no és

només la joventut enyorada en la vellesa el que es recupera a través de la memòria, sinó també la

infància, una etapa que pot no ser ni confortable ni especialment objecte de cura i protecció en la

vida rural, a diferència dels mecanismes d’atenció a la infància que s’imposaran mica en mica en les

societats urbanes. A banda de la infància perduda a «Al costat dels vells» i que ja hem comentat més

amunt, «El paller» ens mostra el tractament de la infantesa en la societat muntanyenca. Els tres

amics, Ezequiel, Evangelina i el narrador, distreien les hores saltant al paller ple a vessar a finals

d’agost, però aquesta innocent acció havia de fer-se gairebé en silenci, d’amagat de la família que

«[...] cansats de tant segar, i garbellar i carregar i descarregar i batre...» (19) trobaven que els jocs

infantils eren «un vici dels més recargolats». Els nens aprofiten l’hora de la migdiada que «[...] és

mitja vida per aquell qui s’ha llevat a punta de dia» (20) per tal de fer tombarelles i persecucions

entrant al paller per l’era i procurant no despertar ningú per no ser castigats o amenaçats durament.

No  és  aquest  el  cas  de  «Mirant  enrere»,  la  rememoració  amable  que  Cristòfol  fa  de  la  seva

adolescència a través del record de la Festa Major del poble, el ball i l’enamorament d’una noia de

ciutat que aporta al poble una àuria de frescor i modernitat. A «La novena», el patriarca de la família

utilitza el nen per a conjurar un malefici contra el seu enemic, aprofitant que el nét és l’únic que sap

llegir i escriure i, per tant, donant un sentit d’utilitat a la seva infància. A «Felisa» la infantesa torna

a ser bandejada pel món de les persones adultes que només hi troben inconvenients, malgrat que la

protagonista «[...] tenia ganes de d’ajudar i de no ser xica, de valer per a alguna cosa més que per

menjar» (58). Tot i comptar amb la complicitat de la mare, aquesta li ensenya a fer garbes d’amagat,

ja que seria amonestada pel pare en ser descoberta perquè «[...] deia que jo feia més destorb que

ajuda i que ja seria l’hora» (58).

L’aïllament,  la duresa de la vida al camp i la manca d’oportunitats  són les causes principals de

l’èxode rural, l’efecte del qual apareix en diversos contes encara que sigui de manera anecdòtica o

circumstancial. Així passa a «Pastor de professió» en què el protagonista desisteix de buscar una

companya ja que les dones «[...] totes a la capital volen acudir» (12); «El paller» en què el germà

petit emigra a la ciutat i hi apareix un oncle emigrat a França; «Felisa» que té cinc fills, dos dels

quals han emigrat a França i a Lleida; «La pubilla» que somia en deixar el món de sacrificis  i

silencis per trobar un espai de llibertat més enllà del poble; i sobretot, a «Carta des de l’internat» i

«Jo em quedo», tot i que el tractament de l’èxode en aquests dos casos es fa des de la negació dels

protagonistes a abandonar l’espai rural.  A «Carta des de l’internat»,  l’Esperança suplica la seva

mare que entengui la necessitat que té de marxar de la institució religiosa on estudia interna. A partir

de la sentència «[j]o, mare, vull treballar la terra com heu fet vós, i pare quan vivia. M’agrada viure
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al poble» (30), fa una defensa de la decisió que ha pres de no seguir els estudis i casar-se amb el

Tomàs de casa Mestre i contraposa la vida al camp amb la que du a la ciutat: «Jo enyoro la casa, un

xic  esbucada  com està,  anar  a  l’hort,  menar  el  ruc  cap  als  camps  de  més a  la  vora,  aviar  les

vaques...» (31). La protagonista és conscient de la raresa de la seva decisió, ja que l’habitual és que

la gent jove vulgui marxar a la ciutat, però no és aquesta la seva opció de vida, malgrat l’esforç i el

sacrifici que significa seguir vivint al poble. Així mateix, «Jo em quedo» és el relat de la resistència

del protagonista que va veient com marxen, un a un, tots els veïns del poble i, malgrat la imminent

solitud i la sensació d’abandonament i pèrdua, segueix decidit a quedar-se a muntanya. L’estructura

del conte facilita aquesta narració en primera persona en oposar, en cada paràgraf, la situació de la

família  que  marxa  del  poble  i  allò  que  ell  continua  tenint  quedant-s’hi:  camps  de  blat,  l’hort,

gallines i conills, un ruc... Segons diu el protagonista: «Tenim per viure entre el més escollit: sol,

bon aire i bona aigua. No estem malavinguts. Em voleu dir què volem més?» (63).

Una atenció especial mereixen els contes «1935: Excursió als estanys» i «La mort de Teresa». La

seva llargada i el plantejament de diversos temes els allunyen de la resta de relats i els fan aptes per

a ser considerats com a provatures d’eventuals relats més elaborats. A «La mort de Teresa» es dóna

la particularitat que hi apareixen tres veus narratives: la de Balbina, la de Carme (la seva mare) i la

de  l’Aleix  (el  seu  cunyat),  que  s’expressen  en  primera,  segona i  tercera  persones  del  singular,

respectivament.  La  Teresa  és  l’absència  que  lliga  els  pensaments  de  tots  els  personatges  i  que

provoca un nou plantejament  vital  per  a  tots  tres  amb la  seva mort:  Balbina  veu la  seva vida

trencada per la mort de la germana, ha d’abandonar el convent on havia trobat refugi, silenci i pau,

per fer-se càrrec dels nebots orfes i, segons les indicacions de la mare, per acabar fent-se càrrec

també del cunyat vidu. El que enyora Balbina del convent és «aquell estat lleuger del cos» però

també l’amistat  amb la germana Núria,  inconfessada i  secreta.  El seu relat  del  canvi  que li  ha

provocat la mort de Teresa ens deixa una fotografia de la vida al camp:

La calma a la Collada és diferent. Els segadors fan fressa de bon matí. Les més velletes es

troben  a  la  plaça  a  cosir  i  a  explicar  històries.  Els  animals  esbufeguen,  mugen,

cloqueguen, piulen, borden... Al seu temps. Els clops xiuxiuegen misteris. (123)

Amb el temps, Balbina es fa a la seva nova vida i arriba a no enyorar el convent, enfeinada com està

en la cura dels dos petits. Aquesta circumstància la fa reflexionar sobre la vocació, ja que ha estat

tan fàcil passar de dedicar la vida a Déu a fer de mare dels seus nebots i qui sap si també esposa del

seu cunyat. Aquest és el capteniment de Carme qui, desolada per la mort de la filla, s’ocupa de
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reorganitzar la família de manera que no es trenqui res més i que els néts no acabin formant part

d’una altra casa: «[...] tu no pots deixar que un niu ben comboiat s’esfumi sense amollar rastre a la

teva vida» (125). La mort de la filla l’obliga a fer un nou plantejament de vida que l’exclou a ella

mateixa de ser-ne la protagonista, ella que enllaça els dols des de la mort de l’home i que només ha

treballat fins a tenir una situació còmoda a prop de la seva filla Teresa, ben casada i amb fills, ara ha

de posar-se en un segon pla perquè la seva argúcia funcioni i aconsegueixi que la Balbina es faci

càrrec també del gendre endolat. L’obsessió de la Carme és seguir mantenint la unitat econòmica i

la xarxa de suport que implica la família, una estructura que s’haurà de fer càrrec de la Carme quan

sigui massa gran per valdre’s per ella mateixa. «Que tornem a ser una família» (126), aquest és el

pensament que guia la Carme, i en aquest desig es resumeix el concepte d’unitat familiar com a

unitat  econòmica,  emparament  i  dispensador  dels  serveis  i  atencions  de tots  els  seus  membres.

L’Aleix, de la seva banda, desorientat i cansat, s’ha refugiat a la casa familiar que havia compartit

amb Teresa i pensa en l’oportunitat que tindria de marxar a ciutat si no fos pels fills. Però els fills hi

són i l’única possibilitat que té de sortir-se’n és tornant a casar-se. En tot cas, l’home ha d’estar ben

atès i no pot estar sol; s’ha de preservar la unitat familiar i el patrimoni impedint que hi hagi una

nova ramificació de la família; la solució passa per arreglar la situació dins de la família mateix.

L’única que no pot decidir sobre el seu futur és Balbina. Un cop més, la desigualtat entre els homes

i les dones i la centralitat de l’estructura familiar vertebren aquest relat on la gran absent, Teresa,

paga amb la seva vida la vida del seu fill.

«1935: Excursió als estanys» és el relat més complet i més llarg.  Justament la llargària del text

permet desenvolupar amb més deteniment la història que podria ser la gènesi d’un conte més llarg o

d’una novel·la curta. L’excursió als estanys és només el pretext per tractar diversos temes, alguns

d’ells recurrents en la resta de contes, com ara les diferències en les formes de vida rural i urbana, la

desigualtat dels gèneres, les diferències socials i la consegüent subordinació de l’home muntanyenc

al mandat dels senyors o la descripció del paisatge i la diferent percepció que en tenen cadascun

dels personatges, per exemple. A banda de la temàtica, l’estructura del conte és també particular, ja

que es disposa distribuït entre els fragments del narrador que explica la història bé des del punt de

vista  de Dalmau, el pagès que fa de guia en l’excursió, bé des del punt de vista d’Elena, la senyora,

o bé des del punt de vista de la resta de la comitiva, formada pel marit d’Elena i un matrimoni amic.

D’altra  banda,  s’hi  combinen  fragments  escrits  en  primera  persona  per  Dalmau  i  per  Elena,

assenyalats en cursiva, en què cadascun dels personatges reflexiona interiorment sobre el què veu i

pensa en la situació en què es troba. És justament en aquests dos fragments que trobem les traces

dels temes apuntats més amunt, perquè els monòlegs interiors permeten no passar els pensaments
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pel  sedàs  de  les  convencions  socials  i,  per  tant,  els  personatges  s’expressen  amb tots  els  seus

condicionants socials i de gènere. Davant l’admiració que els senyors senten pel paisatge i el seu

interès a fer l’excursió com a divertiment, Dalmau s’hi posiciona amb una sornegueria silenciosa:

«Ho troben bonic. Jo no sabria posar-hi noms en aquesta muntanya, és com si fos casa meva o

encara més, com si fos ma mare» (81). Per contra, Elena, que només acudeix a l’excursió per no

deixar en evidència el seu marit i el seu entusiasme, sent por de la muntanya: «Només muntanya,

riu, vent, estanys [...] Sóc ben boja de seguir-los» (84), mentre el marit, Lluís, i el matrimoni amic

«S’emocionaven davant d’un pi [...]» (82). La percepció que cadascun d’ells té de la muntanya i el

paisatge  és  ben diferent  i  respon a  les  tres  possibilitats  existents:  el  desinterès  per  allò  que és

quotidià,  el  desinterès per  allò  que és desconegut i  l’admiració  per allò  que és exòtic.  Aquesta

darrera és l’actitud del colonitzador  (o agressor) que fa un retrat  idíl·lic  d’un espai que sempre

amaga als visitants ocasionals la dificultat i la duresa que imposa als seus habitants. És la mateixa

condescendència amb què tracten en Dalmau, que a banda de guia, els prepara el dinar i té cura de

totes les necessitats dels senyors i a qui, a canvi de la seva bona feina, no només li paguen, sinó que

el tracten amb cortesia i certa complicitat. Tot i així, veure’l preparar el dinar o pescar les truites és

per als senyors una distracció, un espectacle que acaba d’arrodonir una jornada a la muntanya. Per a

l’Elena, però, és més que una simple activitat recreativa. A banda de l’exotisme que representa per a

ella veure cuinar algú altre que no sigui el servei i, a més, un home, la seva repugnància per l’espai

natural només es veu compensada pels pensaments luxuriosos i el joc insinuant que enceta amb el

pagès des de la seva superioritat social: «Quan li parlaven abaixava el cap, com inferior. Em captiva

la gent que sap posar-se al seu lloc» (84). Per la seva banda, Dalmau és conscient de la diferència

entre ell i els senyors: «Aquests vestits que porten ni els té la dona per a la festa major i, ja veus, per

muntar a cavall se’ls engiponen» (80). La seva percepció dels senyors és la incomprensió de les

diferències  que  els  defineixen:  «Tant  podien  canviar  les  persones  l’ambient,  els  diners,  el

refinament, la naixença?» (89), mentre ell sent que té tot el que necessita segons el lloc on ha nascut

i la possibilitat d’un altre món «[...] li semblava menyspreable com un somni» (89). Així mateix, se

sent atribolat per les mirades de la senyora Elena, ell que no entén les dones, el que té clar és que

«[...] si la seva dona s’hagués comportat com aquella senyora, ell l’hauria abocada de cap al riu»

(90).  Probablement  la  darrera  escena  acaba  resumint  els  aspectes  que  hem descrit  de  bursada:

l’Elena es rebaixa a anar fins a la casa del pagès per agrair el guiatge del dia anterior, això li permet,

d’una  banda,  mostrar-se  davant  la  dona  d’en  Dalmau  i  repassar-la  a  ella,  amb  la  seva  pobra

vestimenta,  des  de  la  superioritat  jeràrquica  i  la  seva  elegància;  d’altra  banda,  fer  un somriure

burleta al pagès per recordar-li que és la seva classe social qui pren les decisions i qui posa el punt

final a una història.
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Els contes del recull, per tant, comparteixen les línies temàtiques i l’ambientació i, bé a través de

petites  històries,  bé  a  través  de  la  descripció  de  personatges,  bé  a  través  del  relat  d’escenes

quotidianes, ens dóna mostres d’unes formes de vida locals i un sistema social i familiar que formen

part d’un món en vies d’extinció a causa de l’èxode rural. Sense que hi hagi cap vinculació entre els

contes més que les indicades, el recull acaba conformant un mosaic de petites peces que, col·locades

convenientment, ens donen la impressió d’un quadre que recrea un món perdut.

4. EL CICLE DEL PALLARS

En la introducció ens plantejàvem l’objectiu de fer una valoració literària de la pertinença de  La

mort de Teresa al Cicle del Pallars a través de l’anàlisi de les claus interpretatives dels relats. Ens

caldrà, posteriorment, cercar les vinculacions oportunes amb les novel·les i, per tal d’assolir aquest

objectiu, convé que en primer lloc determinem com Barbal planteja la reconstrucció del món perdut

a les seves obres i quins són els elements narratius que configuren l’univers literari del Pallars. En

primer lloc, per tant, ens disposem a fer una anàlisi interpretativa de les novel·les que ens permeti

establir la vinculació del  text literari amb el territori, amb el benentès que, com hem assenyalat més

amunt, l’èxode que viuen els personatges permet configurar el retrat literari d’una societat en vies

d’extinció. D’altra banda, tant aquest exili com la tensió entre els espais rural i urbà, l’actitud que

prenen  els  protagonistes  davant  d’aquests  espais  en  oposició,  l’efecte  del  desarrelament,

l’ensorrament  de  les  estructures  familiars  rurals  i  els  rols  de  gènere  són  les  línies  temàtiques

bàsiques del Cicle del Pallars.

4.1.  Construcció d’un univers literari.

Les tres novel·les del Cicle situen la seva acció, o bona part d’aquesta, en el Pallars. Els diferents

elements naturals del paisatge conformen l’escenari en què els protagonistes neixen i passen bona

part de la seva vida, i és també el paisatge al que tornen alguns després de la seva aventura a la

ciutat. Espai i paisatge, però, que no només són decorat sinó que tenen una influència cabdal en els

modes de vida,  en el  desarrelament  d’alguns personatges  fora de l’àmbit  rural  i,  sempre,  en la

construcció  d’un referent  simbòlic  de  memòria  individual  i  col·lectiva.  La  representació  de  les

muntanyes  i  del  tipus  de  vida  que  s’hi  desenvolupa,  així  com  les  seves  estructures  socials  i

relacionals,  forma part  de les  manifestacions  culturals  i  literàries  de les  diverses  societats.  Les

muntanyes hi destaquen bé com a espai simbòlic, bé com a espai mític. En el cas de la literatura
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catalana, els Pirineus han estat literaturitzats en múltiples ocasions i han creat un corpus en què hi

trobem des de la seva representació com a espai mític fins a obres de literatura popular, el què s’ha

anomenat «literatura rural» i fins i tot la literatura excursionista. Maria Barbal confegeix un univers

literari  a  l’entorn  del  Pallars  que  fuig  de  l’aproximació  mítica  que se’n  podria  fer  i,  amb una

manifesta  visió  antropològica,  s’hi  refereix  com un  territori  amb unes  característiques  físiques

especials, però també amb unes formes de vida i situat en un moment històric molt concret: el de la

despoblació de la muntanya a partir de la segona meitat del segle XX. Per a Barbal, el Pallars és una

geografia viscuda en primera persona i d’aquí que la seva construcció literària no sigui una mera

recreació ficcional, sinó la recuperació d’un espai perdut que, en les seves novel·les, adquireix el

valor  d’un  símbol.  Les  tres  novel·les  del  Cicle  del  Pallars  responen  a  la  necessitat  de  deixar

constància  d’unes formes de vida que desapareixen i  d’un espai  que es transforma. La crònica

d’aquesta desaparició li permet la creació d’un univers que és alhora una realitat referencial i una

ficció simbòlica, la principal característica del qual és que té com a referent un espai real viscut per

la mateixa autora, descrit a través de la caracterització i l’experiència vital dels personatges, gairebé

mai des de la contemplació i en cap cas des de la mitificació.

Vegem quins són els plantejaments inicials de cadascuna de les novel·les. A Pedra de tartera, els

tres moments vitals de la trajectòria de Conxa com a dona – adolescència, maduresa, vellesa – tenen

a veure amb tres moviments migratoris (de la casa dels pares a casa dels oncles, a Pallarès; de la

casa familiar al camp de presoners d’Aragó i, finalment, de Pallarès  a Barcelona) tots involuntaris i

provocats per decisions de tercers, bé del destí, bé d’altres personatges: d’aquí la imatge metafòrica

de la pedra d’una tartera, sotmesa al moviment de les pedres que l’envolten. La imatge del títol té

un clar sentit metafòric que denota la imbricació del personatge principal amb el medi natural. El

títol evoca un entorn dur, gens bucòlic i estèril, com la mateixa vida de Conxa, quieta i silenciosa

com una pedra precària enmig d’una tartera. L’Agustí de  Mel i metzines, en canvi, somia des de

petit en tot allò que pot trobar més enllà del poble i, dut per les seves ganes de prosperar i conèixer

món, convertirà bona part de la seva vida en un pelegrinatge voluntari fins a l’exili en bona mesura

forçat després de la Guerra Civil  espanyola, que el durà fins a França. La novetat en la migració de

l’Agustí Ribera és que a la vellesa, diferentment de Conxa, torna al poble per constatar, això sí, que

el món que era referència  de la  seva infantesa ha desaparegut.  La família  Raurill  de  Càmfora,

situada l’acció a principis dels anys seixanta, fuig de Torrent per voluntat del patriarca, Leandre

Raurill. El que els Raurill busquen a Barcelona no és prosperitat sinó refugi dels secrets i tragèdies

que amenacen la família; sobretot fugen de l’amenaça que el vell patriarca ha rebut del seu gendre

Frederic i de la seva desautorització pública.
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Queda clar, per tant, que a la base del desenvolupament de cadascun dels arguments, hi és subjacent

el  moviment  migratori  dels  protagonistes,  el  trasllat  del  camp a la  ciutat.  En aquest  moviment

migratori, s’estableix una relació entre la geografia real i la geografia literària de les obres del Cicle

que contribueix a la construcció de l’univers literari. Podem fer un seguiment d’aquesta relació a

través dels topònims que apareixen a les novel·les i a partir dels quals Maria Barbal ens proposa un

joc basat en la recreació d’un espai recuperat en la ficció amb un seguit de topònims reals que

adscriuen la història a un territori conegut i concret, i un seguit de topònims inventats però amb

clares referències a una geografia real. El tractament d’aquests topònims, a més, és força diferent en

cadascuna de les novel·les. D’una banda, a Mel i metzines apareixen pobles i espais que trobem al

mapa de la zona: Rialp, Sort, Tremp, la Pobla de Segur o el riu Noguera Pallaresa. A Pedra de

tartera,  en canvi, tots els topònims de l’àmbit  rural  són inventats  però juguen amb una realitat

geogràfica referencial: així, apareix el poble de La Noguera, que pren el nom del riu real, o bé el

poble de Montsent, que el pren d’una muntanya. Els noms dels llocs que configuren gran part de la

vida de Conxa, Torrent i l’Ermita, tot i ser inventats, designen elements del paisatge del Pallars que

són així simbolitzats. Potser el cas més curiós és el de  Càmfora, en què apareixen tant topònims

reals com la Pobla de Segur, com el poble de Torrent, d’on és oriünda la família Raurill, que trobem

primer a Pedra de tartera i que passa a formar part, així, d’una realitat interna a l’obra barbaliana.

El mateix cas el trobem amb l’aparició en aquesta novel·la dels pobles de Montsent, l’Ermita, el

poble on neix Conxa, i Pallarès, el poble on passa gran part de la seva vida. L’ús d’aquests topònims

i la seva recurrència en les tres novel·les, així com la coincidència en els plantejaments temàtics,

ajuden a la percepció de solidesa de la proposta literària de Barbal.

Tot seguit, ens disposem a identificar i analitzar els elements que ens permeten considerar aquestes

obres com a constitutives d’un univers literari que és manifestació de la voluntat de l’autora de

plasmar de forma fidedigna una realitat sense filtres literaris, del compromís amb el territori i també

amb la memòria a través de la qual pretén recuperar el món de la seva infantesa i de la història de la

seva família,  però  també el  món recòndit  d’una  porció  de la  història  del  país  que s’articula  a

l’entorn  de  la  Guerra  Civil   i  els  seus  efectes,  entre  els  quals,  l’oblit  oficial  del  Pallars  i  el

consegüent èxode rural al què es veieren impel·lits els seus habitants. Les estructures familiars i

socials,  fortament  ancorades  en  un  sistema  patriarcal,  i  les  desigualtats  entre  els  gèneres  ens

permetran articular un discurs a l’entorn de la construcció d’aquest univers. I, d’una manera molt

bàsica,  els  canvis  que  en  aquestes  estructures  suposa  el  trasllat  a  la  ciutat  dels  protagonistes.

Possiblement, un dels trets més emblemàtics d’aquesta ficció narrativa és l’habilitat amb què Maria
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Barbal modela uns personatges que ens fan conèixer, amb el seu periple vital, aquest univers que és,

en  realitat,  un  paisatge  humà i  que,  si  bé  s’emmarca  físicament  al  Pallars,  adquireix  un  valor

universal.3 

En el diàleg entre l’antropologia i la literatura pretenem identificar, a partir de l’anàlisi textual de les

novel·les, els elements etnogràfics que constitueixen la realitat referencial que l’autora vol recuperar

a través del discurs narratiu i que conforma la reconstrucció literària del Pallars, les seves formes de

vida  locals,  les  relacions  i  comportaments  familiars  i  socials  i  la  construcció  simbòlica  que

representen els trets culturals i antropològics. Com hem anunciat a la introducció, establim per a la

nostra  anàlisi  les  formes  de representació  sociocultural  de  la  societat  rural  a  partir  dels  parells

dicotòmics espai rural – espai urbà i dona – home, a l’entorn dels quals es configuren el sistema

social i les relacions familiars. 

4.2.  Dibuix d’un paisatge humà.

Les tres obres del Cicle del Pallars contenen l’experiència vital que suposa per als personatges la

migració  del  camp  a  la  ciutat.  En  major  o  menor  mesura,  un  viatge  migratori  d’aquestes

característiques suposa un trasbals en la vida dels protagonistes, tot i que aquest efecte és diferent en

cadascun d’ells. Encara que no en siguin conscients, els personatges de les novel·les transformen el

paisatge tant del poble que abandonen com de la ciutat que els acull. Les migracions són sempre

històries  d’una  transformació  social  i  econòmica  que  produeix  també  canvis  interiors  en  els

personatges, que pateixen nostàlgia i enyorament i que, en alguns casos, se sumeixen en una crisi de

valors. Analitzar l’efecte de la migració en els personatges era un dels objectius de l’autora, segons

ha escrit ella mateixa referint-se a les obres del Cicle (Barbal: 2004, 8):

[...]  m’interessava  analitzar  el  seu  viatge,  l’assumpció  del  canvi  de  paisatge,  la  seva

transformació interior, el naixement de la nostàlgia d’un món (o d’un temps) perdut, els

matisos  que  separen  els  individus  dins  d’un  nucli  consanguini  i  sotmès  al  mateix

desterrament, la crisi dels seus valors ancestrals. Sobretot, el paper de les dones, la seva

evolució. [...] La pèrdua de referents, el canvi de feina, de costums, el debilitament de la

jerarquia familiar (patriarcal), transforma el personatge, però no pas de forma idèntica. El

3 Així s’explica, per exemple, la gran acollida que tingué Pedra de tartera a Alemanya després de la difusió que

en féu la Fira de Frankfurt el 2007. Tot i el caire local de la història que s’hi narra i la circumscripció a un

territori molt determinat, els grans temes de la novel·la – i del Cicle – són tractats en la literatura universal.
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sexe, l’edat, el caràcter, la preparació, són característiques que poden canviar el signe del

resultat.

Les novel·les del Cicle parteixen de plantejaments ben diferents: ni els motius de l’exili, ni l’efecte

que aquest té en els personatges, ni l’estil narratiu o el punt de vista són els mateixos. Però és a

través  del  relat  d’aquest  exili  i  dels  seus  efectes  que  els  personatges  es  construeixen,  i  en  la

construcció dels personatges i el seu relat vital es configura l’univers literari del Pallars, que és el

rerefons simbòlic de les tres obres.

L’inici  de les tres novel·les ens situa d’entrada en un àmbit rural  que, d’una manera o altra,  és

definit en les primeres línies de la narració. Convenim amb Sullà (2008) que l’inici d’una narració

és un «lloc estratègic» que té la funció de començar el text de la manera més eficaç possible per tal

de cridar l’atenció del lector. També és l’inici que ha de donar el to del llenguatge i de l’ambient i

proporcionar informació sobre els personatges, el lloc i el moment en què ocorre l’acció. Vegem

l’inici de Pedra de tartera:

Es veia prou que a casa érem molts. I devia de sobrar algú. Jo era la quinta de sis germans

i, segons deia la mare, havia arribat perquè Déu havia volgut i s’ha d’acceptar allò que Ell

envia. La Maria, que era la primera, feia més de mestressa que la mare mateixa, el Josep

era l’hereu i el Joan era al seminari. Els altres tres més petits, havia sentit a dir un ramat

de camins que donàvem més feina que benefici. El temps no era d’abundància, tantes

boques i poca hisenda havien de fer forat per força. Per això van decidir que jo, que era

suau de caràcter i ben entenimentada, marxés per ajudar tia, [...] S’havia casat amb un

hereu molt més gran que ella, que tenia trossos, almenys mitja dotzena de vaques, poralla

i conills, a més a més d’un hort. [...] Així doncs, a tretze anys, amb el mocador de farcell

al braç, [...] vaig deixar família, casa, poble i muntanya. (13)

Aquest primer paràgraf ens situa perfectament en l’ambient rural, determina les poques possibilitats

econòmiques de la família, identifica la protagonista en la narració de la història amb l’ús de la

primera persona i l’acció en els seus tretze anys. A banda, ens dóna indicis de l’època en què se

situa l’acció  a  través  de la  descripció  del  repartiment  d’atribucions  socials  dels  membres  de la

família: Maria, la pubilla, fa de mestressa; Josep és l’hereu, el propietari de la hisenda (per tant, la

casa, les terres i els  béns);  Joan, que deu ser el  tercer,  és el seminarista.  Tot com pertocava en

l’organització familiar de l’àmbit rural de principis del segle  XX,  un ordre familiar absolutament

jerarquitzat  i  vinculat  als  dictats  de  la  societat  catòlica,  que  disposa  l’ordre  diví,  inviolable  i
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incontestable. Els altres tres fills de la família, entre els que es troba la protagonista – narradora, són

una nosa per a la família, i ben aviat es veurà que tenen, en ocasions, menys atencions que el bestiar.

Abans d’acabar el primer paràgraf de la novel·la, el relat dóna compte del primer trasllat de Conxa a

través d’una imatge que identifica la llar  amb alguna cosa més que la casa pròpiament  dita:  la

protagonista no s’allunya de la casa o bé de la família, només, diu textualment «[...] vaig deixar

família, casa, poble i muntanya», és a dir, el seu món identificat amb aquests quatre elements que el

conformen. Diu Helena Alonso (2007: 50): «Com és sabut, quan parlem de la casa, al Pirineu, no

ens referim únicament a l’edifici on la gent viu, sinó que és un concepte molt més ampli que inclou

casa, família, terres i, per tant, també la història i la tradició familiar que hi ha al darrere i que, de

vegades, condicionen les relacions socials per molt de temps», aquest concepte de «casa» és el que

abandona Conxa als tretze anys. D’altra banda, no sabem si els altres dos germans que, juntament

amb Conxa, formen el grup d’«els altres tres més petits», són germà i germana o dos germans, però

en tot cas, la condició de dona és la que escull Conxa per abandonar la casa familiar. S’entén que

per ajudar en les tasques agrícoles o ramaderes hi podria haver anat un noi, però per dedicar-se, a

més, a les tasques de la llar, només hi poden enviar una noia. En aquest punt, per tant, es comparteix

l’argumentació amb el segon eix vertebrador que hem establert: l’oposició dona – home. Conxa és

l’escollida perquè és «suau de caràcter i ben entenimentada», dos trets convertits en virtuts quan es

tracta d’una dona. És aquesta mateixa condició del seu sexe que prematurament la separa de la

família i la fa passar de la infantesa a una adolescència forçada per les circumstàncies i per les

tasques que haurà de dur a terme en la nova llar al costat dels oncles. 

El segon paràgraf  s’enceta  amb una referència  al  mercat  de Montsent  «[...]  on pare i  la  Maria

aprofitarien per comprar i deixar-me als oncles [...]» (14). Cal notar la importància dels mercats

comarcals en un espai pirinenc amb poca facilitat per a la comunicació i els desplaçaments entre

pobles i nuclis habitats. Diu Campillo (1991 - 1992: 146): «L’espai era dimensionat pel fet que tenia

un principi i una fi. Un principi que s’originava en el poble mateix, que a través del mercat assolia

una dimensió comarcal, a través de les fires una dimensió regional, i que tenia com a fi Barcelona».

I  encara  (Campillo  1991  –  1992:  147):  «Però  tota  aquesta  muntanya,  aquest  espai  viscut,

s’articulava també al voltant d’una jerarquia de llocs amb significació existencial: la casa, el poble,

la vall, el mercat, la fira. L’essència dels llocs no pot separar-se de la seva doble dimensió d’espai

objectiu valorat subjectivament». Per tant, el mercat de Montsent és l’espai d’intercanvi, l’espai de

compra-venda, de les transaccions econòmiques i comercials, l’oportunitat de posar-se al dia de les

notícies de la comarca, l’espai en què Conxa passarà de les mans del pare a les mans de l’oncle en
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un acte de mercadeig d’un subjecte femení objectualitzat, que només té valor per la seva utilitat

domèstica i a qui no se li ha tingut en compte la pròpia voluntat.

Potser no és tan efectiu per als nostres interessos el començament de Mel i metzines, però s’hi poden

identificar igualment elements etnogràfics que conformen el discurs literari  de recuperació de la

ruralia. Aquesta torna a ser una novel·la narrada en primera persona en la veu del protagonista,

Agustí  Ribera,  el  primer  personatge  principal  masculí  en  les  obres  de  Barbal.  Després  de  fer

referència al dia del seu naixement, en la segona part d’aquest capítol introductori Agustí Ribera ens

fa un retrat succint però esclaridor de la seva realitat d’infantesa: «A casa enraonàvem molt. En

aquells temps, la llum elèctrica només arribava als pobles grans, i cap al tard, posàvem veu a la

història de la nostra vora, els més grans feien memòria dels anys passats» (116).

El segon capítol de la novel·la ens comença a descriure, a partir del relat vital d’Agustí, elements

que configuren la narració del món rural en què se situa l’acció: «A vuit anys ja anava a aviar i

mentre els animals peixien, jo m’estirava a prop de la gossa. [...] Cap allà el 1896 hi havia hagut una

gran sequera que havia deixat els pobles de la comarca en la misèria més gran» (118).

Tasques  pròpies  del  món pagès,  d’una banda,  i  implicació  dels  infants  en aquestes  tasques,  de

l’altra, com hem vist també a Pedra de tartera. És una mica més endavant que hi trobem referències

al concepte de «casa»: 

Encara vull dir que, de dins, casa nostra era més nova que les altres del poble i jo n’estava

cofoi. Al meu germà Conrad i a jo ens anomenaven els del Simó o els de la Llucieta, o bé,

els de la casa xica del Baster. Cal Baster era la casa gran, la dels parents del meu pare.

(123)

Tornem a trobar-nos amb una organització social que s’estableix a partir de les cases de la família,

en  el  seu  sentit  més  extens.  Hi  trobem,  a  més,  la  narració  d’una  emigració  anterior  a  la  que

protagonitzarà el propi Agustí, l’emigració de començament del segle  XX que emprenen diferents

membres de la família dels avis i que dóna compte d’una societat rural obligada a abandonar el seu

espai vital des de molt abans de l’èxode rural de mitjan de segle.

L’inici de Càmfora és força més productiu:
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A l’hivern, tocades les sis es fa de nit. Els carrers del poble, freds i poc il·luminats, no

semblen  hospitalaris.  Aparentment,  l’ambient  és  d’absoluta  quietud  com  si  tothom

dormís, però si es pogués mirar dins de les cases, hi ha moviment. A l’estable munyen les

vaques i a prop de la llar, a les cuines, també hi ha algú que trafiqueja o potser només seu.

[...] Potser passen el temps mentre les dones o els més joves munyen les vaques al corral

de cada casa. En tornant del cafè esperen trobar la taula parada i el sopar a punt. Potser es

queden envescats pel frec de les cartes que negregen, estovades, i pel gust del vi servit en

gots. (9)

En vint línies escasses, Barbal ens fa un retrat de Torrent, el poble d’on és originària la família

Raurill,  que comprèn no només el retrat físic sinó l’ambientació de dins i fora de les cases, les

tasques pròpies de l’àmbit rural i la disposició social dels gèneres. D’una manera molt clara, allò

que defineix l’espai rural a  Càmfora, a banda de les esporàdiques descripcions del paisatge, és la

relació desigual que s’estableix entre els homes i les dones. Una relació que impossibilita que les

dones prenguin les seves pròpies decisions. Aquesta interpretació es desprèn de les accions dels

personatges  quan són a  Torrent  i  també de l’alteració  en les  estructures  familiars  i  socials  que

suposarà l’emigració a Barcelona. Són nombrosos els exemples que a la novel·la, tal com succeeix

en aquest primer capítol, ens situen en un ambient tancat, inflexible i desconfiat per on desfila tota

una  galeria  de  personatges  femenins  que  viuen  la  vida  sense  tenir  cap  tipus  de  poder  ni

d’autonomia.

Partint  de  l’anàlisi  d’aquests  inicis  de  les  novel·les,  establim  les  formes  de  representació

sociocultural  que  hem  plantejat  més  amunt:  l’oposició  entre  el  món  rural  i  el  món  urbà  que

configura un dels eixos a l’entorn del qual s’estructura un sistema social determinat i s’articulen les

relacions familiars i socials. En totes tres novel·les, l’oposició amb la ciutat també defineix el poble.

En trobem una referència clara a l’inici de Càmfora: «Entre tots els carrers, n’hi ha un que durant

una estona es veu més transitat que els altres, però no s’hi passeja» (9), en clara al·lusió als costums

urbans, mentre que al poble els carrers són bé vies que comuniquen els espais, bé indrets on se

situen les cases, receptacles  reals de la vida familiar.  És a la ciutat  que «[s]empre tenen pressa

perquè encara han d’anar a treballar, o és tard, perquè tornen a casa i han de dinar, [...]» (21). Com

veurem també en Pedra de tartera, la noció del temps a la ciutat és ben diferent de la del poble;

així, reflexiona el vell Raurill en «aquella arada de temps que no sap com empentejar» (23). També

el pare Raurill dóna compte de la diferència del menjar a la ciutat: «Al cap de poc, s’acomodarà a

tocar de la taula, maleint sempre el pa petit, el pa tou, el pa amb una cera per costra, [...] I finalment

esmorza. Quina desgràcia de pa!» (23). El pa, símbol de l’aliment per excel·lència,  com la llet,
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elements als què també fa referència la Conxa de Pedra de tartera per constatar la diferència amb el

menjar del poble, la manca d’autenticitat en el procés d’elaboració i el resultat final: «Barcelona és

un pa petit que s’acaba cada dia i és llet d’ampolla, molt blanca, sense nata i amb un gust primet»

(107). 

A Pedra de tartera aquesta oposició entre els dos espais apareix just en el darrer capítol d’una

manera clara, quan Conxa ja està instal·lada, a la vellesa, en una porteria de l’Eixample barceloní i

descriu el que la ciutat significa per a ella des d’aquest reducte on espera la mort. Per a Conxa,

Barcelona és el negatiu de la fotografia del poble: «[...] és una casa on les finestres no donen al

carrer.  Miren al  vestíbul  de l’edifici  i  a l’ascensor del servei»,  «[...]  és el  cel  lluny i  els estels

espantats» (107) – una imatge recurrent també a  Càmfora, on Maurici, ja a Barcelona: «[C]ridat

encara d’un vell instint, alça els ulls per saber l’hora i es troba que el cel es veu lluny» (30). En

contraposició a les tasques del món rural que es descriuen al llarg de la novel·la: «Començava a

vesprejar. Hora de tancar les vaques al corral. Hora de preparar el sopar. Hora d’entretenir-se un

moment a la font per explicar tal feta, però només el temps de dir un parenostre!» (96), a Barcelona,

Conxa té uns encàrrecs molt concrets que estan establerts segons un sistema inamovible del pas de

les hores, per això diu que Barcelona: «[...] és tot a una hora. Quan no ha arribat és massa aviat,

quan ha passat aquella hora ja és massa tard» (107). També la vocació política del marit de Conxa,

Jaume,  ajuda  en la  definició  del  món rural  com un territori  inaccessible  i  oblidat:  «Va dir  que

estàvem abandonats a muntanya, que ningú no es recordava dels fills de la terra que vivien tan lluny

d’allí on es decidien totes les coses» (55), d’aquesta manera, s’estableix a la ciutat, a Barcelona, el

centre de l’espai de la presa de decisions, de l’activitat política i comunitària, mentre a la muntanya

segueixen reclosos els ciutadans que no tenen possibilitat de participar d’aquesta vida pública i, per

tant,  no  poden  defensar  els  seus  interessos.  És  la  mateixa  imatge  del  pes  de  la  capitalitat  de

Barcelona  que trobem en el  relat  de  la  tia  de Conxa,  que ha pogut  anar  a  Barcelona  a  visitar

l’Exposició Universal de 1929, i «[p]arlava dels palaus, dels jardins i de tantes coses que no es

podien amidar amb res del que coneixíem a Pallarès. Només amb les muntanyes i els rius, i encara»

(56). 

La distància entre la capital i el món de la muntanya és molt més que el que puguin assenyalar els

quilòmetres  entre  dos  punts;  un i  l’altre  són marques  de dues  realitats  diferents  i  oposades:  la

centralitat contra la perifèria; la capitalitat contra la  comarcalitat; el progrés contra la tradició; el

luxe contra la precarietat; el cosmopolitisme contra l’endogàmia. Per als protagonistes de les obres

del Cicle, l’oposició també és llibertat contra seguretat, perquè, d’entrada, la ciutat és desconeguda i
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inabastable,  insegura,  tot  i  oferir  un àmbit  de llibertat  individual  i  col·lectiva impossible  en les

petites comunitats rurals. L’Agustí Ribera de Mel i metzines, tot i les seves ànsies de veure món i de

traspassar l’àmbit del poble i allò que el poble li proporciona, en anar a estudiar a Rialp i tornar a

casa en el descans setmanal, diu: «El meu poble va semblar-me fet a mida. No podria dir l’alegria

que sentia enfilant l’extrem de baix i reconeixent cada casa, cada persona i la major part de les

pedres» (156). És, per tant, l’àmbit de la família, de la seguretat,  aquella realitat referencial  del

Pirineu que s’estableix sota aquest concepte extens de la casa nuclear i al que ja hem fet referència,

el concepte que abasta també la història de les diferents generacions, l’espai de la memòria i la

tradició. El mateix Agustí troba que ha d’explicar la història del seu pare per justificar el seu amor

per la casa familiar: «Fins ara no em faig càrrec que per explicar la casa on vaig néixer m’ha fet

falta girar una marrada així de grossa» (123) i identifica la història de la casa amb la de la pròpia

família establint així un lligam entre l’espai i la memòria. Aquesta vinculació és la que estableix els

límits de la identitat pròpia dins l’àmbit del poble com a espai de la infantesa, és el que fa tornar

Agustí Ribera del seu exili de quaranta anys a París malgrat no trobar, en el seu retorn, el món que

havia deixat en la joventut. El seu pas d’anys per la rue La Fayette no ha significat un arrelament

veritable, tot i que és a França on s’estableix, forma una família i prospera. Des d’allà, els records el

duen a mitificar l’espai perdut de la infantesa, de la família. Emigrat a un país que no ha viscut com

a seu,  retorna a un país que ja no és el  seu,  d’aquí la  reflexió final  del protagonista  de  Mel i

metzines:  «Quan sóc a Olp, on vaig néixer, o a Rialp, sento recança de l’anonimat que tinc als

carrers de París, dels seus sorolls diversos, de la meua cuina. A Olp sóc el francès i a París no sóc

d’enlloc o d’aquí mateix» (337). 

També els protagonistes masculins de Càmfora se senten desarrelats a la ciutat, tot i que per motius

diferents. Pare i fill intenten mantenir les formes de vida rurals un cop instal·lats a Barcelona. La

voluntat de Leandre Raurill és fugir del poble, no pas provocar un canvi en la seva manera de viure.

Així és que, en arribar a la ciutat,  continua amb els seus hàbits, però la ciutat no li proporciona

l’escenari idoni per a restablir el rol que al poble tenia assignat: ningú s’atura a escoltar les seves

històries, no troba el  reconeixement  social,  no pot mantenir  l’autoritat  ni comptar amb l’actitud

complaent dels veïns, no entén que no és la ciutat que ha d’adaptar-se-li sinó que és ell que ha

d’adaptar-se  a  la  ciutat.  Són  nombrosos  els  exemples  que  il·lustren  el  desencaix  que  aclapara

Leandre un cop instal·lada la família a Barcelona, des dels problemes d’adaptació a les sabates o

l’americana fins a l’establiment de les normes de convivència que ell no entén. Per la seva banda,

Maurici Raurill és qui d’una manera més manifesta i rotunda inicia la seva vida a Barcelona sense

possibilitat de sortir-se’n. Se sent orfe i desarmat i això el fa ser prudent i desconfiat; el tràfec del
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carrer l’atabala i el fa sentir insegur, a la ciutat s’ofega i l’anonimat el deixa sense uns referents que

necessita  per  viure  i  per  a  definir-se  com a  individu.  Maurici  és  el  paradigma  de  personatge

desarrelat i totes les accions que du a terme al llarg de la novel·la ho constaten. És ell qui pateix de

manera més clara la pèrdua de la pròpia identitat en no trobar el seu encaix a la ciutat: «Si no fos per

aquella basca que, alguns instants, se li cargola a la panxa [...]. Perquè, a Barcelona, qui és ell? [...]

Al que no pot fer-se és a no ser ningú, [...]» (31). També la Conxa de Pedra de tartera viu la ciutat

com una presó a la que l’ha arrossegat la voluntat del seu fill, des de la porteria que serà el seu

darrer espai vital, Barcelona per a Conxa és «[...] no conèixer ningú. Només els de la família. [...] És

oblidar el so dels animals de casa per veure passar gossos encadenats cap al tard. [...] Barcelona, per

a mi, és una cosa molt bona. És l’últim graó abans del cementiri» (107-108).

La descripció del clima i l’orografia de la muntanya – també de vegades en comparació amb la

ciutat -, són altres elements constitutius de l’articulació del món literari del Pallars. Els exemples

són escassos, perquè Maria Barbal no s’atura en la contemplació del paisatge, a no ser que sigui a

través dels personatges. Com ha assenyalat Anne Charlon (2006: 152): «[...] fins i tot quan es tracta

de relleu, clima, fauna o flora, aquesta geografia es relaciona sempre amb els personatges; així,

realitats objectives se “subjectivitzen” mitjançant l’expressió de les sensacions i vivències que va

provocar». És el cas de Conxa i l’excursió que fa amb les dones del poble per anar a collir bolets,

quan constatem la  dificultat  de l’ascensió i  el  paisatge  que es  contempla  des  del  cim; o algun

passatge en què es contextualitza la feina dura del camp. I al costat de la rudesa del relleu, també la

rudesa del clima: primaveres i tardors curtes, hiverns llargs i gelats que dificulten la comunicació

entre els pobles i afavoreixen l’aïllament. Vinculat amb la geografia i la meteorologia hi destaquem,

com a element de definició de l’àmbit  rural,  les tasques del camp, descrites sempre a partir  de

l’acció dels personatges. Maria Barbal parla d’aquestes tasques des de la realitat viscuda en la seva

infantesa quan ajudava esporàdicament en la sega lligant les gabelles, descarregant l’herba o aviant

les vaques, però es nodreix també dels estudis de l’etnògraf Ramon Violant i Simorra, sobretot pels

rituals de la sega que apareixen a  Mel i metzines, la cura de les vinyes o l’ofici de talpaire. Les

tasques del camp, més enllà de la seva duresa, es veuen entorpides tant pel relleu com pel clima i es

vinculen directament amb la pobresa dels protagonistes. Com bé indica Anne Charlon (2004: 154),

la vida de pagès es troba resumida en la definició que la Conxa de Pedra de tartera fa de la seva

mare: «La meva mare era una dona que només coneixia dues coses: feina i estalvi» (18).  Mel i

metzines ens ofereix la descripció de les diverses tasques de pagès en què s’ocupa el protagonista

fins a la seva migració a França. Aquest relat ens permet entendre la duresa de les ocupacions tant al

camp com amb el bestiar o bé la importància cabdal de la meteorologia en l’èxit de les collites. 
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Lluny, per tant, del dibuix d’un món natural idíl·lic, Maria Barbal ens ofereix una imatge dura de la

vida a la muntanya. Com ella mateixa afirma, a les novel·les del Cicle no pretén fer un retrat amable

del Pallars, no manifesta cap voluntat de pintar un món mític o edènic i genuí allunyat del brogit

urbà, un paradís perdut. L’únic paradís, ens diu, és el paisatge mateix, però un paisatge que, per a la

gent que hi viu, provoca moltes dificultats en la vida, duresa en la feina i aïllament social.

A la reflexió sobre els canvis que es produeixen en els hàbits socials i l’estructura familiar en el

processos  migratoris  descrits  a  les  novel·les,  hi  vinculem  el  segon  eix  de  les   bases  de

representacions socioculturals que determinen els espais rural i urbà, això és, el parell dicotòmic

dona  –  home.  Com dèiem  més  amunt,  cadascun  d’aquests  èxodes  és  diferent  tot  i  compartir

l’oposició món rural – món urbà, el relat de la migració i el desarrelament, l’anàlisi de les relacions

personals i la modificació social que comporta l’emigració del camp a la ciutat i, de manera molt

important, l’actitud que cadascun d’aquests personatges adopta davant els reptes que la ciutat els

planteja.

És  pertinent,  per  tant,  l’anàlisi  de  la  influència  que  la  ciutat,  Barcelona,  té  en  dos  d’aquests

personatges, la Conxa de  Pedra de tartera i la Palmira de  Càmfora.4 Conxa i Palmira tenen una

actitud molt diferent davant la ciutat com a escenari de la seva nova vida. Per a Conxa, l’emigració

a Barcelona és el  final d’una vida que ella mai no ha controlat.  Contra la seva voluntat,  el  fill

decideix  traslladar-s’hi  (i  traslladar-la)  i  aquesta  imposició  suposa  per  a  Conxa la  indefensió  i

l’aïllament final. Barcelona és l’anonimat i el final del viatge, com hem assenyalat més amunt. Per a

Palmira, en canvi, la ciutat és la promesa d’una vida en llibertat, deslliurada a la fi de les estrictes

estructures patriarcals imperants en la seva família a Torrent i en general en la societat rural, on la

dona és poc més que escarràs, sotmetiment i silenci. Per a Palmira, Barcelona és l’oportunitat de

desenvolupar-se com a individu, de no dependre de l’autoritat masculina, de canviar l’organització

familiar i ser mestressa de les seves pròpies decisions. Per això, ben a l’inici de la seva estança a

Barcelona, quan el seu marit només veu la pròpia salvació en el retorn al poble, Palmira decideix no

abandonar la ciutat.  De fet, aquesta és la principal desavinença que farà impossible l’enteniment

entre  un  i  l’altra,  perquè  el  que  per  a  Maurici  és  inconcebible,  per  a  Palmira  representa  una

oportunitat  tot  i que hagi d’enfrontar-se als cànons més ancestrals  d’obediència  i  submissió. La
4 Ens circumscrivim aquí a aquestes dues novel·les tenint en compte que el protagonista de  Mel i metzines no

explora de la mateixa manera els efectes que el seu trasllat a París ha tingut en la seva vida, segurament perquè,

tractant-se d’un home, els seus guanys o pèrdues en instal·lar-se a la ciutat no són tan desproporcionats respecte

el seu lloc d’origen com els de les dones.
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relació familiar i social basada en la desigualtat dels gèneres és un dels elements fonamentals de la

construcció del món literari del Pallars barbalià.

Aquest  sistema  de  relacions  basat  en  la  desigualtat  no  només  sotmet  les  dones  a  l’autoritat

masculina,  sinó que les  impossibilita  per  prendre les  seves  pròpies  decisions.  El  patriarcat  que

ordena i configura l’ordre familiar i social de les societats en què s’inscriuen les novel·les projecta

una imatge de les dones i la maternitat segons un sistema que es basa en les relacions de poder, i

intervé en la construcció d’un estereotip femení amb la concurrència de la institució catòlica, que

també propugna un model femení de resignació, sacrifici i humilitat,  com hem vist en parlar de

l’inici de Pedra de tartera. Se’ns fa oportú el raonament de Bourdieu (Corcuff: 1998, 32-35) en la

seva definició de l’habitus i la reflexió sobre la representació pluridimensional de l’espai social, de

manera  que  no  parlem  d’una  forma  determinada  de  dominació,  sinó  de  capitalitzacions  i

dominacions, és a dir, de relacions asimètriques entre els individus i també entre els grups socials,

dominacions que de vegades creuen diferents camps, com la dominació de les dones pels homes.

Bourdieu es refereix a la transversalitat de la dominació masculina, ja que aquesta no es dóna en un

sol àmbit  de la vida, sinó en tots: l’econòmic, el social,  el cultural,  el de la representativitat,  la

visibilització, la presa de decisions, etc. Així, dibuixa el que anomena  camp de poder, l’espai on

s’enfronten els dominants de diferents camps. Fins ben entrat el segle  XX, aquest  camp de poder

serà el reducte privat on queden relegades les dones, convidades a tenir fills i a ocupar-se de la cura

de la família i de la llar, tesi que vindria avalada per la concepció de les configuracions de Norbert

Elias (Béjar: 1991), és a dir, les formes específiques d’interdependències que lliguen els individus

uns  als  altres  en  un  àmbit  de  desigualtat  i  dominació,  mai  en  un  sistema  de  dependències

recíproques.

Aquesta interpretació es desprèn, a Càmfora, de les accions dels personatges quan són a Torrent i

també de l’alteració que, en aquestes relacions, suposa l’emigració a Barcelona. A la societat rural,

les dones són les que s’ocupen de les tasques de la llar i de la cura de la família i del bestiar, però els

qui tenen autoritat són els homes. Contra el discurs que l’estructura patriarcal de la família és també

present a la ciutat, argüim que l’aïllament del món rural, les dificultats en la comunicació i la manca

d’oportunitats empitjora la situació de les dones rurals en comparació amb les dones de la ciutat.

També és així a Pedra de tartera quan, altre cop, Conxa ens parla de la seva mare:

Quan ens llevàvem ja feia una estonada que treballava o bé havia marxat als prats amb

pare  i  el  Josep.  Quan  pujàvem  a  dormir  encara  aprofitava  per  apariar  la  berena  de
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l’endemà o per endreçar coses; algun camí, acostumada a ser l’última, encara passava el

rosari. (18)

Sembla que Conxa té consciència clara d’aquesta diferència en la construcció social del sexe: «Però

els homes en una casa de pagès no solen rebre la part més dolenta i, mentre pare ens embadalia amb

les seves històries, mare encara sargia a llum del fogueral uns quants mitjons [...]» (15). A banda de

la distribució sexual de les tasques familiars, hi ha també una qüestió de reconeixement social, el

que es troba Conxa quan està embarassada per segona vegada i, després d’haver tingut una nena,

tothom desitja que aquest cop sigui un nen. La figura de l’hereu,  tan vinculada a un altre  dels

aspectes de construcció social com és la transmissió del patrimoni, sembla ser per a la comunitat la

garantia del bon funcionament de la casa – en el seu sentit extens. Però Conxa no n’està segura,

perquè la seva experiència li diu que són les dones les qui sustenten les famílies, tot i el pes de la

concepció tradicional de l’autoritat masculina. 

El pes de la tradició esclafa les expectatives de les dones i les manté en un espai de subordinació.

En el cas de Pedra de tartera, és el pas a la següent generació que provocarà un canvi estructural

important en la societat rural, la generació de les filles de Conxa, la gran de les quals decideix

abandonar  el  pubillatge  i  les  seves  implicacions  per  deslliurar-se  de  la  vida  de  pagès,  tot  i  el

pronòstic terrible de la tia de Conxa que li augura un futur incert i ple de desventures. S’acaben, per

tant, les «visites», els casaments acordats entre les famílies, la transmissió del patrimoni per línia

masculina, la cessió de les filles per anar a servir. El canvi social és evident: de la «compra» que

significa el matrimoni de conveniència, es passa al rebuig de la vida de pagès i tot el que comporta:

«[Tia] havia comentat que nosaltres ja no hi moriríem en aquella casa, que la vida era massa dura en

aquells pobles i que la joventut que pujava aleshores no hi voldria aguantar» (106). 

L’anàlisi dels personatges femenins de Càmfora ens porta a considerar els dos mons contraposats

que es descriuen a l’obra. D’una banda, l’àmbit rural és el que permet estructurar un món atàvic,

altament androcèntric en què la dona és objectualitzada. D’altra banda, l’àmbit urbà delimita un

món on és possible l’emancipació social i personal, on les persones es regeixen per les normes de la

urbanitat  que  comporten  implícits  l’anonimat  i  la  individualització  i  que  possibiliten  la

independència econòmica i,  per tant, també el poder de decisió. Aquí és on apareixen espais de

llibertat per a les dones. Unes dones que, a la muntanya, viuen sense poder ni autonomia. Més enllà

de  Palmira,  tota  una  colla  de  personatges  femenins  s’erigeixen  en  símbols  d’aquesta  societat

patriarcal a la novel·la. El que defineix i agermana aquests personatges és el silenci, la constatació
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més ferma de la seva invisibilitat. El silenci és present en la vida de totes elles, un silenci imposat

per les normes socials que només Palmira converteix, un cop a la ciutat, en estratègia. D’entrada,

Palmira calla quan el sogre decideix que el nucli familiar es traslladi a Barcelona i així mateix, calla

quan, després d’hores de treballar tant a casa com a la merceria o a la granja, «[...] es queixava en

veu alta quan no hi havia ningú a la vora» (26). També calla quan Maurici li planteja la tornada al

poble, i és a partir d’aquí que Palmira comença a fer servir el silenci com a instrument per a la seva

emancipació. També Roseta, la veïna violada en la seva joventut per l’avi Raurill, calla durant anys

seguint el consell de la mare que, en saber l’abús que ha patit la filla, amb un sol gest resumeix la

violència tàcita contra les dones: «Al cap dels anys, a la Roseta encara li semblava veure la seva

mare posant-se l’índex de la mà dreta davant dels llavis» (179). I calla Sabina per amagar l’incest de

què és objecte als disset anys. També la seva mare l’obliga a callar perquè la vergonya del fet recau

com una llosa sobre la víctima, no sobre el botxí. Aquest silenci s’adiu amb el concepte de violència

simbòlica  de què parla  Bourdieu,  un  silenci  que  està  sustentat  per  un  discurs  que  legitima  les

relacions de dominació entre els individus i que, com indica Foucault (1976: 32-33), es converteix

en una «eina de poder i control». 

Barcelona ajuda Palmira a deixar enrere un món que ja no sent propi, una manera de viure i de

callar,  mentre  s’enfronta a l’autoritat  masculina  i  aprèn a prendre les  seves pròpies decisions a

través de l’allunyament de la família i del context social del seu passat. El viatge a Barcelona, la

pèrdua de la referència del món rural i familiar conegut, facilita un procés de creixement a Palmira

qui, després d’un període de desconcert i marginació, accedeix a un nou ordre social i aconsegueix

crear un espai propi que li ha de permetre l’emancipació emocional i econòmica del sogre i del

marit. Aquesta circumstància és bàsica: l’accés al treball remunerat li permetrà una independència

econòmica  però  també  el  reconeixement  social,  dues  circumstàncies  que  condicionen  la  seva

situació dins l’estructura familiar i que canvien substancialment les dinàmiques ancestrals de divisió

de rols de gènere. L’autonomia econòmica la du a l’autonomia personal i a la realització del somni

d’un futur diferent per a la seva filla. Ho aconsegueix en deslligar-se de la família i en no doblegar-

se ni a la voluntat del sogre, ni a la del marit, ni a la del nou amor que coneix amb Josep. Aquesta

actitud  sorprèn  i  desequilibra  Maurici,  que  constantment  compara  les  actituds  reprovables  de

Palmira amb les de la seva mare: «Aquella dona ja no el protegia, ja no s’assemblava a la mare»

(141). Perquè Madrona, la mare – en realitat,  àvia, de Maurici – encarna el prototipus d’esposa

sotmesa  no  només  a  l’autoritat  sinó  també  a  la  violència  del  marit,  segons  els  esquemes  de

construcció social  que hem esmentat  més amunt.  Però Palmira és castigada per l’atreviment  de

capgirar  l’ordre  familiar  establert.  El  marit  la  castiga  amb una  actitud  permanent  de  desànim,

43



«Crònica del Pallars. Una lectura interdisciplinària».   Montse Gatell Pérez    UOC 2014

desinterès i abstinència sexual. També rep el càstig oportú arran de la primera acció que du a terme

per al seu propi benestar: anar a la perruqueria. Aquesta visita mostra a Palmira un món que ella

desconeix,  un  espai  íntim  on  les  dones  tenen  cura  del  seu  aspecte  i  del  propi  cos.  Palmira,

inconscientment, posa en perill les marques de posició familiar i rang social que ofereix el cos en

avenir-se a una cerimònia simbòlica d’autonomia i reafirmació personal que l’ajuda a emancipar-se

del domini masculí. El propòsit de tornar-hi cada dos o tres mesos, però, és estroncat en arribar a

casa on Maurici,  revoltat  contra  aquest  gest  d’independència,  ha matat  la  conilla  prenyada que

Palmira protegia carinyosament en una escena d’alta càrrega dramàtica – tornem aquí a la violència

que emana de les relacions desiguals de poder, el càstig contra una acció que fa perdre a Maurici

l’estatus familiar i contra una dona que amb el silenci l’humilia. Malgrat els obstacles, però, el camí

que Palmira ha emprès és definitiu. A Barcelona coneix la relació amb les altres dones, sobretot amb

la senyora Roser, mestressa de la merceria, i Dora, la veïna andalusa, dues dones que, cadascuna a

la seva manera, representen el contrapunt de la «dona rural» que ha estat el referent de Palmira fins

aleshores; són, en paraules de la pròpia autora, dones més lliures perquè a la ciutat se’ls presenten

més oportunitats. Aquesta xarxa, encara que incipient i tímida, dóna seguretat a Palmira. Així és que

comença a treballar a la merceria, brodant i cosint, fet que provoca un canvi molt substancial, ja que

veu possible la seva emancipació a través de la independència econòmica. Assistim a  l’enrunament

de la relació de subordinació de les dones dins de les famílies, perquè Palmira agafa les regnes de

l’economia familiar,  treballa i entén que el reconeixement social està basat en el treball  i no en

l’herència o la consanguinitat, com al poble. Aquesta transformació té uns efectes immediats: en

assistir al dinar de la Festa Major de Torrent, Palmira observa Sabina i hi veu reflectida la dona que

ella hauria estat si no hagués marxat a Barcelona. La distància en el model de dona entre les dues

cunyades es fa patent en aquesta escena i confereix a Palmira el poder de veure en l’altra el que ella

hauria pogut ser i ha abandonat per la incertesa d’una oportunitat de llibertat.

L’anàlisi de les tres obres ens permet concloure que el Cicle del Pallars es constitueix sobre la base

d’un comú denominador: l’espai geogràfic pallarès com a paisatge i entorn d’una comunitat i com a

espai  simbòlic  d’un  món  en  vies  d’extinció.  Hem  pogut  identificar  les  diverses  formes  de

representació  sociocultural  de  l’àmbit  rural  a  través  d’un  seguit  d’elements  etnogràfics  que

serveixen a l’autora per a reconstruir una realitat referencial a través del discurs literari. El Pallars és

un espai de la memòria col·lectiva que Barbal pretén reconstruir, segons diu ella mateixa, sense cap

intenció de fer-ne un testimoniatge ni una recopilació de formes de vida, costums o hàbits socials.

Tampoc pretén fer una descripció idíl·lica ni un relat mític del Pallars, sinó més aviat donar compte

que el paisatge i la descripció de la ruralia adquireixen un sentit determinat a través del periple vital
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dels seus personatges. Així, és des dels personatges que es descriu la tensió entre els espais rural i

urbà, i també el trencament de les estructures socials i familiars que representa l’èxode a la ciutat,

l’espai on els emigrats perden tota referència col·lectiva i són vençuts pel desarrelament – en el cas

dels protagonistes masculins de  Càmfora; o bé hi troben un espai en què l’anonimat els ofereix

l’oportunitat de l’emancipació – en el cas dels femenins; o bé es troben reclosos en un àmbit que no

els és propi, com Conxa; o bé retornen amb el somni de la recuperació del passat i es troben que el

món que han guardat a la memòria ha desaparegut, com Agustí Ribera. 

Maria  Barbal  no  pretén  oferir-nos  una  elegia  del  Pallars  sinó  recuperar  el  món  perdut  des  de

l’experiència vital dels personatges, ens permeten la contemplació del paisatge a través de l’acció

que hi desenvolupen, els qui donen compte de la precarietat i duresa de la vida a la muntanya, els

qui ens transmeten el patiment o l’esperança del trasllat a la ciutat i, en definitiva, els qui, amb la

seva trajectòria, acaben fent un dibuix no només estètic sinó profundament psicològic d’un espai, un

temps i unes formes de vida desapareguts. Així doncs, el Cicle del Pallars és, més enllà de tres

novel·les que comparteixen un determinat  univers literari,  el  dibuix subtil,  de vegades agressiu,

sempre  ric i bategant, d’un paisatge humà. 

5. ADSCRIPCIÓ DE LA MORT DE TERESA AL CICLE DEL PALLARS

Hem  contextualitzat  les  novel·les  del  Cicle  del  Pallars  i  els  contes  de  La  mort  de  Teresa

històricament i geogràfica a l’entorn de dos eixos bàsics: la Guerra Civil espanyola i l’èxode rural.

És  en  aquest  context  que Maria  Barbal  dóna compte  d’una realitat  social  que  vincula  amb un

territori concret, el Pallars; una època concreta: els anys anteriors i posteriors al conflicte bèl·lic

espanyol, i una de les conseqüències de la resolució de la guerra a les zones muntanyenques: el

despoblament i, de retruc, la transformació de la ciutat com a espai receptor d’aquest moviment

migratori.  Per a  Barbal,  la  migració  és un tema de principal  interès  que li  permet  analitzar  els

diferents  processos  de  transformació  que  pateixen  l’espai  abandonat,  l’espai  de  recepció  i  el

protagonista  de  l’exili  a  partir  del  diàleg  que  suposa  la  migració  amb els  orígens  de  cadascú.

Aquesta migració i els seus efectes,  tant en el territori  com en les persones, és una experiència

viscuda per l’autora que la nodreix del material literari necessari per a fer el retrat d’aquest conflicte

vital que «[...] transforma la persona, gairebé la divideix en dues persones bessones que han de

conviure: la que es troba bé a la ciutat perquè l’anonimat la protegeix i la que, alhora, enyora les

muntanyes, el paisatge de la infantesa» (Gatell: 2014). L’escriptura, segons Barbal (2004b), pot ser

una eina de recuperació de la memòria, per amor a la tradició, al paisatge i a la llengua. És en el
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marc del relat de la duresa de la vida a la muntanya que l’autora caracteritza psicològicament els

habitants del Pirineu, personatges que viuen en un entorn social tancat, constrets per unes relacions

socials i familiars patriarcals, ocupats en tasques agrícoles i ramaderes amb unes dures condicions

de vida i treball, allunyats de la modernitat urbana. Aquestes circumstàncies vitals empitjoren amb

la  Guerra  Civil  i  el  posterior  oblit  institucional  de  les  zones  rurals  de  muntanya  i,  per  tant,

augmenten  la  vulnerabilitat  dels  seus  habitants.  Malgrat  la  seva  llargària,  se’ns  fa  oportú  citar

textualment  uns paràgrafs que Maria  Barbal  (2004a,  7-8)  escriu per justificar  el  seu interès pels

processos migratoris com a motor de la seva escriptura:

Durant  el  segle  XX,  la  duresa  de  la  vida  als  petits  pobles  pirinencs  va  provocar  un

desgranar de persones, sovint noies, que, ja als anys vint, baixaven a fer de minyones a

Barcelona.  Després  de  la  crueltat  de  la  guerra  civil  de  1936-1939,  dels  estralls

consegüents de tota mena, va augmentar la misèria en aquests nuclis de població i, amb

l’acceleració del procés industrial, són moltes les famílies que abandonen un patrimoni

migrat  de  terra  i  de  bestiar  i  passen senceres  a  augmentar  la  població  de les  ciutats

mitjanes  i  grans.  Les  forniran d’obrers  de fàbrica,  de  manobres,  de  porters  per  a  les

vivendes  de  l’Eixample  o  de  la  part  alta  de  la  ciutat.  Als  anys  50  i  60  ho  fan

paral·lelament als murcians, andalusos, gallecs, castellans, aragonesos que volen provar

també la bondat d’unes promeses fetes pels seus paisans, els pioners que, retornats per

vacances als pobles d’origen, ho fan amb aires de ciutat, mudats, alguns amb cotxe, fent

dringar pessetes i donant-se fums.

No són pas conscients de la transcendència que tindrà aquest trasllat a Barcelona, no tan

sols  en  tant  que  individus  sinó  en  relació  als  grups  familiars,  també,  respecte  a  la

transformació de l’economia i del paisatge dels nuclis que deixen enrere, convertits aviat

en  pobles  deshabitats  on  resisteixen  alguns  vells  i  la  família  rica  a  la  manera  de

supervivents d’una forma de vida en desús. L’efecte del procés és un gran canvi social.

L’impuls  creador  de la  meva  escriptura  neix d’aquestes  famílies  submergides  en una

decadència  creixent:  represaliades  pel  bàndol  vencedor  després  de  la  guerra  civil,

abandonades amb les altres per una dictadura ferotge, veuen marxar el mestre, el metge,

el  capellà,  perden  el  petit  poder  adquisitiu  que  tenien  i  decideixen  emigrar  perquè

descobreixen que la seva capacitat de treball els és retribuïda amb diners a les ciutats. 
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Queda clara la voluntat de Maria Barbal de deixar constància, a través de les seves obres, d’unes

formes de vida atàviques  que desapareixen i  que van aparellades  a unes experiències  personals

sovint traumàtiques.

Tal com hem intentat demostrar en l’anàlisi de les tres novel·les del Cicle i de La mort de Teresa,

Barbal reconstrueix un món viscut a través del discurs literari amb la clara intenció de recuperar la

memòria d’un temps i un espai i de confegir una crònica d’un procés social molt determinat: el

despoblament pirinenc. Aquesta reconstrucció és la gènesi de l’univers literari del Pallars, que es

defineix a partir d’una sèrie d’elements etnogràfics que donen compte d’unes formes de vida en vies

de desaparició i que Barbal recupera amb el relat del trajecte vital dels personatges que, d’aquesta

manera,  adquireixen  una  profunditat  psicològica  més  que  notable  i  un  paper  fonamental  en

l’estructura narrativa de les novel·les i, en un grau molt menor, en els contes de La mort de Teresa.

És evident que les formes i les estratègies que adquireixen les obres per a assolir l’objectiu de la

plasmació d’una realitat  periclitada han de ser necessàriament diferents en les novel·les i en els

contes, per la distinta naturalesa dels gèneres literaris. Tot i així, hem pogut identificar elements

comuns a les obres que responen a una mateixa voluntat de l’autora, d’una banda, i a la naturalesa

antropològica de la veu narrativa, de l’altra. La identificació dels vincles existents entre les novel·les

i els relats breus és l’objecte d’estudi del present capítol.

5.1.  Vincles.

Com hem determinat en l’anàlisi de La mort de Teresa, els contes no responen a la descripció de les

formes de vida rurals, els costums o el paisatge com a marc per al desenvolupament d’una història

determinada, sinó que posen en primer terme el relat de la realitat social que la memòria pretén

rescatar de l’oblit amb el discurs narratiu. És en aquest context que es poden identificar els elements

etnogràfics a través dels quals es planteja la construcció literària d’aquestes formes de vida rurals,

les  relacions  socials  i  familiars  i  la  construcció  simbòlica  que  representen  els  trets  culturals  i

antropològics. Tant al recull de contes com a les novel·les, aquesta construcció literària no pretén la

contemplació del paisatge ni la mitificació del món rural, sinó fer el retrat d’un món que desapareix

a  partir  de  l’anàlisi  de  la  naturalesa  humana  en  el  context  d’una  realitat  social  i  històrica

determinades. Identifiquem, per tant, una primera vinculació entre les obres basada en l’interès de

l’autora a relatar l’efecte del procés d’abandonament de l’àmbit rural i el canvi social que suposa, en

el benentès que aquest canvi social és també un canvi en l’organització familiar i en el propi procés

de desenvolupament individual dels personatges.
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Les formes de representació sociocultural de la societat rural a partir dels parells dicotòmics espai

rural–espai  urbà i  dona–home que hem establert  per  a  l’anàlisi  de les  novel·les,  són igualment

efectives per a l’anàlisi dels contes, tot i que la brevetat dels mateixos i la multiplicitat dels temes

que s’hi tracten separadament en fa més difícil la identificació. Així, el retrat de l’entorn natural, la

descripció  de  les  formes  de  vida  locals,  les  relacions  humanes  i  l’organització  social  de  les

comunitats de muntanya són elements etnogràfics que trobem a les quatre obres que, d’altra banda,

comparteixen l’ambientació, les temàtiques i l’espai referencial. Tant als contes com a les novel·les

hi trobem les traces de l’èxode rural i la Guerra Civil, els dos elements que determinen el referent

històric i geogràfic de les obres objectes d’estudi.

Com hem intentat demostrar a partir de l’anàlisi de La mort de Teresa, l’ambientació dels contes és

el que els vincula entre si. Ens referim al context rural, a la ubicació de l’acció en el Pallars i a un

interval temporal que abasta bona part del segle XX. Les referències històriques directes i les dates

que apareixen explícitament en alguns contes situen l’acció en un moment històric determinat, de la

mateixa manera que passa a les novel·les del Cicle. El rerefons de Pedra de tartera i Mel i metzines

és la Guerra Civil espanyola i les trajectòries vitals dels protagonistes es veuran modificades per

aquest  fet  i  les  seves  conseqüències,  de  manera  que  la  guerra  té  un  pes  molt  important  en  la

construcció del relat i el desenvolupament de la història.  A les novel·les hi apareixen referències

històriques que tenen efectes en l’acció, com passa també en alguns contes. En d’altres, la traça de

la Guerra Civil és inexistent, o al menys, no és explícita, com a Càmfora, on la guerra és només una

referència tot i que els seus efectes són la base de la vida de la família protagonista. Així, tot i que la

guerra no aparegui  ni  tan sols tangencialment  a la  majoria  de contes,  la  vida dels personatges,

l’abandonament de les zones pirinenques,  el despoblament,  l’aïllament,  la manca d’oportunitats,

etc., en són les seves conseqüències més evidents. De la mateixa manera, l’èxode rural no és al

primer pla en totes les obres,  però sí  que és subjacent  a les històries  que s’hi expliquen.  Així,

Càmfora i Mel i metzines comparteixen el fil argumental de l’abandonament del camp i el trasllat a

la ciutat d’una manera més sostinguda en l’estructura de la novel·la que no pas Pedra de tartera, on

el trasllat a la ciutat de Conxa apareix només en el darrer capítol. També en els contes de La mort de

Teresa l’èxode rural hi és present, tal com hem identificat, en contes com «Jo em quedo» d’una

manera molt evident, i en d’altres com  «Padrina, adéu» i «Mirant enrere» de manera tangencial i

menys manifesta.
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Els contes i les novel·les se situen en un entorn rural, d’alta muntanya, identificat amb el Pallars

nadiu de l’autora,  bé per referències  explícites  a alguns pobles i  ciutats,  bé per la identificació

d’accidents  geogràfics  determinats.  La  descripció  del  paisatge  a  través  de  l’activitat  dels

personatges o bé per circumscriure l’acció que desenvolupa una escena determinada, així com les

referències a la duresa del relleu i de la climatologia,  són altres elements que comparteixen les

diferents obres. Tampoc en els contes Barbal s’atura en la contemplació de l’entorn natural ni en fa

un  relat  edènic  ni  al·legòric.  El  relleu  i  el  clima  de  la  zona  són  sempre  obstacles  per  al

desenvolupament còmode de la vida dels personatges, dificulten les tasques de treball de la terra i

aïlla els habitants, que resten confinats en una societat necessàriament tancada i desconfiada. Així,

la societat rural és descrita amb fredor com a profundament patriarcal, dura especialment amb els

més  febles  –  els  nens,  els  avis,  les  dones,  els  bojos,  els  solitaris  -,  desigual  i  violenta.  Els

personatges  actuen  dins  les  coordenades  que  delimiten  aquesta  societat  rural,  en  una  xarxa

d’interdependències desiguals que legitimen la dominació d’uns respecte dels altres, ja sigui per

raons  de  classe  social  o  de  gènere.  Aquesta  estructuració  social  desigual  és  la  que  planteja  el

patriarcat respecte la relació entre les dones i els homes. De manera transversal, podem identificar,

tant  en  les  novel·les  com  en  els  contes,  elements  de  descripció  d’aquest  tipus  d’organització

patriarcal.  Les  dones  apareixen  sempre  en  una  posició  de  subordinació,  de  complementarietat

respecte  l’universal  masculí.  La  seva  participació  en  les  tasques  del  camp  és  bàsica  per  al

funcionament del precari  sistema de producció agrícola i ramader,  de la mateixa manera que és

imprescindible el seu comandament de la llar, la cura dels infants, de la gent gran i dels malalts.

Aquesta  intervenció  tan fonamental  en el  procés  productiu,  reproductiu  i  de  cura,  però,  no els

garanteix els mateixos drets que tenen els homes i, per contra, les relega a una posició de submissió,

acatament dels desitjos masculins i imposició del silenci. Els personatges femenins del Cicle del

Pallars viuen en un estat de silenci vital: calla Conxa manta vegades davant les instruccions del

pare, de la tia després, de Jaume, de la filla i encara més tard del fill que la trasllada a Barcelona;

calla Palmira davant els capricis del sogre, davant l’abandonament de Maurici i davant la insistència

de Josep; calla la Roseta de  Càmfora  després de la violació de què és víctima perquè la mare,

hereva de segles de mutisme femení, li indica el silenci posant-se un dit davant dels llavis; calla la

Balbina de «La mort de Teresa» davant els desitjos de la mare (en aquest cas, però, actuant amb els

atributs  masculins  del  marit  absent)  i  la  voluntat  del  cunyat;  també  calla  la  Marta  de  «La

minyoneta» davant l’assetjament de l’amo i calla també la senyora davant l’atreviment del marit.

Les dones callen perquè el silenci els és imposat per una societat que no les considera subjectes de

dret. Són dones, per tant, silents i silenciades que teixeixen la seva vida a l’entorn de la vida dels

altres, amb un mutisme genètic davant l’esdevenir del món. Però els canvis en la societat rural, el
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trasllat a la ciutat, l’èxode, serà per a algunes d’elles una oportunitat d’emancipació i assoliment de

la realització personal a partir  del trencament de l’estructura familiar  i del canvi del paradigma

relacional  que  ofereix  l’àmbit  urbà.  Elements  com la  descripció  de  la  societat  rural  en  l’espai

geogràfic simbòlic del Pallars, la transformació d’aquesta societat descrita a partir de la recuperació

literària de les antigues formes d’organització social, la caracterització dels personatges i la seva

relació amb l’espai referencial constitueixen un altre vincle entre el Cicle del Pallars i La mort de

Teresa.

Com  ja  succeeix  en  les  novel·les,  també  als  contes  hi  trobem  una  realitat  interna  de  l’obra

barbaliana en l’ús de topònims, noms de personatges i fils argumentals. En alguns casos, fins i tot,

semblaria que algun conte podria ser la gènesi o un capítol d’una novel·la, com creiem que podria

passar amb «1935: excursió als estanys» i «La mort de Teresa», sobretot pel plantejament tant dels

personatges com de la història que proposen. En d’altres, els contes podrien considerar-se estudis de

personatges que després trobarem a les novel·les: és el cas, per exemple, de «Pastor», el retrat del

qual ens recorda la solitud i l’aïllament que suposa l’ofici de talper que apareix a Mel i metzines, o

bé «No sóc pas ruc jo» que sembla el dibuix embrionari del que serà després el Leandre Raurill de

Càmfora. «La boja» ens pot evocar, en certa manera, la Salometa de la mateixa novel·la, la dona

malgirbada que és apedregada per la gent del poble, arraconada, aïllada en la seva pròpia fantasia.

Més enllà de la tipologia de personatges, també comparteixen el plantejament de les històries, de

manera  que  alguns  contes  podrien  encabir-se  perfectament  en  les  novel·les.  És  el  cas  de

«Minyoneta»  que podria  ser  un capítol  de la  vida d’Elvira,  la  filla  de  la  Conxa,  i  encara  «La

pubilla» es podria relacionar amb la seva història, ja que també aquesta renuncia al pubillatge de la

vida de pagès. «Mirant enrere» i «Padrina» relaten unes experiències vitals femenines molt similars

al capteniment de Conxa, en especial quant al seu exili involuntari a la ciutat i l’evocació del poble.

La carta escrita a «Carta des de l’internat» encaixaria perfectament en la desesperació i alienació de

l’Agustí  de  Mel  i  metzines quan  és  internat  a  Rialp,  però,  d’altra  banda,  la  determinació

d’Esperança,  la  fortalesa  del  seu caràcter,  s’escau perfectament  a  l’Elvira  de  Pedra de tartera.

D’aquest mateix personatge en trobem traces a «Un dia diferent», protagonitzat per una noia que

conversa amb un desconegut i recorda la pena de l’assassinat del seu pare a la guerra. És també en

aquest conte que hi apareixen les poblacions de Pallarès i Sarri. Com ja hem referit en l’anàlisi de

les novel·les, l’ús dels topònims tant de la geografia real com de la geografia literària de Barbal és

recurrent també als contes, en què hi trobem, a banda dels dos topònims imaginaris que acabem de

referir, Montsent i la Noguera però també Lleida, la Vall d’Aran o França i, evidentment, Barcelona.

La ciutat erigida en símbol de terra d’oportunitats però també en l’espai de l’alienació, l’anonimat i
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el desarrelament que senten els personatges tant de les novel·les com dels contes. I també representa

la  ciutat  que  és  el  negatiu  de  la  fotografia  del  poble,  de  la  seva  descripció  física  i  la  seva

organització social. El darrer capítol de Pedra de tartera, o el primer de Càmfora en són, com hem

vist, uns exemples clars, però també ho són «Padrina, adéu» o «Mirant enrere», que descriuen les

reflexions des de la vellesa i la memòria del temps passat i l’espai perdut.

Les imatges amb què Barbal simbolitza la rudesa de la vida al Pallars són també una constant en les

seves  novel·les  i  relats  breus.  Amb  una  gran  capacitat  de  síntesi,  aquestes  imatges  acaben

convertint-se en l’eix a l’entorn del qual l’autora construeix la narració. Ja hem parlat en el tercer

capítol del simbolisme i la potència de la imatge literària de la pedra immòbil enmig d’una tartera

que representa la identificació del cos femení amb l’element tel·lúric per excel·lència. Però també és

el cas de les boletes de càmfora que són, a banda d’un objecte per conservar la roba i defensar-la de

les arnes, metàfora i al·legoria d’allò passat i perdut alhora que d’allò secret i inefable. Allò que és

rellevant de la càmfora és la seva olor, que fa marejar Sabina perquè la trasllada a l’horror de la

violació del seu pare però que, en canvi, és una olor protectora per a Maurici, que hi evoca la figura

de la mare-àvia morta. L’olor és així mateix el que simbolitza la culpabilitat de Dalmau a «1935:

excursió als estanys» i que el fa perbocar després de rebre la visita d’Elena a casa seva, però és

també la constatació que allò pel que ha pogut perdre el cap, no és al seu abast, no li pertoca.

Trobem aquesta càrrega dramàtica també en les «puntes esmolades i pudents d’una forca del fem»

de «El paller», puntes que són record del joc interromput per la imatge violenta i feridora de la forca

entre  la  palla  que  representa  un  perill  latent  per  als  infants;  i  al  pestell  que  tanca  la  porta  de

l’habitació de la Marta a «Minyoneta» i que protegeix no només la intimitat sinó també la dignitat

de la  noia.  L’Aurora  de  «La pubilla»  confia  en  l’aixada  que du al  cistell  per  defensar-se d’un

eventual atac del Peironet, la mateixa aixada que l’Aurora veu inerta dins el cistell després d’haver

sucumbit als desitjos sexuals del noi.

5.2.  La llengua com a element identitari.

Dèiem en la Introducció que la llengua articula tots els fenòmens que es descriuen a les novel·les

del Cicle del Pallars i que forma part també del seu gruix temàtic. La llengua i el seu ús té una

importància cabdal en la creació i caracterització psicològica dels personatges i dóna compte de la

influència  que  els  processos  migratoris  tenen  en  cadascun  d’ells.  Els  usos  lingüístics  dels

personatges els caracteritzen i ens donen informació,  entre d’altres,  de l’impacte que la llengua

parlada a la ciutat té en l’emigrant pallarès i, alhora, el de la variant pallaresa en els habitants de la
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ciutat. La llengua defineix els personatges de la mateixa manera que ho fa la roba que porten o els

costums socials i les formes de vida que tenen: constitueix un element clau de la seva identitat.  En

trobem un exemple  clar  a  Pedra de tartera,  quan Conxa explica  la  visita  anual  dels  cosins de

Barcelona a Pallarès. Els barcelonins senten debilitat per l’embotit del poble i «[...] fins la cansalada

trobaven bona» (27), diu Conxa, qui es meravella de la manera de menjar, de l’ús que fan dels

ganivets i del fet que deixin al plat el greix del pernil, fets que els fan semblar «uns senyorassos»

pel sol fet de treballar en altres tasques que no són la terra i el bestiar. I ens diu Conxa:

[...] s’abraçaven als oncles tot eixugant alguna llàgrima i repetien: aquesta noia cada cop

se us fa més maca; i quins cabells més ondulats i bonics que té! A Pallarès no es diu

“noia” ni “maca”; aquestes paraules que jo entenia sense fer-les servir em feien gràcia, i

pensava que una llengua és com una eina que cadascú l’agafa a la seva manera, encara

que serveixi per a la mateixa cosa. (27-28)

En la seva descripció final del que significa per a ella Barcelona i aquest exili físic i interior a què

l’han obligat, diu: «Barcelona és no conèixer ningú. Només els de la família. I, de vegades, sentir

parlar  per  unes  estranyes  paraules.»  (107)  Conxa  descriu,  en  dues  frases,  com el  seu  exili  és

abandonament, desterrament i desarrelament també lingüístic, ja que el fet bàsic de la comunicació

li és negat, tant per l’aïllament que suposa la ciutat, com per la impossibilitat de fer servir la llengua

i  les  paraules  que sent  com a pròpies.  En un i  altre  casos,  a  través  de la  llengua,  Conxa pren

consciència de la seva alteritat, de l’estranyesa que sent respecte la ciutat i del desencaix en la nova

realitat que és el lloc on es disposa a acabar els seus dies.

El cas de Mel i metzines ens posa davant una situació diferent, ja que Agustí no emigra a Barcelona,

sinó a París, i, per tant, els reptes lingüístics a què s’enfronta són molt diferents. De tota manera,

també expressa el seu sentiment de desencaix a través de la reflexió sobre la llengua. Ja a la vellesa,

un cop retorna a Olp, analitza quin és el seu paper en la seva pròpia història, on l’ha dut el seu etern

peregrinatge i quina és la seva identitat un cop recuperada la memòria del passat tot i tenir la vida

construïda, i la família, a París:

És des de París que retorno als records, no tinc el paisatge davant ni puc escoltar en les

veus la meua llengua. Tampoc no m’acompanya la quietud tan semblant dels dies. Però

no em cal veure ni parar les orelles. Tot ho tinc a dins. (308)
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Queda clar, per tant, el paper que la llengua té com a element definitori de la pròpia identitat. També

a  Càmfora, on, tot just instal·lats a Barcelona, els Raurill reben la visita del veí del primer pis,

Dimas  Lozano,  un  immigrat  andalús  arribat  a  Barcelona  deu  anys  abans.  És  ell  qui  dóna  la

benvinguda a la família a la ciutat: «Com que nota les dificultats que tenen per enraonar en castellà,

l’home ha passat a parlar-los un català espurnejat de zetes i així ha acabat d’esbatanar el cor de la

parella atrafegada» (17).

No podem deixar de fer referència a la nota que Barbal afegeix a la seva primera novel·la, Pedra de

tartera, avisant el lector de les especificitats lingüístiques de la seva obra. L’autora alerta sobre l’ús

de formes dialectals que no es correspondran amb les paraules utilitzades per molts lectors, i posa

exemples: «escurar» per rentar plats, «apariar» per arreglar, etc. A banda del munt d’expressions

que fan referència a un àmbit, el rural, que molt probablement no serà l’àmbit habitual de la majoria

dels potencials lectors. En aquest sentit, Anne Charlon (2007: 123) es refereix a l’ús de la variant

pallaresa en les obres de Barbal, fent especial atenció al fet que la llengua parlada pels personatges

els defineix:

Si  les  romans  situés  dans  le  Pallars  abondent  en  tournures  lexicales  et  syntaxiques

locales, ce n’est pas seulement pour conserver la trace de ces modalités linguistiques,

c’est parce que celles-ci constituent l’un des traits identitaires de personnages et de modes

de vie en voie d’extinction. 

En els contes no hi trobem referències tan explícites ni directes als usos de la llengua ni a la seva

importància com a element constitutiu del propi univers literari del Pallars. Tot i així, amb l’ús de

les traces de la variant pallaresa, ben diferent de la que es parla a Barcelona, Maria Barbal crea la

il·lusió  d’uns  textos  escrits  en  una  llengua  oral  que,  com  passa  a  les  novel·les,  defineix  els

personatges i ajuda a fer-ne el retrat social i psicològic. La reivindicació del parlar dialectal com a

llengua  literària  busca  la  fidelitat  respecte  d’una  realitat  sociolingüística  molt  determinada.  És,

sobretot, el cas dels contes escrits en primera persona: «Al costat dels vells», «Un dia diferent» i

«No sóc cap ruc jo», o bé els fragments de les reflexions també en primera persona de «1935:

excursió als estanys», en què podem veure clarament la diferència de les variant ques utilitzen en

Dalmau i l’Elena, mancades de tota referència lingüística pallaresa i, en canvi, molt útil per a situar

el personatge a l’àrea d’influència de Barcelona, d’una banda, i pertanyent a una classe social alta,

de l’altra:
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No sé on troben les gràcies de la muntanya! El sol em toca massa ara, no vull cremar el

meu cutis. I no portem barrets, ara entenc la boina; resultarà ser més llest que nosaltres el

muntanyenc. Espera’t, ara li preguntaré coses, per les plantes, pels animals, pel que sigui,

aquest  no se salvarà de parlar  amb mi.  Com respon tot  seriós,  amb aquest  accent  de

muntanya... M’encanta! (85)

Aquestes  traces  de  què  parlem,  com indica  Anne  Charlon  (2007),  no  tenen  l’única  funció  de

conservar la llengua, sinó que constitueixen un dels trets identitaris dels personatges i dels modes de

vida  en  extinció.  A  banda  d’aquesta  consideració  sobre  la  construcció  de  la  identitat  dels

personatges  a  través  de  l’ús  de  la  llengua,  cal  fer  referència  també  a  l’element  paramiològic,

d’expressió popular, com ocorre amb el conte «Fer bugada», en el qual l’activitat de les dones, més

enllà de rentar la roba, és la de crear un espai informal de comunicació a través de les xafarderies i

el  judici  sobre  la  vida  dels  altres  i  que  constitueix  la  plasmació  real  de  l’expressió  popular

metafòrica. En trobem altres exemples al diàleg que mantenen les dones reunides a la plaça a Pedra

de tartera  o als moments de repòs col·lectiu del procés de la sega del blat a  Mel i metzines. En

qualsevol cas, queda argumentat l’interès que Barbal té per la llengua i les reflexions al seu entorn,

no només per la conservació i ús de les formes dialectals, sinó com a eina per a la cohesió social,

d’una banda, i com a recurs per a la formació i conservació de la identitat individual i col·lectiva.

Així, la llengua és un dels instruments que utilitza per definir i caracteritzar els seus personatges en

les obres del Cicle del Pallars i en els contes de La mort de Teresa, ja que la llengua ens en dóna el

perfil sociolingüístic i psicològic. 

5.3.  El retrat psicològic dels personatges.

Justament  la  profunditat  psicològica  de  les  figures  pirinenques  és  el  darrer  aspecte  que  ens

proposem abordar en aquest capítol. Hem vist com les tres novel·les i els relats breus comparteixen

una sèrie de vincles que hem pogut determinar a partir de la identificació i l’anàlisi dels elements

etnogràfics i d’altres elements narratius. L’ambientació, la temàtica, el joc intern dels topònims o la

mirada antropològica són alguns d’aquests elements que, de manera més o menys explícita, trobem

a les novel·les i als contes. Hem pogut justificar també quin és l’interès de l’autora en la recuperació

literària del món rural desaparegut, les seves formes de vida locals, les seves estructures socials i les

seves relacions familiars. Les implicacions i efectes de l’aïllament muntanyenc i de la migració a la

ciutat són especialment visibles en la construcció psicològica dels personatges barbalians. Com hem

vist anteriorment, el capteniment de l’autora era analitzar la transformació interior que pateixen les
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persones que emprenen un viatge imposat que implica canvi de paisatge, nostàlgia d’un temps i un

espai  perduts,  desterrament  i  canvi  del  sistema  de  valors.  Hem  circumscrit  la  caracterització

psicològica dels protagonistes de les novel·les del Cicle a l’escenari en què neixen i viuen bona part

de la  seva vida,  en  el  benentès  que exerceix  una influència  bàsica  en  els  modes de vida  i  les

estructures relacionals. Així mateix, la pèrdua del referent simbòlic que representa l’assentament a

la  ciutat,  condueix  alguns  personatges  al  desarrelament  i  l’alienació  i,  en  canvi,  representa

l’emancipació personal i l’autorealització per a d’altres.

Aquesta reflexió és un punt de partida pertinent per a l’anàlisi de la construcció psicològica dels

personatges de les  novel·les  del Cicle.  Tant  les circumstàncies  espacials  i  temporals  en què els

personatges  neixen  i  viuen,  com  el  seu  posterior  trasllat  a  la  ciutat,  influeixen  d’una  manera

determinant en el seu caràcter i, per tant, també en la seva caracterització psicològica. Les rígides

estructures socials de la ruralia basades en l’aïllament, la impossibilitat de l’accés a la modernitat

urbana i el sistema patriarcal que marca les relacions entre els individus, lluny de la reciprocitat i

ancorades en les desigualtats entre els gèneres i la posició social, caracteritzen els personatges d’una

manera molt contundent. Així, els protagonistes de les novel·les són personatges poc familiaritzats

amb la xarxa de complicitats que representa la família com a nucli de convivència i consanguinitat

en les societats urbanes i modernes, que no expressen públicament ni els seus sentiments ni els seus

pensaments o opinions, sobretot les dones, relegades a la invisibilitat i el silenci, com hem explicat

més amunt. Les característiques del gènere novel·lístic, però, permeten que el relat de les vides dels

personatges sigui prou llarg com per donar compte del  seu trasllat  a la ciutat,  un trasllat  en la

majoria  de  casos  involuntari  (com és  el  cas  de  Conxa  i  Palmira-Maurici)  o  bé  induït  per  les

circumstàncies  econòmiques  i  polítiques  (com  és  el  cas  d’Agustí).  És  en  aquesta  prolongació

narrativa del cicle vital dels personatges que assistim a la transformació de la nova realitat que els

proporciona  d’una  banda l’experiència  de l’exili  i,  de  l’altra,  l’assentament  en  un entorn  urbà.

Necessàriament, aquestes experiències fan evolucionar els personatges i els doten d’una profunditat

psicològica que, per les mateixes raons del gènere, no poden tenir els dels contes de  La mort de

Teresa. A les novel·les, el trasllat dels protagonistes a la ciutat ens permet assistir a l’enfonsament

del paradigma relacional  del món rural i  el consegüent canvi en el  sistema de valors que porta

implícit un canvi que alguns dels personatges, com Conxa o Maurici, no poden assumir i fa que

s’abandonin, cadascú a la seva manera, als designis d’un destí que no han escollit. Probablement per

la maduresa literària adquirida per Barbal, els personatges de les novel·les del Cicle evolucionen a

mida que evoluciona també la seva obra. Així, malgrat la intensitat de les reflexions de la Conxa de

Pedra de tartera, el to melancòlic de la seva narració és sostingut al llarg de tota la novel·la. Conxa
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no és una dona pusil·lànime, però tampoc és una dona que afronti amb valor, energia i autoritat el

seu futur després de l’assassinat de Jaume. Ella mateixa ens fa una descripció de la seva posició al

món: «[e]m sento com una pedra amuntegada en una tartera. Si algú o alguna cosa encerta a moure-

la, cauré amb les altres rodolant cap avall; si res no s’atansa, m’estaré quieta aquí dies i dies...» (81).

Les referències de la novel·la són justament aquesta duresa de l’entorn i l’esterilitat de la vida de

Conxa després del drama de la Guerra Civil. La guerra marca un punt d’inflexió en la seva vida i en

la possibilitat de convertir-se en una persona amb una certa ambició d’èxit personal. Així és com

arriba a la vellesa, reclosa en una porteria de Barcelona, privada de l’espai que hauria escollit per

esperar la mort, però privada sobretot, molts anys abans, de ser una dona feliç. És el cas també de

Maurici  Raurill,  engolit  per  l’autoritat  paterna  primer  i  per  l’anonimat  i  l’alienació  que  li

proporciona la ciutat després. La vida de Maurici a Torrent no és tampoc una vida plàcida, la feina

al camp,  el  manteniment  de la  finca i  els  animals,  la duresa de la meteorologia,  però també el

caràcter repressiu i violent del pare, l’allunyament de la germana i la mort de la mare, li impedeixen

desenvolupar-se com a un home independent i capaç de prendre les seves pròpies decisions. El

patriarcat el subordina a ell i també la seva dona, Palmira, tot i que per raons ben diferents. Palmira

està sotmesa a l’autoritat masculina, al silenci i la negació de tota capacitat d’emancipació com la

resta de personatges femenins ubicats al Pallars. L’exemple més clar de la transformació que aquest

personatge  pateix  a  la  ciutat,  protegida  per  l’anonimat  que  és  justament  el  que  el  seu  marit

experimenta com a pitjor agressió, és l’oportunitat d’emancipar-se i de trencar la rígida estructura

patriarcal de la família. L’evolució del personatge és molt clara i pot resumir-se en un dels paràgrafs

més brillants de  Càmfora, quan Palmira i Leandre tornen al poble per la Festa Major i es troba

davant per davant amb la cunyada, Sabina:

La Palmira mirava l’altra dona amb la llum que la ciutat li havia deixat als ulls, sense que

ella mateixa ho conegués, i va veure-la estranya darrere el davantal etern, [...] Mai no

l’havia  vista  tan  semblant  al  Maurici.  S’havia  quedat  encantada  mirant-la  mentre

enraonava.  La  Sabina  insinuava  arterament  amb  les  paraules  i  tot  seguit  callava,

segurament sense recordar-se del color de les seves nines ni de cap altra part de la seva

fesomia que qualsevol podia mirar quan ella era al davant. Però no tothom duia una llum

novella als ulls de sempre. (50)

Aquesta «llum novella» és la que il·lumina la nova mirada de Palmira i també la llum que aquesta

transmet, una força que la farà seguir endavant el seu camí d’independència i realització personal en

un exercici  d’articulació del personatge i la seva història molt  proper al  Bildungsroman femení.

Mentrestant, Maurici acaba engolit per un espiral d’autodestrucció que el durà de retorn al poble,
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aclaparat per la solitud, l’enyorament i la incomprensió del canvi sofert per Palmira, alhora que

Leandre, retornat també a Torrent, desapareix en un desesperat intent de recuperar la seva projecció

pública en l’únic àmbit on això és possible, el poble. A Mel i metzines, el periple voluntari d’Agustí

Ribera és, a la seva joventut, un intent desesperat per desfer-se de les cadenes que lliguen la vida

dels habitants de muntanya a la terra i els seus capricis. La pretensió màxima d’Agustí és la llibertat,

la possibilitat  d’escollir  i,  en aquesta  elecció,  abandonar la precarietat  de la  vida a pagès.  Més

endavant, les vicissituds bèl·liques el duen fins a París i intuïm el canvi en la seva percepció del

món, convertit  en propietari  accidental  d’un hotel a la capital  francesa. Tot i el seu relatiu èxit,

Agustí necessita recuperar l’espai i el temps de la seva joventut. Probablement la seva tornada a Olp

i la constatació que allò desaparegut és definitivament perdut, ens proporciona el relat de les seves

reflexions més íntimes, instigat per la curiositat  de Clara, la seva filla, que és qui enregistra les

memòries del pare. En el seu exili, Agustí ha idealitzat l’etapa de la infantesa i la joventut, i és a

través de la seva pròpia narració que és conscient de l’agror i la duresa de la vida que va abandonar.

El retrat d’Agustí, però, és menys profund i complex, psicològicament, que el dels personatges de

Càmfora.

En els relats de La mort de Teresa, com ja hem justificat, el trasllat a la ciutat, l’èxode rural, hi és

tractat implícitament, com la Guerra Civil, però no de manera directa. Si de cas, alguns contes en

parlen referencialment, de vegades per justificar la voluntat del personatge de no abandonar la terra

i  el  poble,  com passa a  «Carta  des  de l’internat»  o a  «No sóc cap ruc jo».  Però sí  que hi  ha

referències, per exemple, al fet que és a la ciutat on hi ha accés al coneixement, a la formació i

també al treball remunerat i, per tant, a una certa independència de l’individu que l’emancipa de les

atàviques dinàmiques familiars. És significatiu que en els textos no hi apareguin referències a dues

de  les  institucions  centrals  de  la  societat  contemporània  europea:  l’escola  com a  espai  on  els

individus  es  formen i  desenvolupen la  seva vida  intel·lectual,  i  l’església,  que  els  ha de forjar

l’esperit.  Apareix només l’internat  on l’Esperança està interna i  d’on intenta  fugir,  i  la màxima

referència a la religió la trobem a «Amb una mica de retard», el conte que relata els dubtes de fe

d’un mossèn enamorat. Les institucions formatives, per tant, no intervenen de manera articulada en

els  contes  de  La  mort  de  Teresa, d’aquí  que  els  personatges  presentin  una  psicologia  molt

determinada que hem intentat definir al llarg del capítol: figures allunyades del contacte amb la

modernitat,  amb l’educació,  amb el  coneixement  i,  per tant,  indolents  davant  la possibilitat  del

creixement personal i l’adquisició de béns tan intel·lectuals com de consum. En tots els casos, allò

que  sí  caracteritza  els  personatges  del  contes  és  l’entorn  en  què  se  situa  l’acció,  el  lloc  on

previsiblement han nascut i on viuen. L’entorn rural, amb tots els trets que li hem atribuït, forja la
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duresa del caràcter dels seus habitants. Si fem un retrat sumari dels personatges de les narracions,

identifiquem figures amb actituds molt conservadores i reaccionàries, amb una incapacitat palmària

per expressar els sentiments i articular els seus desitjos. El relat de la duresa de la vida rural se suma

a la caracterització de personatges sòrdids i aspres, a qui se’ls nega la possibilitat  del gaudi, la

felicitat de la infantesa, la tendresa o la passió amorosa. La rancúnia, la supèrbia, la desconfiança, la

solitud o la gasiveria són algunes de les actituds que Barbal dibuixa a través de la caracterització

dels personatges, sentiments que els condueixen a l’aïllament, al dol, al suïcidi, a l’alcoholisme o a

la malaltia mental. En realitat, allò que agermana tots els personatges dels contes és la negació de la

comunicació. La incomunicació és el gran tema del recull, essencialitzat en el conte «La mort de

Teresa» que, en donar nom al volum, s’erigeix en paradigma d’aquesta situació viscuda per una

societat aïllada en un espai geogràfic reduït que facilita la manifestació d’una naturalesa esquerpa i

desconfiada. Com passa a Càmfora, «La mort de Teresa» està estructurada com un tríptic que dóna

compte separadament de les reflexions inconnexes de tots tres personatges, sense que cap d’ells

recorri a la comunicació amb la resta per a plantejar una solució a la situació en què els deixa la

desaparició de Teresa. Tot i que comparteixen aquest objectiu comú, la possibilitat del diàleg, de la

complicitat, és negada fins i tot (o sobretot) entre membres d’una mateixa família: la germana, el

vidu i la mare de Teresa. Carme, un dels pocs personatges autoreflexius que apareixen al recull, com

posa en evidència el fet que s’interrogui davant del mirall, amb una imatge recurrent de la dona

enfrontada als seus propis pensaments i que tant la novel·la com el cinema han tractat a bastament.

Cadascun dels personatges, Balbina, Carme i Aleix, com Palmira, Leandre i Maurici, busquen una

sortida d’esquena als altres, malgrat que tots estan implicats en la resolució del conflicte. La gran

diferència,  com  dèiem,  és  que  l’assentament  dels  Raurill  a  Barcelona  ofereix  una  possibilitat

d’emancipació als personatges de Càmfora, mentre la mare, la germana i el marit de Teresa no tenen

cap possibilitat de canviar el signe del seu destí atrapats en la societat rural. En aquest cas, no és

possible  l’emancipació  de  les  formes  de  vida  patriarcals  de  la  ruralia  i,  per  tant,  tampoc  el

creixement personal. Probablement Esperança, la filla que escriu una carta a la seva mare a «Des de

l’internat», és l’únic personatge que, en el context de la incomunicació que hem apuntat, mostra una

certa  evolució  psicològica,  fruit  de  l’educació  a  la  que  ha  tingut  accés  a  través  de  l’internat.

Esperança pren una determinació sobre el seu propi futur, sobre la seva vida, encara que, en aquest

cas, la seva opció sigui abandonar el ventall de possibilitats que tindria a ciutat i seguint els seus

estudis, per casar-se i tornar a viure a pagès al costat d’un bon marit. Conscient de la decepció i

l’oposició amb què la mare rebrà la decisió,  li proposa que governi també ella el seu futur i es

decideixi a consolidar la relació que té amb un home del poble, comptant amb la benedicció de la

filla. El que és més rellevant d’aquesta història és la consciència que Esperança té que només a
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través  de  l’escriptura  es  pot  relacionar  amb  la  mare.  A través  de  la  carta,  crea  un  espai  de

confidències i d’expressió d’una voluntat que s’enfronta a l’autoritat matriarcal tancant el cercle de

l’autorealització: l’oportunitat que ha tingut d’estudiar la dota d’una eina que va més enllà de la

possibilitat d’escriure i llegir, que és la de prendre les seves pròpies decisions, encara que la decisió

sigui tornar al poble. 

Per concloure aquesta anàlisi, farem esment d’un altre vincle que uneix les novel·les amb els contes,

tot i que, en aquest cas, és l’absència d’un element d’alt valor etnogràfic i antropològic el què els

relaciona, això és, en cap de les novel·les del Cicle del Pallars ni en els contes de La mort de Teresa

hi ha un relat de la sexualitat com a element bàsic de relació i comunicació entre els personatges.

Ben  al  contrari,  i  acomplint  amb  els  paràmetres  que  hem  establert  respecte  les  relacions

asimètriques  de la  societat  patriarcal,  la  sexualitat  apareix només com a un recurs de violència

contra  les  dones,  com a  mètode  per  a  la  submissió  i  la  manifestació  de  l’autoritat  masculina.

Completament absent a  Pedra de tartera i  Mel i metzines, el sexe entre els personatges apareix a

Càmfora només en forma de violacions i de pràctiques incestuoses que protagonitza el patriarca,

Leandre. La relació de Palmira i Maurici comença a deteriorar-se només arribar a la ciutat,  així

doncs, malgrat algun tímid intent de Palmira de restablir les relacions amb el seu marit, el contacte

físic  i  sexual  és  nul  entre  ambdós.  De  fet,  Maurici  castiga  l’atreviment  de  Palmira,  el  seu

plantejament d’arrelament a la ciutat,  la incipient autonomia que manifesta en prendre les seves

pròpies decisions, amb l’abstinència i el desinterès pel seu cos. Així mateix, les relacions sexuals

són presents a contes com «La pubilla» o «Minyoneta», justament en els relats de l’abús que els

homes cometen o intenten cometre en les protagonistes.  Només a «1935: excursió als estanys»

l’acostament entre Dalmau i Elena sembla beneit per les dues parts, tot i que es tracta només d’un

petó  forçat  per  les  insinuacions  de  la  senyora  envers  el  muntanyenc,  unes  insinuacions  que  la

masculinitat de Dalmau no pot obviar. La incomunicació a què fèiem referència més amunt té el seu

màxim exponent en aquesta absència de la sexualitat,  d’una comunicació corporal plaent com a

mode de  relació  entre  els  personatges  i  els  priva  de  ser  figures  més  rodones,  més  consistents

psicològicament. Als habitants del món rural, de les societats aïllades i desconfiades amb els seus

propis membres, no els és donat de poder manifestar els sentiments, els desitjos o els somnis i, per

tant, les relacions sexuals no poden ser l’exponent d’un model de relació basat en la confiança,

l’amor o la complicitat. Paradoxalment, és el mossèn aclaparat pels dubtes i el desig de «Amb una

mica de retard» l’únic personatge que en les seves divagacions internes mostra estimació i desig per

una dona, però la seva condició de clergue també li impedeix l’assoliment i la realització d’un acte

consumat d’amor.
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6. CONCLUSIONS

A l’inici del nostre assaig ens preguntàvem sobre el protagonisme dels elements etnogràfics presents

a  La mort de Teresa a fi de poder vincular el recull de contes al Cicle del Pallars. Més enllà de

justificar-ne l’adscripció, la nostra tesi se sustentava en la pretensió que el plantejament antropològic

fos compartit per les quatre obres estudiades, de manera que es justifiqués la consolidació d’una

narrativa particular que pretén la recuperació de la memòria individual i col·lectiva a partir del relat

literari. La recerca s’ha situat, per tant, en la intersecció entre l’antropologia i la literatura, de manera

que hem encarat l’anàlisi interpretativa de les novel·les i els contes amb una mirada antropològica,

això és, identificant els elements que Barbal utilitza per a completar el dibuix d’unes formes de vida

que se situen en un espai i un moment determinats i que, inexorablement, es veuen abocades a la

desaparició. La identificació d’aquests elements ens ha permès determinar l’ambientació, l’espai de

l’acció,  els fils temàtics i la caracterització psicològica dels personatges. D’aquesta manera,  hem

conclòs que Maria Barbal crea un univers literari a l’entorn del Pallars com a espai simbòlic, una

geografia  literària  fidel  a  una  realitat  referencial  que  és  la  que  l’autora  recupera  a  partir  dels

fragments d’històries reals que ha heretat de la memòria familiar i en fa una articulació a partir dels

personatges i els seus recorreguts vitals. Pedra de tartera, Mel i metzines i Càmfora conformen una

trilogia que comparteix d’una manera molt evident i fonamentada aquest plantejament; calia establir

la  relació  que hi  poden tenir  els  contes  de  La mort  de Teresa.  La nostra  hipòtesi,  precisament,

determinava que l’anàlisi textual de les novel·les i el recull ens havia de permetre concloure que el

Cicle  del  Pallars  es  constitueix  sobre  la  base  d’un  comú  denominador  que  les  quatre  obres

compateixen: l’espai geogràfic pallarès com a teló de fons i com a espai simbòlic. 

En primer  lloc,  hem volgut  contextualitzar  el  temps  i  l’espai  que  són testimoniats  a  les  obres,

sobretot perquè de la delimitació del referent històric i geogràfic se’n deriven els dos eixos a l’entorn

dels quals es construeix el relat: l’èxode rural i la Guerra Civil espanyola. Aquests dos processos van

marcar d’una manera fonamental el devenir de la segona meitat del segle XX a tot el país en general i

a  les  zones  de  muntanya  en  particular.  És  en  aquest  espai  que  es  donà  un  dels  efectes  més

devastadors de la guerra: l’èxode rural. L’abandonament del Pirineu de part de les institucions, la

privació de l’accés a la modernitat, l’aïllament, la precarietat, la dura repressió que es dispensà tant a

la gent com al territori, la perpetuació de les dures condicions de vida, etc., són fenòmens que acaben

expulsant els habitants de la terra on han nascut i viscut bona part de la seva vida. La migració cap a

la ciutat, Barcelona principalment, és un procés que altera i transforma tant l’espai que és abandonat

com l’espai d’establiment i, d’una manera molt profunda, els protagonistes d’aquest exili. A les obres
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de Barbal, la guerra i les seves conseqüències són incorporades al discurs literari i tenen un paper

fonamental en l’articulació tant de les històries que s’hi expliquen com dels personatges que les

protagonitzen.

Amb l’anàlisi de les obres hem establert els vincles entre les novel·les del Cicle i els relats de La

mort de Teresa i hem conclòs que tots els textos formen part del mateix univers literari. De fet, la

identificació dels elements etnogràfics que configuren aquest univers del Pallars ha estat l’articulació

principal de la recerca, en el benentès que justifiquen un mateix plantejament antropològic de les

obres, més enllà d’altres elements narratius que comparteixen, i tenint en compte que la naturalesa

dels gèneres literaris impossibilita que les novel·les i els contes utilitzin les mateixes estratègies per

assolir l’objectiu de plasmar la lenta desaparició d’una realitat en vies d’extinció. Abans d’establir

aquests  vincles,  però,  hem hagut  d’assenyalar  els  elements  etnogràfics  que  conformen l’univers

literari del Pallars en les tres novel·les, d’una banda, i, de l’altra, estudiar la manera com aquests

elements  vertebren  el  component  antropològic  en  el  recull  de  contes.  Per  tal  d’encarar  aquesta

anàlisi, hem establert les formes de representació sociocultural de la societat rural a partir dels eixos

espai rural – espai urbà i dona – home, a l’entorn dels quals es configura el sistema social i relacional

de l’espai geogràfic i el moment històric en què se situen les obres. A partir d’aquests dos eixos hem

determinat uns nuclis interpretatius que hem utilitzat com a fil conductor en la nostra anàlisi: l’estudi

de les imatges representatives de l’estructura social i familiar, els efectes de l’èxode rural tant en el

territori  com en els personatges, els canvis en els hàbits socials,  les formes de vida i la tradició

cultural, el trencament de l’ordre social, l’ensorrament de les estructures familiars patriarcals i els

rols de gènere. Hem aplicat aquest sistema discursiu tant a les novel·les com als contes i hem pogut

comprovar com, efectivament, el component antropològic no només és al centre de la veu narrativa

en tots els casos, sinó que és en la mateixa mesura l’element articulador del relat.

Com  hem  pogut  demostrar  al  llarg  del  nostre  estudi,  les  claus  interpretatives  del  Cicle  són

compartides  per  les  novel·les  i  els  contes,  a  banda  d’altres  elements  narratius  que  també  hem

identificat. El primer dels vincles que hem establert té a veure amb la voluntat de l’autora de deixar

constància de l’efecte que l’èxode rural té en els protagonistes, en les estructures familiars i socials i

en el propi territori, tant en l’espai que s’abandona com en l’espai que acull la immigració rural. En

aquest relat de la migració i la pèrdua d’una realitat referencial determinada, hi trobem les traces de

l’èxode rural i la Guerra Civil. La diferència bàsica entre unes obres i les altres és la impossibilitat de

mantenir el relat de la migració i els seus efectes de manera sostinguda en els contes. De fet, entre les

novel·les també hi ha diferències que es deriven del mateix argument: la Guerra Civil és més present
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a Pedra de tartera i a Mel i metzines, mentre que el relat de l’èxode i els seus efectes és molt més

fonamental  a  Càmfora i  a  Mel i  metzines  que no pas  a  la  primera novel·la.  Pedra de tartera  i

Càmfora, però, comparteixen el discurs del gènere i el tractament del silenci femení com un dels

temes principals. Així mateix, guerra i èxode són presents de manera desigual en uns i altres contes.

L’ambientació en l’entorn rural és una altra de les vinculacions que hem assenyalat  en la nostra

anàlisi.  El  paisatge,  del  que  ens  és  narrada  la  seva  rudesa,  és  descrit  a  partir  de  l’acció  dels

personatges o bé s’utilitza com a escenari de l’acció mateixa. Les condicions de la vida al camp

tenen a veure amb les dificultats que imposa el relleu, però també amb la duresa de la climatologia.

El que és més rellevant  respecte  l’ambientació és la  naturalesa  instrumental  de la  descripció de

l’entorn natural. Lluny del relat al·legòric o mític, el relleu i el clima són descrits sempre com a

obstacles que dificulten la vida dels personatges i, per tant, en trobem pocs exemples en què sigui

descrit  des  de  la  contemplació  o  l’elegia.  Aquestes  circumstàncies  són  les  que  possibiliten

l’estructuració  d’una  societat  aïllada,  desconfiada,  violenta  amb  els  més  febles  i  profundament

desigual. Aquesta desigualtat té les seves arrels en el patriarcat que estipula unes interdependències

desequilibrades entre els diferents membres de la societat o la família, especialment entre les dones i

els homes. D’aquí que en les novel·les i també en els contes, les dones apareguin sempre en una

posició  de subordinació  respecte  els  homes i  que la  seva participació  en el  manteniment  de les

formes  de  vida  local  sigui  especialment  desavantatjosa.  Hem seguit  el  marc  teòric  sociològic  i

antropològic estipulat per Geertz, Elias i Bordieu per analitzar aquest espai de relació desigual entre

unes i els altres i la  violència simbòlica que les estructures patriarcals exerceixen sobre les dones,

relegant-les a la nul·la participació en la presa de decisions, la invisibilitat i el silenci. En tots els

textos  hem trobat  diversos  exemples  en  què  s’explicita  aquesta  violència,  sovint  simbòlica,  de

vegades  explícita,  contra  les  dones.  El  postestructuralisme  de  Butler  ens  ha  estat  útil  per

contextualitzar  la  influència  que  té  aquest  menysteniment  de  les  dones  en  el  seu  propi

desenvolupament identitari i hem pogut posar exemples de dones que accepten fatalment el seu destí,

com la  Conxa  de  Pedra  de  tartera o  l’Aurora  de  «La  pubilla»,  i  d’altres  que  s’enfronten  als

mecanismes de repressió establerts i prenen la determinació de guanyar la seva llibertat, com Palmira

o l’Esperança de «Des de l’internat», per posar-ne només alguns exemples. És també en aquest àmbit

que hem articulat un discurs respecte el silenci femení, un silenci imposat per la societat patriarcal

que no les considera subjectes de dret ni partícips actives de l’evolució social ni de la vida pública.

El silenci és molt present en el relat de Pedra de tartera, Càmfora i contes com «La mort de Teresa»,

«La minyoneta» o «La pubilla». El trencament amb aquest silenci hem vist que comporta el desig

d’emancipar-se  de  les  fèrries  estructures  familiars  que  l’èxode  rural  facilita.  El  discurs  literari

recupera les formes de vida locals de la ruralia i la transformació d’aquesta mateixa societat amb la
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intervenció  de  la  migració  a  la  ciutat.  Necessàriament,  per  tant,  hi  ha  una  caracterització  dels

personatges i la seva relació amb l’espai a partir d’aquest moviment migratori i de l’enderrocament

de les antigues estructures socials i familiars.

És a partir  de l’estudi  dels  topònims i  els  diversos fils  argumentals  que hem pogut establir  una

vinculació que respon a una realitat interna de l’obra de Barbal. És paradigmàtic l’ús de topònims

ficticis com Sarri, l’Ermita, Pallarès, la Noguera o Montsent en les diferents novel·les i en alguns

contes, així com la contextualització geogràfica a partir de topònims reals com La Pobla de Segur,

Lleida  o  Barcelona,  per  exemple.  En  el  cas  de  Barcelona,  a  més,  existeix  un  relat  propi  en  la

producció barbaliana que erigeix la capital en símbol de les oportunitats però també en l’espai de

l’alienació i el desarrelament. No només els personatges de les novel·les modifiquen la seva actitud

vital en trobar-se a la ciutat; encara que sigui per la negació de traslladar-s’hi, també als contes hi

trobem aquesta  essencialització:  la  ciutat  com a espai d’alienació.  Hem vist,  d’altra  banda,  com

alguns dels contes podrien considerar-se estudis o exercicis per a la posterior caracterització dels

personatges de les novel·les, o com hi ha contes que podrien formar-ne part. Així mateix, hem pogut

identificar una sèrie d’imatges amb què Barbal simbolitza la rudesa de la vida a pagès, un recurs

compartit als contes i les novel·les: les boles de càmfora, les punxes de la forca, el pestell o una

pedra enmig d’una tartera en són alguns dels exemples més clars.

Hem establert també la importància de la llengua com a element identitari en totes les obres. Tots els

fenòmens que es descriuen a les novel·les i els contes són articulats per una llengua que conserva les

traces de la parla pallaresa com a manifestació l’oralitat  del propi relat,  més que no pas com a

mesura de conservació  d’una variant  lingüística minoritària.   També hem constatat  que els  usos

lingüístics dels personatges els caracteritzen i donen informació al lector de la seva identitat.  La

llengua, per tant, és clau com a element constitutiu de l’univers literari del Pallars i com a eina per a

la caracterització dels personatges. 

Les estratègies que fa servir Barbal per a fer el retrat psicològic dels personatges és una altra de les

vinculacions que hem pogut establir entre el conjunt d’obres estudiades. L’interès de l’autora en la

recuperació  del  món  pallarès  en  vies  d’extinció,  les  seves  formes  de  vida  i  les  estructures

socioculturals i familiars es plasma en el relat a partir de l’acció dels personatges i, de retruc, aquests

personatges  estan  altament  condicionats  per  les  formes  de  vida  i  les  estructures  en  què  estan

immersos. L’aïllament a què els sotmet l’espai geogràfic que ocupen i les implicacions històriques de

l’època en què viuen, així com els efectes del trasllat a la ciutat, són els tres aspectes fonamentals de
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la seva caracterització psicològica. En definitiva, el darrer vincle que establim entre les obres és el

del relat de la incomunicació entre els personatges, que està present en tota la producció barbaliana

que hem analitzat i que vertebra, de manera central, el discurs narratiu sobre l’univers literari del

Pallars, un univers que és, per la importància  bàsica que adquireixen els personatges i les seves

accions, un paisatge humà.

Amb l’aplicació d’aquesta lectura interdisciplinària hem pogut donar resposta a les preguntes de

recerca que plantejàvem i confirmar la hipòtesi inicial  de la qual partíem. Les conclusions de la

nostra investigació ens permeten afirmar que Maria Barbal construeix un univers literari a l’entorn

del Pallars del què són principals exponents Pedra de tartera, Mel i metzines, Càmfora i La mort de

Teresa. A l’hora de cloure aquest estudi, però, se’ns imposa la necessitat d’enunciar algunes línies

d’investigació  que  es  deriven  de  l’anàlisi  del  discurs  que  hem dut  a  terme:  en  primer  lloc,  la

constatació que a l’obra barbaliana hi ha un relat sobre dos fonaments essencials de l’estructuració

sociocultural de qualsevol comunitat i que han quedat exclosos d’aquest assaig, això és, la mort i la

maternitat.  Si  no  els  hem contemplat  aquí  ha  estat  perquè  no  se’n  fa  referència  d’una  manera

explícita ni de manera transversal a totes les obres, però, en canvi, ens ajudarien a articular d’una

manera  més  completa  l’anàlisi  del  relat  de  construcció  del  Pallars  com  a  univers  literari.

Principalment, la maternitat és tractada d’una manera molt polaritzada, bé des de l’absència de la

figura materna, bé des de l’ambigüitat d’unes figures repressores o impossibilitades per assumir el

seu paper de mares. En segon lloc, la recent donació del fons documental de l’autora a la Biblioteca

de Catalunya pot facilitar  l’accés dels estudiosos a la datació dels contes del recull  La mort de

Teresa.   L’estudi  d’aquest  nou fons  tal  vegada podrà  ajudar  a  determinar  amb més precisió  les

vinculacions entre els relats i les novel·les, ja que Barbal mateix ens adverteix que alguns contes van

ser escrits abans de la publicació de Pedra de tartera i altres, després. Per acabar, volem remetre’ns a

l’entrevista que adjuntem com a annex per prendre en consideració una reflexió de la novel·lista

respecte la completesa del Cicle del Pallars i la possible adscripció de País íntim (2005) al mateix.

Ens diu Barbal (Gatell: 2014):

Jo crec que el Cicle el tanca País íntim. Em sembla que jo volia escriure País íntim quan

vaig escriure Pedra de tartera, però no n’era capaç. Aleshores començo amb la història

nuclear de la família i prou, i deixo de banda el que ve després, la història de les filles,

per exemple. I aleshores a País íntim, sense voler parlar ben bé d’això, torno a reprendre

el fil de la història de la família de Pedra de tartera. Ho faig involuntàriament, perquè

sempre  està  present  el  trauma,  la  conseqüència  que  té  la  guerra  en  les  persones,  en

aquestes dones. Per això, després del tancament al camp d’Aragó, trobem Elvira, la filla
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de Conxa, a País íntim, quan ja és una dona madura, i explico la relació amb la seva filla .

Una relació difícil. Elvira és la dona que és a País íntim perquè va viure el que va viure a

Pedra de tartera.

Sembla, per tant, que l’anàlisi de la vinculació entre  País íntim i la resta d’obres analitzades en el

present estudi és una línia d’investigació que caldrà fer per tal de justificar la completesa del Cicle

del Pallars, més enllà de les consideracions editorials que van encunyar l’epígraf que reuneix les tres

primeres novel·les de Barbal. I ja per acabar, convenim amb Anne Charlon (2006, 150) que Maria

Barbal  és  poeta  i  cronista  del  Pallars.  Poeta  perquè  amb el  llenguatge  confereix  una  dimensió

simbòlica a un espai íntim, sovint articulat en imatges metafòriques; cronista perquè la seva obra

dóna la paraula a catalans oblidats per tal de fer-los reviure mitjançant l’escriptura literària. Amb la

nostra recerca, hem volgut realitzar una lectura interdisciplinària d’una crònica literària que, creiem,

supera  amb  escreix  l’impacte  i  l’èxit  de  la  primera  novel·la.  En  darrera  instància,  hem  pretès

demostrar que Pedra de tartera i les obres que la segueixen conformen una producció literària que,

amb la recreació de la vida d’un racó recòndit del Pirineu, aconsegueix plasmar trets universals de la

naturalesa humana.
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ANNEX

ENTREVISTA A MARIA BARBAL

Per Montse Gatell

Aquesta entrevista es realitzà el dia 3 de març a les 17.30h al despatx de l’entrevistadora. 

És una entrevista  preparatòria  de la comunicació  «CRÒNICA DEL PALLARS.  RECONSTRUCCIÓ DEL

MÓN PERDUT A LES NOVEL·LES DE MARIA BARBAL» que ha estat acceptada a «Perifèries, fronteres i

diàlegs»,  XIII congrés d’antropologia, que tindrà lloc a Tarragona, 2-5/09/2014 en la categoria de

treball teòric. 

La comunicació proposa la  tesi  que el  Cicle  del  Pallars  es constitueix sobre la  base d’un comú

denominador: l’espai geogràfic pallarès com a teló de fons i com a espai simbòlic d’un món que

desapareix perquè se’n transformen les estructures socials i relacionals. Pretén estudiar la funció dels

espais geogràfics com a espais en la intersecció entre l’antropologia i la literatura, a través de la

identificació dels elements etnogràfics de les novel·les que s’ancoren a una realitat referencial que

l’autora recupera a través del discurs literari.

Aquesta entrevista té un format obert, amb preguntes que es vincularan a reflexions diverses i que

estaran subjectes al camí que prengui la conversa. Les preguntes següents en són només una guia.

En primer lloc, Sra. Barbal, Maria, moltes gràcies per haver acceptat aquesta entrevista. Si li sembla

bé, l’enregistraré per tal de poder fer-ne posteriorment el tractament adequat.

- Maria, gairebé trenta anys de professió literària...

o Sí,  Pedra  de  tartera l’any  vinent  farà  exactament  trenta  anys  que  es  va

publicar. L’any anterior, ara fa trenta anys, ja la tenia acabada i la vaig presentar

al Joaquim Ruyra i es publica el febrer del 1985. Em semblen molts anys...

- Quina consciència del pas del temps, de sobte!

o Sí, molt... en el cas de Pedra de tartera molt més perquè en aquests trenta anys,

mai m’he desvinculat de la novel·la, sempre ha estat present, i això és el que

em resulta  més sorprenent,  cosa que en canvi no ha passat amb la  resta de

novel·les.
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- Amb cap de les altres novel·les ha tingut aquesta mateixa sensació?

o No, al menys de la mateixa manera no. De tant en tant algú s’interessa per

Càmfora,  també  Mel  i  metzines,  també  La  mort  de  Teresa...  és  a  dir,  les

novel·les han estat vives però no d’una manera continuada; en canvi Pedra de

tartera sí. Per tant, aquests trenta anys, en certa forma no em semblen tan llargs

i alhora em quedo parada de pensar que trenta anys és tot un trajecte, i tinc la

sensació que no hauria de tenir continuïtat, perquè és molt de temps i sembla

que el seu cicle hauria d’haver acabat.

- Si fem un repàs de les múltiples entrevistes que ha concedit en aquests gairebé 30 anys

de professió literària, ens adonem que bona part de les preguntes – si no de l’entrevista

completa – giren a l’entorn de  Pedra de tartera; aquesta novel·la ha acabat sent una

llosa per a la resta de la seva obra? 

o Jo  estic  molt  agraïda  a  Pedra  de  tartera,  perquè  és  la  novel·la  que  em

converteix en escriptora.  Abans d’escriure-la  i  durant  l’escriptura,  jo no em

considero  escriptora.  Em  considero  escriptora  quan  començo  a  enraonar,  a

respondre preguntes sobre Pedra de tartera. Allí entra la meva consciència que,

d’una realitat, he arribat a una creació ficcional i aquesta consciència és la que

em fa plantejar-me si continuar o no. Hi ha un agraïment molt fort també per

aquesta  voluntat  dels  lectors  de  mantenir-la  viva.  Només  puc  sentir  molta

satisfacció, però és cert que en trenta anys he evolucionat, com a escriptora i

com a persona, i he notat que no hi havia tant d’interès en les successives obres

que he publicat. Molts lectors que han llegit  Pedra de tartera han considerat

que ja n’hi havia prou, que era suficient. En canvi, des del meu punt de vista

d’escriptora,  la  continuació  de la  meva obra ha estat  molt  important;  hi  ha

continuïtat en els temes, els ambients, les tècniques, el polir l’estil, canviar-lo...

tota aquesta evolució forma part de la vida d’un escriptor. En aquest sentit sí

que ha pesat el fet de tenir una primera novel·la com Pedra de tartera.

- Pedra de  tartera va  anar  seguida  de  Mel i  metzines i  Càmfora,  com neix  la  idea

d’agrupar-les en el Cicle del Pallars?

o Va  ser  una  decisió  editorial.  A l’editorial  en  un  moment  determinat  li  va

semblar  oportú publicar  les tres  novel·les en un sol  volum perquè tenen un

espai i un referent comuns, així que va ser una temptativa editorial.
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- Gràcies  a  les  entrevistes,  els  articles  publicats  a  la  premsa  i  el  marc  teòric  de

referència, sabem que la seva primera novel·la «li va venir imposada» per la necessitat

de deixar escrita una història que la inquietava, la història paradigmàtica d’una família

pallaresa abans, durant i després de la Guerra Civil espanyola, i que es va basar en

històries conegudes per explicar la duresa del conflicte bèl·lic que al Pallars va ser

especialment  cruent.  Coneixem menys la  gènesi de  Mel i  metzines i  de  Càmfora...

Tenia consciència de construir un univers literari?

o Començo per la segona reflexió: no, no era conscient de crear cap món. La

reflexió sobre el que escric sempre és posterior a l’escriptura, no preveig gaire

el que escriuré. La gènesi de Mel i metzines és molt simple: em vaig plantejar el

repte d’escriure sobre un personatge masculí.  M’anava plantejant reptes, per

exemple, entre Pedra de tartera i Mel i metzines hi ha La mort de Teresa, que

també és d’ambientació pallaresa. És un llibre de contes on assajo personatges,

tècniques,  ambients  diferents,  etc.  Faig  una  sèrie  de  provatures  i  quan  em

proposo escriure la novel·la següent decideixo crear un protagonista masculí i

començo a donar forma a l’Agustí Ribera. Encara em sentia molt connectada a

l’ambientació de la Guerra Civil i els anys posteriors i també al tema migratori

i al diàleg que suposa la migració amb els orígens de cadascú. Així sorgeix Mel

i metzines, buscant noves perspectives tot i estar adherida al mateix temps que

Pedra de tartera.

En  Càmfora hi ha un desig, potser connectant amb  Pedra de tartera – tot i

sense  voluntat  de  voler  donar-hi  cap  continuïtat  –  de    parlar  del  tema  de

l’abandonament, del fet de deixar el poble perquè ja no s’hi viu bé, o perquè un

s’hi sent incòmode i la reacció d’aquests personatges, que ja són persones fetes,

dins d’una altra societat, dins d’un altre ambient. Volia estudiar aquest procés,

tot  allò  que  el  procés  provoca  interiorment:  diàleg,  rebuig,  adhesió...  A

Càmfora buscava un protagonisme que no fos únic, i per això parteixo d’una

família  formada  per  aquests  tres  personatges  diversos  i  els  faig  seguir  a

cadascun un diàleg diferent amb la nova societat, amb resultats també diversos.

El punt de partida ve a ser aquest.

Una i  altra  són novel·les  que ja  s’allunyen de l’experiència  personal,  potser

només  apareixen  alguns  detalls  que  algú  m’havia  explicat,  o  persones

conegudes que em suggereixen algun tret per als personatges, com el talpaire de

72



«Crònica del Pallars. Una lectura interdisciplinària».   Montse Gatell Pérez    UOC 2014

Mel i  metzines;  potser  algunes  anècdotes  de l’època  del  meu  pare  per  a  la

creació del temps de la infantesa d’Agustí Ribera, sobretot de la seva època a

l’escola, abans de marxar a França...

- Hi ha diversos aspectes que distingeixen una novel·la de l’altra, és clar, temes diferents

o  abordats  des  de  diferents  punts  de  vista,  com la  Guerra  o  l’exili.  En canvi,  els

topònims, els llocs, d’una manera o altra vinculen les tres novel·les... 

o A Càmfora apareix Barcelona, La Pobla de Segur... però apareixen altra vegada

l’Ermita i Torrent, com a Pedra de tartera, espais inventats. A Mel i metzines

tots els espais són reals. Hi ha aquesta mica de connexió entre les novel·les,

aquesta  sí  que és una connexió volguda,  evidentment,  no és pas fruit  de la

casualitat que apareguin els mateixos llocs ficticis.

- Les seves novel·les responen a una voluntat de testimoniatge?

o En el cas de Pedra de tartera, més que la necessitat de testimoniatge hi ha en

mi una necessitat més bàsica, que és entendre les històries que havien afectat la

generació  dels  meus  pares  i  padrins.  Com  que  rebo  aquestes  històries

parcel·lades,  fragmentades,  hi  ha  un  moment  que  desitjo  explicar  una

d’aquestes històries sencera, donar-hi coherència, també per pair-la i distanciar-

me’n. Hi ha una voluntat d’acabar amb el tema... tot i que després es va veure

que  era  una  intenció  il·lusòria  totalment,  perquè  hi  torno  a  les  novel·les

següents. Sobretot el tema de la guerra i la postguerra... L’interès era preguntar-

me: com puc entendre el que va passar? Com puc entendre els drames de la

postguerra? Això suposa un testimoniatge, en certa manera, però l’impuls de

l’escriptura és més egoista, respon a un impuls més personal, el que penso no

és: «vull deixar-ho escrit» sinó «vull entendre-ho i separar-me’n» i després, a

mesura que escric, sóc conscient que vull explicar una història de persones de

les quals no sabem el nom, ja no són històries pròpies o properes. Aleshores sí

que sóc conscient d’aquesta altra idea de testimoniatge, però d’un testimoniatge

allunyat de mi personalment.

- Mel i metzines i  Càmfora, són deutores de  Pedra de tartera? Calia primer  Pedra de

tartera per  poder  escriure  les  altres  dues  novel·les?  Haurien  estat  escrites  d’igual

manera?
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o No sé respondre d’una manera massa clara a aquesta pregunta. La sensació que

tinc és que no existirien,  perquè com ja he dit,  Pedra de tartera em va fer

escriptora, em va obrir una porta i després continuo pel camí encetat, però calia

primer l’origen, l’embrió. Per exemple, a Mel i metzines continua el tema de la

Guerra Civil i a  Càmfora s’expandeix, s’amplia, el tema de la migració, dos

temes que havien estat centrals a Pedra de tartera.

- La Guerra Civil apareix només com a teló secundari a Mel i metzines, però, en canvi,

tant aquesta novel·la com Càmfora són un retrat de la vida a l’àmbit rural, el tema que

les  connecta  amb  Pedra  de  tartera.  Hi  ha  una  voluntat  expressa  de  l’autora  de

continuar amb novel·les que, d’una manera o altra, parlin també del Pallars i la seva

gent? És aquest el tema que les agermana i possibilita que es consideri que les tres

formen part del Cicle del Pallars?

o El procés no el penso exactament així, tot plegat n’és la conseqüència. De fet,

jo sóc nascuda a Tremp i els pares eren del Pallars Sobirà. Al Sobirà hi passo

les vacances i hi vaig molt sovint fins als 15 anys, que és quan marxo a estudiar

a Barcelona. Per tant, tinc moltes vivències, coneixement de persones, històries

que  m’han  explicat,  etc.,  que  em  donen  molt  material  literari.  Crec  que

senzillament em moc per paisatges coneguts, més que premeditadament per la

voluntat d’escriure sobre aquest paisatge pallarès.

- En el  Cicle  del  Pallars,  les  tres  obres  expliquen  històries  de  gent  que  marxa,  que

abandona la terra natal (tot i que a les tres novel·les ho fan per motius ben diferents),

aquest tema és central, en la seva obra? O més aviat és anecdòtic? És a dir, escriu les

novel·les  del  Cicle  –  i  potser  també  Carrer  Bolívia i  País  íntim–  per  explicar  la

migració i el seu efecte en els personatges o és justament la migració l’excusa per

explicar altres coses, com ara les diferències entre el camp i la ciutat o el testimoniatge

d’un món rural que està en procés de desaparició?

o Per a mi, aquest viatge de la migració és viscut i el que faig és explicar una

cosa de la qual tinc experiència. No només jo, també moltes persones del meu

voltant viuen aquesta experiència, tot i que de manera molt diferent, perquè la

meva migració, per anar a estudiar a la ciutat, és tota una altra experiència. Per

exemple, molt a prop, a la pròpia família, es viu la situació de tancar una casa

de pagès, amb la seva hisenda, abandonar les terres i tancar la porta... i això es
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viu  d’una  manera  molt  intensa  i  crea  unes  ramificacions  entre  les  famílies

també molt intenses. Això es veu a País íntim, en un dinar de comunió al que

assisteixen els parents de muntanya i donen voltes a la idea de marxar també

cap a  la  ciutat.  La  migració  està  molt  present  en la  meva vida,  m’és  molt

pròxima. Per això apareix també com a tema central a  Carrer Bolívia.  Vaig

escriure aquesta novel·la després d’acabar la carrera i de començar a fer classes

al Besòs, en un barri al que arribaven molts immigrants del Sud d’Espanya, i és

allà  que  torno  a  trobar-me  amb  aquelles  situacions  que  ja  havia  viscut  al

Pallars, però amb característiques diferents. És un tema molt viu, en mi, que

forma part de la meva vida i que faig servir per a escriure. M’interessa perquè

és un tema que transforma la persona,  gairebé la divideix en dues persones

bessones que han de conviure: la que es troba bé a la ciutat perquè l’anonimat

la protegeix i la que, alhora, enyora les muntanyes, el paisatge de la infantesa.

- Hi ha alguna voluntat de crítica, en les novel·les del Cicle? De crítica al propi món

rural? A l’èxode i, per tant, l’abandonament? A l’oblit de què ha estat objecte?

o Crec que sí, que de les novel·les se’n pot deduir que des del poder es va fer una

mala gestió del territori pallarès. Pensem que parlem de la postguerra i de com

aquests pobles queden absolutament desolats per motius de la mateixa guerra,

per motius econòmics i per falta de suport de les institucions.  Els pobles es

queden  sense  mestres,  sense  carreteres  practicables...  queden  terriblement

desprotegits. També és el moment de la industrialització i la gent en fuig.

- I de la recuperació del territori, què en trobem, a les novel·les?

o La recuperació que s’ha fet d’aquesta zona és turística i de retorn de jubilats,

podríem dir. Això ha estat positiu en algun sentit perquè es tornen a obrir cases

i hi ha una mica d’entrada de població jove amb els esports d’aventura, la neu,

etc. Però no s’ha anat més enllà, potser darrerament una petitíssima producció

artesana alimentària i poca cosa més, i encara en els darrers anys, perquè abans

del 2000, no hi havia res. Aquest retorn apareix tímidament a les novel·les, és el

cas de la filla de la Lina de Carrer Bolívia, per exemple, o l’ús del territori que

apareix  en  el  retorn  de  l’Agustí  de  Mel i  metzines al  poble,  un  ús  turístic

sobretot basat en la neu.
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- No trobem en les seves obres un retrat amable, del Pallars. La descripció de les tasques

al camp, per exemple, del rigor de la meteorologia o de la manca d’oportunitats hi són

ben presents. En aquesta recuperació literària, hi busca més un relat simbòlic que no

pas mític?

o No tenia cap voluntat que a partir de la lectura de les novel·les es cregués que

el Pallars era un paradís on es podia ser molt  feliç.  Gairebé podríem dir  el

contrari.  L’únic  paradís és el  paisatge,  però per a  la gent  que hi viu,  és un

paisatge que provoca moltes dificultats, molta duresa en les feines. El que sí

que volia era pintar els personatges que hi vivien i en les circumstàncies que

vivien, i crec que més o menys és el que vaig fer.

- Per descriure les tasques del camp, va fer algun treball de documentació etnogràfica

(estudis,  documentals,  fotografies)?  Va  entrevistar  gent  gran  que  coneixia?  Hi  ha

experiència viscuda?

o Ho  vaig  viure  d’una  manera  esporàdica...  Anava  a  veure  com  segaven  i

m’ensenyaven  a  lligar  les  gabelles,  per  exemple;  potser  ajudar  a  aviar  les

vaques, descarregar l’herba... Ho he vist i ho he fet sense que fos una feina que

tenia  assignada.  Les  feines  les  havia  vist  fer  totes,  forma  part  de  la  meva

memòria. Però hi ha elements sobre els que m’he documentat amb l’etnògraf

Ramon Violant i Simorra, molt reconegut, sobretot per les escenes de  Mel i

metzines,  els  rituals  de  la  sega  (per  al  que  vaig  consultar  un  llibre

d’antropologia tot i que ho vaig modificar per a la novel·la, transformo el ritus

a partir del caràcter del personatge) i altres tasques del camp com la vinya o

altres professions, com ara l’ofici de talpaire. Són un seguit de feines que no

coneixia tant i que les descric en relació als personatges, no tant per constatar

com es feia la feina.

- Diversos escriptors catalans han escrit sobre el Pirineu: des de Jacint Verdaguer fins a

Maragall, Josep Pla (llibres de viatges) o Pep Coll. Hi ha algun autor que l’hagi marcat

especialment? Els Drames rurals de Víctor Català van ser una font d’inspiració?

o Crec que  havia  llegit  els  Drames  rurals...  Solitud segur,  perquè  és  un  dels

primers llibres que jo em compro quan arribo a Barcelona. Els Drames rurals...

ara no n’estic segura... potser els vaig llegir a posteriori. No tinc la sensació de

tenir una influència gaire directa, en cap cas.  Pedra de tartera s’ha relacionat
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molt amb  La plaça del diamant, que jo ja havia llegit, òbviament, i m’havia

agradat molt,  però no penso en  La plaça del diamant  per escriure  Pedra de

tartera,  de cap manera,  tot  i  que són històries  paral·leles  d’una dona i  una

família durant la guerra. Del país, hi ha l’autor que escriu Verd madur, Josep

Virós, en els anys seixanta, una obra de la que també se’n va fer una pel·lícula i

la vaig poder veure, perquè el llibre era introbable. És una història molt d’allí i

de tot arreu, de noia pobra i senyor ric que s’enamoren, i sí, la tinc com un

rerefons  que,  tot  i  no  ser  realitat,  era  una  història  sobre  el  país,  d’alguna

manera. I també hi ha un autor molt interessant, Joan Lluís, de Rialp, que era

folklorista, amic de Joan Corominas, al que acompanya en els seus recorreguts

per  recollir  paraules.  Era  un  home  molt  hàbil,  que  tocava  el  flabiol,  que

marxava  amb els  pastors...  Ell  mateix  havia  fet  de  pastor  i  és  això  el  que

explica, tot i que de jove marxa a viure a  Barcelona. Aquest autor té una sèrie

de reculls, escrits en dialecte, que conformen una obra molt interessant. Potser

aquestes són les meves referències, però molt inconscients.

- Les festes populars, les cançons, les rondalles i les llegendes són una part important del

patrimoni intangible i que la modernitat sol confinar a l’oblit. Fins a quin punt es va

plantejar consignar-les o no?

o No gaire... no vol dir que en algun moment no reculli l’escena del padrí que

explica una història que vaig sentir... però més aviat per construir el personatge.

Per exemple, a  Mel i metzines hi ha una conversa entre dos borratxos que jo

havia sentit moltes vegades a casa, l’anècdota coneguda com «la cabarrada de

Buraut»  i  la  incorporo  a  la  novel·la,  però  no  amb la  voluntat  de  deixar-la

escrita, sinó utilitzant-la per a dibuixar aquests dos personatges.

- Conxa, en el darrer capítol de Pedra de tartera, defineix Barcelona en comparació als

pobles de la seva vida, l’Ermita i Pallarès. Agustí es troba, en tornar al poble, que el

món que recorda ja no existeix,  que és un món irrecuperable.  El primer capítol de

Càmfora descriu la societat  aïllada,  desconfiada i tancada de Torrent,  poble que es

defineix també en oposició al que la família Raurill troba a Barcelona. El Pallars és

així dibuixat  com a espai simbòlic  a les novel·les del Cicle,  l’espai d’un món que

desapareix. Hi ha una tensió buscada entre l’espai rural i l’urbà, en aquestes novel·les?
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De  fet,  no  fa  una  descripció  acurada  del  paisatge,  sinó  que  és  la  història  dels

personatges la que ens explica aquest joc d’opòsits entre els espais...

o Penso  que  a  Càmfora hi  ha  un  capítol  clau,  el  de  Maurici,  que  un  cop  a

Barcelona surt al carrer i, davant d’un plataner, busca l’hora al cel i enyora el

que tenia al poble... hi ha aquesta comparativa, molt clara, en aquest personatge

que jo ja sé que fracassarà en el seu intent d’adaptar-se a la ciutat. Crec que sóc

conscient  que  faig  comparativa  entre  els  espais  perquè  la  necessito  per

descriure  la  dificultat  dels  personatges  quan  es  troben  en  un  ambient  nou.

Sempre estan traduint el que coneixen a un llenguatge nou per tal d’adaptar-

s’hi. El mateix Leandre fa la comparativa entre els espais quan veu com van

vestides les dones a la ciutat.  És des del personatge que és descrita aquesta

tensió entre els espais.

- A banda de l’oposició entre els espais, a les novel·les del Cicle hi trobem també la

descripció d’una societat determinada, una societat rural, profundament patriarcal. Tot

d’elements etnogràfics contribueixen a fer-nos-en un retrat: les relacions familiars, la

manera de vestir, la manera de relacionar-se socialment... Descriuria les novel·les del

Cicle com a «paisatge humà»?

o Sí,  perquè  és  a  través  dels  personatges  que  es  dóna  compte  de  cadascun

d’aquests dos mons.

- Possiblement un dels elements bàsics per a la descripció del món simbòlic del Pallars i

la seva gent és la llengua. Fins a quin punt és important com a element de construcció

de l’univers literari de les novel·les del Cicle? Tenen aquestes obres alguna vocació de

testimoniatge lingüístic?

o D’una banda, Pedra de tartera està narrada en primera persona i la veu de la

protagonista correspon a un tipus de persona que explica el seu periple vital al

Pallars, tot i que ho explica a la vellesa des de Barcelona. Aquesta dona no està

contaminada per  la  llengua parlada a  la  ciutat,  per  tant,  creia  que havia de

parlar amb trets  dialectals.  També podria haver-ho subratllat  molt  més,  però

potser  per  la  meva  consciència  de  professora  de  català,  no  m’hi  sentia

còmoda...  O potser no em veia amb cor de dominar el propi dialecte al cent per

cent. Hi havia tota una sèrie d’elements que em portaven a agafar paraules i

expressions,  sense  que  hi  hagués  cap  regla  fixa  i  inamovible,  però  sense
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utilitzar al cent per cent el dialecte. I sí crec que la llengua ajuda a situar el

personatge en el seu espai. A Càmfora no hi ha primera persona, per tant, hi ha

paraules i expressions del pallarès, quan es fa referència a coses que han dit els

personatges, però també amb aquesta voluntat de retratar el que ells coneixen

amb les  paraules  que  ells  utilitzen  per  a  identificar-ho.  La  llengua  és  molt

important...  i  quan  és  més  important  és  quan  el  personatge  enraona  de  si

mateix.

- Parlem un moment dels personatges femenins. Vostè mateixa ha escrit que li interessen

especialment, que vol esclarir de quina manera la migració té uns efectes diferents en

les dones. D’on ve, aquest interès? És una qüestió de simpatia de gènere? És també

una eina per a la descripció de la societat rural? 

o El fet de ser dona fa que jo conegui molt millor els personatges femenins en

alguns aspectes, perquè en d’altres som similars als homes. Però hi ha matisos

que em fan veure d’una manera més profunda el món femení. Per tant, quan

trio  un  personatge,  m’és  més  fàcil  fixar-me  en  una  dona,  perquè  apareix

aquesta  voluntat  de  poder-ho  fer  millor,  de  poder  aplicar  la  meva  pròpia

experiència.  Puc  així  donar  una  visió  interessant,  per  exemple,  a  Pedra de

tartera, de les persones que a la guerra es van quedar al poble, però en cap

moment vaig pensar: explicaré la guerra des de l’altra banda, simplement, del

que podia parlar millor era d’una dona, i les dones no van anar al front, però

van ser víctimes també de la guerra.

 

- Conxa i Palmira són dues dones ben diferents – també ubicades en moments històrics

molt diferents -, però que estan subjectes a una mateixa estructura familiar i social que

les  silencia  i  les  invisibilitza.  Són  dos  personatges  oposats  a  consciència?  La

determinació de Palmira és l’altra cara de la moneda de la conformitat de Conxa?

o Crec que la Conxa és un personatge producte de la seva societat i del règim

patriarcal tan arrelat als pobles de muntanya, però sobretot, més que creure que

és un personatge passiu, jo crec que és un personatge resistent; resisteix perquè

les coses no vagin pitjor del que van. En aquest sentit, hi ha un paral·lelisme

amb la Palmira, un personatge també resistent, però d’una altra generació, que

ja és capaç de prendre alguna decisió. 
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- Però hi ha altres dones, a les novel·les, és clar. Totes formen part d’aquest conjunt de

personatges femenins sotmesos a les lleis de la terra – que és tant com dir a les lleis

dels homes? La tia de Conxa, la pròpia mare, la Roseta de Càmfora, Madrona, Salomé,

Sabina,  els  seus contrapunts  són la Lídia  de  Mel i  metzines o la senyora Roser de

Càmfora, totes dues ubicades a la gran metròpoli?

o Sí, les dones de la ciutat es poden considerar els contrapunts de les altres, les

seves oportunitats han estat molt diferents. Els personatges de l’àmbit rural són

personatges que impacten en alguns lectors, que fins i tot arriben a provocar

rebuig. De fet,  hi ha temes que provoquen rebuig en els lectors,  sobretot el

tema de l’incest. Els personatges vinculats amb fets així són molt diferents dels

de la ciutat on hi ha dones més cosmopolites, més lliures.

- A banda de les tres novel·les, podria incloure’s en aquest mateix Cicle el recull  de

relats La mort de Teresa, si ens atenim al marc referencial i el dibuix del Pallars com a

escenari i paisatge alhora. Els relats d’aquest recull, són provatures prèvies a la creació

de les novel·les? 

o Aquestes qüestions no m’interessen gaire, vull dir si es pot incloure o no  La

mort de Teresa al Cicle del Pallars. Penso que en molts aspectes s’hi podrien

incloure, aquests relats, però potser és un llibre molt de transició que, a més,

potser no es pot adscriure al cicle perquè no és una novel·la. Abans d’escriure

Pedra de tartera ja havia fet alguna provatura amb aquests relats breus, però

n’hi ha alguns que els vaig escriure després.

- A País íntim, recupera la figura d’una de les filles de la Conxa de Pedra de tartera i la

filla d’aquesta. Més enllà de l’epígraf editorial «Cicle del Pallars», hi ha una voluntat

de tancament del cicle literari amb País íntim? O el Cicle el tanca Càmfora?

o Sí,  és  la  història  de  la  generació  posterior  a  la  de  Conxa,  una  mica  la

conseqüència de la guerra en aquestes dones, l’àvia, la mare, la filla... Jo crec

que el Cicle el tanca  País íntim. Em sembla que jo volia escriure  País íntim

quan vaig escriure Pedra de tartera, però no n’era capaç. Aleshores començo

amb la història nuclear de la família i prou, i deixo de banda el que ve després,

la història de les filles, per exemple. I aleshores a País íntim, sense voler parlar

ben bé d’això, torno a reprendre el fil de la història de la família de Pedra de

tartera.  Ho faig  involuntàriament,  perquè  sempre està  present  el  trauma,  la
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conseqüència que té la guerra en les persones, en aquestes dones. Per això,

després del tancament al  camp d’Aragó, trobem Elvira,  la filla  de Conxa, a

País íntim, quan ja és una dona madura, i explico la relació amb la seva filla.

Una relació difícil. Elvira és la dona que és a País íntim perquè va viure el que

va viure a Pedra de tartera.

- En algun lloc crec haver llegit que la va impressionar molt  A sang freda, de Truman

Capote. Una novel·la com aquesta, en què es narra amb tanta cruesa uns crims, la va

animar a concebre Càmfora?

o En absolut.  Si  he  parlat  de  A sang freda és  en relació  amb  Emma,  perquè

parteix d’una història real, perquè el que fa Capote és seguir la història, buscar

testimonis,  etc.,  i  crec que he comentat  alguna vegada que jo hauria volgut

intentar  parlar  amb  la  família  de  la  protagonista  de  la  història  que

m’interessava, la història d’una sense sostre, però no en vaig ser capaç, així que

parteixo d’uns fets reals per acabar fabulant. D’altra banda, no estava previst

que a  Càmfora  hi hagués d’haver un crim. A partir d’un moment determinat

m’adono que Maurici no s’adapta i no s’adaptarà mai al canvi, i queda vinculat

a la seva història fins al deseiximent de la germana-mare. Aleshores veig que és

un personatge que ha de morir. Em van rondar moltes idees de la manera de la

seva mort, i finalment va aparèixer l’incendi.

- Voldria  acabar  fent  referència  a  Camins  de  quietud  (2001).  En  el  pròleg,  torna  a

vincular el seu interès amb la seva família, en aquest cas, amb el seu pare i la seva

afició  als  pobles.  Aquesta  pot  ser  la  justificació  de  la  seva  afició,  que  «li  ve  de

família». Però clarament, vostè afirma que el que l’interessa dels pobles és el paisatge,

les impressions que en treu de la contemplació i la reflexió posterior, més que no pas

aportar-ne dades. Aquest cop en forma gairebé de dietari de viatge, torna a parlar-nos

del Pallars, de l’abandonament, de l’èxode rural, d’un tipus de vida que cal recollir per

escrit perquè sigui recordada. Quin va ser l’impuls que la va dur a escriure Camins de

quietud? Considera que completa les novel·les del Pallars, d’alguna manera? De fet, a

les novel·les del Cicle el paisatge és descrit per l’acció dels personatges, mai des de la

contemplació gratuïta. És això el que prova de fer amb aquest llibre de viatges?
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o L’interès és el  de descriure uns pobles que tenien vida i  constatar  com han

quedat després de l’abandonament, a través de l’absència de les persones que hi

vivien. El silenci enraona. Impressiona molt, un poble abandonat. Potser és un

llibre complementari del Cicle del Pallars perquè aquí es descriuen els pobles i

s’intueixen les històries de les persones, i a les novel·les és a l’inrevés.

- Per acabar, i potser fora de l’interès d’aquesta entrevista: ha abandonat completament

el Pallars com a univers literari, o podem esperar que hi torni?

o No ho  descarto,  perquè  l’experiència  em demostra  que  encara  que  jo  hagi

volgut tancar la porta del Pallars, no ha estat possible; a més, el Pallars és dins

meu, però de moment no hi ha res a la vista. 

Maria, ha estat un plaer poder conversar amb vostè tota aquesta estona. Li agraeixo molt la

seva amabilitat. 
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