
“Summer of ‘38” 

 

 

Summer of ‘38 

Traducció i edició d’“Estiu del 38”, 
un conte pallarès 

 

  

  Teresa Sales Teixidó 

2n Batxillerat Humanístic  

20/12/2015 

 

 

Colm Tóibín 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Without translation, we would be living 

 in provinces bordering on silence.”  

  George Steiner 

 

 

 

 

“Translation is the most intimate act of reading.” 

Gayatri Chakravorty Spivak 

 

 



“Summer of ‘38” 

 

ÍNDEX 
 
 

Presentació ........................................................................................................ 3 

1 Introducció .................................................................................................... 6 
1.1 Biografia ................................................................................................ 6 
1.2 Colm Tóibín i Catalunya ........................................................................ 9 
1.3 Els Pirineus, un món novel·lístic ......................................................... 12 
1.4 Els temes de la seva obra ................................................................... 13 
1.5 Espanya, un referent literari a l’estranger ............................................ 14 
1.6 Aquesta edició ..................................................................................... 22 

2 ESTIU DEL 38: Un conte pallarès .............................................................. 24 

3 Estudi Crític ................................................................................................ 42 
3.1 Argument ............................................................................................. 42 
3.2 Temes i personatges ........................................................................... 43 
3.3 Localització espacial ........................................................................... 49 
3.4 Localització temporal ........................................................................... 53 
3.5 Història o Ficció narrativa? .................................................................. 61 

4 Cara a cara amb l’autor: Guardant el secret ............................................... 74 

5 Conclusions ................................................................................................ 98 

Bibliografia...................................................................................................... 101 
De l’autor .................................................................................................. 101 
Sobre l’autor ............................................................................................. 102 
General .................................................................................................... 102 

Annexos ......................................................................................................... 108 
1. Versió original del conte .................................................................... 109 
2. Recopilació fotogràfica ...................................................................... 127 
3. Entrevista gravada: Keeping the secret ............................................. 135 

 
  



“Summer of ‘38” 

2 

 

ÍNDEX D’IL·LUSTRACIONS 

Il·lustració 1 Ubicació de la terra natal de Colm Tóibín ................................................................................. 6 
Il·lustració 2 Ubicació de la població de Farrera, al Pallars Sobirà ............................................................... 9 
Il·lustració 5 Portada de l’edició catalana d’Homenatge a Catalunya ......................................................... 10 
Il·lustració 3 Portada de The South ............................................................................................................. 10 
Il·lustració 4 Portada de Mothers & Sons .................................................................................................... 11 
Il·lustració 6 Portada de The Testament of Mary ........................................................................................ 12 
Il·lustració 7 George Orwell ........................................................................................................................ 15 
Il·lustració 8 Ernest Hemingway.................................................................................................................. 17 
Il·lustració 9 John Dos Passos .................................................................................................................... 19 
Il·lustració 10 Pearse Hutchinson ............................................................................................................... 20 
Il·lustració 11 Vista general de La Pobla de Segur ..................................................................................... 42 
Il·lustració 12 Ubicació de La Pobla de Segur al Pallars Jussà .................................................................. 49 
Il·lustració 13 Indicació de la distància entre Badajoz y el Pallars Sobirà, espai de la narració .................. 51 
Il·lustració 14 Distància entre Lleida i La Pobla de Segur ........................................................................... 51 
Il·lustració 15 Ubicació de Llavorsí i Sort respecte a La Pobla ................................................................... 51 
Il·lustració 16 Llocs de residència de l'Anna ............................................................................................... 52 
Il·lustració 17 Paisatge després d'una batalla ............................................................................................. 55 
Il·lustració 18 Línia del front des del desembre de 1937 fins el novembre de 1938 ................................... 56 
Il·lustració 19 Situació de bàndols durant els mesos inicials de la Guerra Civil .......................................... 57 
Il·lustració 20 Situació de bàndols durant els darrers mesos de la Guerra Civil ......................................... 57 
Il·lustració 21 Línia del front davant l'avanç de l'exèrcit franquista .............................................................. 58 
Il·lustració 23 Línia de front després de l’ofensiva dels republicans ........................................................... 59 
Il·lustració 22 Línia de Front del Maig del 38 .............................................................................................. 59 
Il·lustració 24 Búnquer de pedra ................................................................................................................. 63 
Il·lustració 25 Búnquer de ciment ................................................................................................................ 63 
Il·lustració 26 Situació del front el maig del 1938 ........................................................................................ 67 
Il·lustració 27 Central hidroelècrica del Pantà de Sant Antoni .................................................................... 67 
Il·lustració 28 Comportes de l'embassament de Sant Antoni ...................................................................... 68 
Il·lustració 29 Situació del front al novembre de 1938 ................................................................................ 69 
Il·lustració 30 Església de la mare de Déu de Ribera (La Pobla de Segur) ................................................ 70 
Il·lustració 31 Colm Toíbín i l'autora ............................................................................................................ 74 
Il·lustració 32 Moment distès durant l'entrevista amb en Colm Toíbín ........................................................ 87 
Il·lustració 33 Colm Toíbin en un moment reflexiu durant l’entrevista ......................................................... 97 
Il·lustració 34 Central hidroelèctrica del Pantà de Sant Antoni ................................................................. 127 
Il·lustració 35 La central hidroelèctrica de lluny ........................................................................................ 127 
Il·lustració 36 Les instal•lacions de la central (dalt i a la dreta) ................................................................. 127 
Il·lustració 37 La presa del Pantà de Sant Antoni (dalt i baix) ................................................................... 128 
Il·lustració 38 El poble de Talarn vist des de la presa ............................................................................... 128 
Il·lustració 39 Búnquer de ciment situat al costat de la presa ................................................................... 129 
Il·lustració 40 Interior del búnquer de ciment ............................................................................................ 129 
Il·lustració 41 Búnquers de pedra de Vilamur ........................................................................................... 129 
Il·lustració 42 Interior del búnquer de pedraa ........................................................................................... 130 
Il·lustració 44 Plaça del centre de La Pobla de Segur, on vam entrevistar en M. Gimeno ........................ 131 
Il·lustració 43 Església de La Pobla de Segur .......................................................................................... 131 
Il·lustració 45 L'escola de La Pobla de Segur ........................................................................................... 131 
Il·lustració 47 L’entrada de la casa de Colm Tóibín .................................................................................. 132 
Il·lustració 46 El paisatge de la zona de Farrera ....................................................................................... 132 
Il·lustració 48 Entrevista amb Colm Tóibín ............................................................................................... 133 
Il·lustració 49 Entrevista amb Manuel Gimeno.......................................................................................... 134 



“Summer of ‘38” 

 

3 

Presentació 

Triar el tema del Treball de Recerca no és gens fàcil. Des d’un principi saps 

que serà un procés molt llarg que implicarà moltes hores de dedicació. És evident, 

doncs, que amb aquest supòsit paga la pena triar un tema que creguis que pots 

gaudir i que et pugui aportar un enriquiment personal. 

En un principi vaig considerar dues idees diferents de treball. Per una ban-

da, m’entusiasmava el tema de la Guerra Civil i volia realitzar un treball sobre 

aquest període i, per l’altra, també tenia ganes d’introduir-me en el món de la tra-

ducció, perquè és dins d’aquest àmbit on m’agradaria desenvolupar els meus es-

tudis superiors. No va ser fins que el meu tutor de TdR em va parlar del relat 

“Summer of ‘38”, que ell havia llegit feia un temps, que vaig tenir la certesa que 

havia trobat el tema idoni: traduiria aquest conte i aleshores en realitzaria una 

anàlisi, on podria endinsar-me en el tema de la Guerra Civil, perquè la major part 

de la història es desenvolupa dins d’aquest període. 

Un cop iniciada la recerca sobre l’autor, vam descobrir que Colm Tóibín 

passava cada any una època, normalment a l’estiu, a Farrera, un poble molt petit 

del Pirineu Català. Així doncs, no vam dubtar ni un moment en intentar realitzar 

una entrevista amb ell. Finalment ho vam poder aconseguir mitjançant el senyor 

Ferran Rella, que es va posar en contacte amb el Centre d’Art i Natura de Farrera, 

on ens van facilitar el correu de Tóibín, a qui vam escriure i, molt amablement, va 

acceptar la nostra proposta. 

Per tal de poder portar-li una versió més o menys definitiva a Tóibín quan 

anéssim a Farrera, i també perquè és la base del treball, el primer que vaig fer va 

ser començar a traduir el relat. Després, un cop vaig tenir uns versió gairebé defi-

nitiva, vaig posar-me a preparar les entrevistes, a Tóibín i també a Manuel Gime-

no, que va adquirir, com veurem al llarg del treball, una importància inesperada 

durant la realització d’aquest TdR. 

Per poder dur a terme totes dues entrevistes ens vam haver de desplaçar 

fins al Pirineu. El primer dia vam anar fins a Farrera, on ens vam trobar amb 



“Summer of ‘38” 

4 

Tóibín, i el dia següent vam baixar fins a La Pobla de Segur, on vam entrevistar a 

Manuel Gimeno. 

Aquest, però, no va ser l’únic viatge que vaig fer cap a la zona del Pallars, 

perquè, a mesura que el treball va anar prenent cos, em vaig adonar que hi havia 

llocs molt concrets que s’esmentaven en el relat que no coneixia i dels quals no 

en tenia cap imatge. Per tant, vaig decidir que tornaríem a la zona de La Pobla i 

fotografiaríem tots aquells espais que van apareixent al llarg de la història. 

El procés de transcripció de l’entrevista, que vam mantenir en anglès, va 

ser llarg i costós, perquè, a part de la seva extensió, hi havia alguna part de les 

respostes on l’expressió de l’escriptor no era prou clara o, fins i tot, en algun mo-

ment, baixava el to de la veu i no s’apreciava el que estava dient. No obstant això, 

en vaig extreure una gran quantitat d’informació, igual que amb la xerrada amb 

Manuel Gimeno, un escriptor de La Pobla que ha estudiat molt la Guerra Civil al 

Pallars i que em va aportar noves idees per incloure en la part comentada del tre-

ball. 

Com la meva idea era no només fer la traducció de “Summer of 38” (“Estiu 

del 38”) sinó també una edició comentada del relat, he dividit el treball en quatre 

grans apartats, més les pertinents conclusions a les quals he arribat després 

d’estudiar l’obra. La meva proposta s’inicia amb una introducció on s’explica la 

biografia de Colm Tóibín i la seva relació amb Catalunya, especialment els Piri-

neus. Així com també la importància d’Espanya, sobretot de la Guerra Civil, en les 

obres d’altres autors estrangers. Tot seguit he inclòs la part central del treball, la 

traducció del conte. La tercera secció és un estudi crític de l’obra, en la qual des-

taca l’apartat de la revisió dels fets històrics en l’argument del relat. Finalment, i 

abans de les conclusions, el treball inclou la transcripció sencera de l’entrevista 

amb l’autor, perquè considero que aporta una informació valuosa a l’hora 

d’entendre tant “Estiu del 38” com la literatura de Colm Tóibín i la seva relació 

amb Catalunya. Després de la bibliografia de l’autor i general, el treball aporta uns 

annexos que completen l’edició d’aquesta obra. He afegit la versió original de con-

te, un àlbum fotogràfic dels indrets més significatius de la història, així com 

l’enregistrament en vídeo de l’entrevista. 

El resultat final presenta una edició comentada del relat “Estiu del 38”, amb 

la qual el lector podrà endinsar-se dins del món i l’obra de Colm Tóibín, un escrip-
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tor irlandès molt arrelat al nostre país. A més també podrà conèixer una mica com 

va ser la Guerra Civil a la zona de La Pobla de Segur. 

Tanmateix, no cal oblidar que l’objectiu principal d’aquest treball és donar a 

conèixer un història íntima on els secrets del passat reviuran en un present ple 

d’incerteses. 

*** 
 

Aquest treball no hauria estat possible sense l’ajuda i el recolzament 

d’algunes persones: 

En primer lloc voldria agrair, l’atenció i l’interès que va mostrar Colm Tóibín, 

que em va atendre molt amablement en l’entrevista que vam mantenir a Farrera. 

Sense les seves explicacions, aquest treball no seria el mateix. Com tampoc ho 

hauria estat sense l’ajut de Manuel Gimeno, que em va obrir la porta al món de la 

realitat política i social de la Guerra Civil al Pallars, proporcionant-me una gran 

quantitat d’informació, molta de la qual està publicada al seu llibre, Revolució, 

Guerra i Repressió al Pallars (1936-1938), una obra imprescindible per entendre 

aquest període convuls de la nostra història més propera. I en aquest sentit, no 

voldria oblidar-me de les dues bibliotecàries de Tremp, que em van suggerir i ori-

entar en alguns dels títols fonamentals per entendre el conflicte militar i social a la 

zona del Pallars. 

En segon lloc, m’agradaria esmentar les orientacions, les indicacions, les 

correccions, en fi, el suport i la implicació en el treball del meu tutor, que em va 

descobrir aquesta magnífica història, “Estiu del ‘38”, i aquest gran escriptor que és 

en Colm Tóibín. 

He de fer també esment dels amics i escriptors Emili Bayo i Txema Martí-

nez, que han revistat la traducció del conte i m’han suggerit algunes correccions 

estilístiques determinants. De la mateixa manera ho van fer quan començava la 

traducció la Mar Peters Parella i el seu pare, que van donar-me un cop de mà 

amb algunes d’aquelles oracions difícils de desxifrar.  

Finalment, vull agrair-li al Pau Solé tot el suport i la confiança que m’ha do-

nat en els moments més difícils. Com també al meu pare, que m’ha ajudat a acla-

rir molts dels meus dubtes en l’organització i la metodologia del treball, i ha com-

plert el paper, junt amb la meva mare, que els correspon: resoldre tots els as-

sumptes d’“intendència”.   
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1 Introducció 

1.1 Biografia 

Colm Tóibín va néixer a Enniscorthy1, al comtat 

de Wexford (a la part sud-est d’Irlanda), el 30 de maig 

de 1955. Era el tercer de cinc germans. El seu avi pa-

tern, Patrick Tóibín, i el seu germà, Michael Tóibín, van 

ser membres de l’IRA 2  (Exèrcit Republicà Irlandès). 

Entre 1970 i 1972 Colm Tóibín va realitzar la seva edu-

cació secundària al St. Peter’s College, a Wexford.  

Al juliol de 1972, amb 17 anys, va treballar com 

a cambrer al Grand Hotel a Tramore, al Comtat de Wa-

terford. Allí treballava des de les sis de la tarda a les dues del matí però la resta 

del seu temps el va passar a la platja llegint The Essential Hemingway3. Amb la 

lectura d’aquest llibre es va despertar en ell una gran fascinació per Espanya i un 

gran desig de visitar aquest país; a més, també li va donar “una idea de la prosa 

com una cosa glamorosa, elegant i en forma, i la idea del personatge en la ficció 

com una cosa estranyament misteriosa, digna de simpatia i admiració, però també 

difícil d'assolir. Però sobretot, el pur plaer de les frases i els seus ritmes, i la quan-

titat d'emocions presents en tot allò que no es diu, el que hi ha entre línies4”. Més 

tard va entrar a la University College Dublin, on es va graduar el 1975.  

                                            
1
Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Colm_Tóib%C3%ADn; https://ca.wikipedia.org/wiki/Colm_Tóib %C3%ADn; 

http://www.colmtoibin.com/content/biography [Data de consulta: 30/06/2015] 
2
 L’IRA és l’Exèrcit Republicà Irlandès (Irish Republican Army). És una organització paramilitar republicana 

nacionalista irlandesa que va sortir del grup armat Óglaigh na hÉireann (del gaèlic irlandès: Voluntaris Irlan-

desos). Aquesta denominació va sorgir a la batalla de Lime Ridge (2 de juny del 1866) i va ser adoptada pels 
membres de la revolta de l'aixecament de Pasqua (una rebel·lió militar fallida que va tenir lloc a Irlanda contra 
l'autoritat del Regne Unit el dilluns de Pasqua d'abril de 1916), i durant tota la Guerra de la Independència 
Irlandesa (1919-1921), va lluitar contra l'exèrcit britànic fins al reconeixement de l'estat lliure d'Irlanda. Des-
prés de la guerra de la Independència, molts dels seus membres es van integrar al nou exèrcit nacional. El 
nom d'IRA es va seguir utilitzant durant la Guerra Civil Irlandesa (1922-1923) referint-se als partidaris republi-
cans contraris al tractat que permetia la separació d'Irlanda del Nord. Després de la Guerra Civil, va fer 
atemptats de poca importància i no va ser fins al 1969 quan va reaparèixer a Irlanda del Nord. Cfr. 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alçament_de_Pasqua; https://ca.wikipedia.org/wiki/Exèrcit_Republicà_Irlandès 
[Data de consulta: 30/06/2015] 
3
 Parlarem d’aquesta obra i d’aquest escriptor més endavant, a l’apartat “Els anglosaxons i Espanya”. 

4
 Informació extreta d’aquesta entrevista: HOOKER, Ginny. (2011). The Guardian. The best holiday reads. 

Disponible a: http://www.theguardian.com/books/2011/jun/17/best-holiday-reads. [Data de consulta: 
04/09/2015] 

Il·lustració 1 Ubicació de la 
terra natal de Colm Tóibín 

https://en.wikipedia.org/wiki/Colm_Tóib%C3%ADn
https://ca.wikipedia.org/wiki/Colm_Tóib%C3%ADn
http://www.colmtoibin.com/content/biography
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alçament_de_Pasqua
https://ca.wikipedia.org/wiki/Exèrcit_Republicà_Irlandès
http://www.theguardian.com/books/2011/jun/17/best-holiday-reads
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Precisament aquest any, exactament el 20 de setembre de 1975, quan te-

nia vint anys, va anar a viure a Barcelona. En una entrevista a The New Yorker, 

Tóibín va dir que inclús abans de venir a Catalunya sabia més coses de la Guerra 

Civil Española que de la Irlandesa: “Even before I went there, I knew more about 

the Spanish Civil War than I did about the Irish Civil War” 5.  

Va venir a Catalunya perquè Irlanda era un lloc molt difícil en aquells anys. 

La campanya de l’IRA semblava interminable i el país s’anava tornant cada vega-

da més catòlic i provincià, i insular: segons Tóibín, tothom en volia marxar. Tot i la 

lleugera millora econòmica i l’augment de les possibilitats de treball, algú li va dir 

un dia que a Barcelona podria trobar-hi feina ensenyant anglès. Tóibín, que havia 

llegit el llibre d’Orwell, Homenatge a Catalunya, altres llibres sobre la ciutat i la 

Guerra Civil, i un llibre de Pearse Hutchinson, un poeta irlandès, de traduccions 

de Josep Carner, sabia que Barcelona era al costat del mar i que hi feia calor. 

D’aquesta manera, tan bon punt va sentir el nom d’aquesta ciutat, va decidir anar-

se’n6. Un cop va arribar a Barcelona, va poder exercir tres anys de professor 

d’anglès, tal com li havien dit. Tant la novel·la The South (1990), traduïda al caste-

llà com El Sur l’any 2003, com el seu llibre Homage to Barcelona (1900), traduïda 

al català com Homenatge a Barcelona l’any 2003, són obres inspirades en la seva 

estada a la ciutat.   

L’any 1978 va tornar a Irlanda i va començar a estudiar un màster, però fi-

nalment el deixà i es dedicà a la carrera periodística. Va començar a treballar a 

les revista In Dublin i als diaris Hibernia i The Sunday Tribune i més tard, des de 

1982 fins el 1985, va ser l’editor de la revista mensual Magill7. L’any 1985 va dei-

xar la revista i va viatjar a Àfrica i Amèrica del Sud. Tota la seva obra periodística 

de la dècada de 1980 es recull al llibre The Trial of the Generals (1990). La resta 

                                            
5
Informació extret d’aquesta entrevista: TREISMAN, Deborah. (2013). The New Yorker. This week in fiction: 

Colm Tóibín. Disponible a: http://www.newyorker.com/books/page-turner/this-week-in-fiction-colm-tibn [Data 
de consulta: 30/06/2015] 
6
Informació extreta d’aquestes entrevistes: CAPDEVILA, Carles. (2015). Ara.cat. Colm Tóibín: “La cultura és 

la infanteria dels catalans al món”. Disponible a: http://www.ara.cat/societat/COLMTOIBIN-cultura-infanteria-
dels-catalans_0_1358264265.html.%20/; VV.AA. (2007) Colm Tóibín: “Els anys setanta el català era l’idioma 
de moda”. VilaWab TV. Disponible a: http://www.vilaweb.tv/colm-toibin-als-anys-setanta-el-catala-era-lidioma-
de-moda; 10è. Aniversari (1999-2009). (2014). Article publicat a El Mundo. El irlandès Colm Tóibín publica en 
catalán Homenatge a Barcelona. Disponible a: http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show 
_%20news&news_id=2934. [Data de consulta: 30/06/2015] 
7
 Magill era una revista política irlandesa fundada per Vincent Browne i altres al 1977. Magill va ser àmplia-

ment percebuda com a innovadora, especialitzada en articles de profunda investigació. La revista va ser 
rellançada al 2004 després d'un tancament anterior. Finalment, però el 2009 va tancar de nou. Cfr. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Magill [Data de consulta: 30/06/2015] 

http://www.newyorker.com/books/page-turner/this-week-in-fiction-colm-tibn
http://www.ara.cat/societat/COLMTOIBIN-cultura-infanteria-dels-catalans_0_1358264265.html.%20/
http://www.ara.cat/societat/COLMTOIBIN-cultura-infanteria-dels-catalans_0_1358264265.html.%20/
http://www.vilaweb.tv/colm-toibin-als-anys-setanta-el-catala-era-lidioma-de-moda
http://www.vilaweb.tv/colm-toibin-als-anys-setanta-el-catala-era-lidioma-de-moda
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show%20_%20news&news_id=2934
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show%20_%20news&news_id=2934
https://en.wikipedia.org/wiki/Magill
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de la seva obra periodística i viatges es troba en els següents dos llibres: Bad 

Blood: A Walk Along the Irish Border (1987) i The Sign of the Cross: Travels in 

Catholic Europe (1994). Totes dues obres de no-ficció. 

Pel que fa al gènere novel·lístic hem de destacar les obres: The Heather 

Blazing (1992), seguida després per The Story of the Night (1996), The Blackwa-

ter Lightship (1999) i The Master (2004). Tóibín també va escriure una obra de 

teatre que va ser estrenada l’agost del 2004 al Peacock Theatre a Dublin que es 

titulava Beauty in a Broken Place.  

Tot i això, ell va continuar treballant com a periodista, tant a Irlanda com a 

l’exterior, escrivint per a diverses revistes amb les quals es va guanyar la seva 

gran reputació com a crític literari degut a la publicació d’obres com: The Kilfenora 

Teaboy (1997); The Penguin Book of Irish Fiction (1999), The Modern Library: The 

200 Best Novels in English since 1950 (1999) , Love in A Dark Time: Gay lives 

from Wilde to Almodóvar (2002) i Lady Gregory's Toothbrush (2002). 

Tóibín també ha escrit dues col·leccions de contes curts: Mothers and Sons 

i The Empty Family. En el primer, publicat el 2006, tracta el tema de 

l’homosexualitat i les relacions familiars. El relat més d’estacat d’aquest llibre és 

“Un llarg hivern”, ambientat a un poblet imaginari de Catalunya després de la 

Guerra Civil. El segon, The Empty Family, és una col·lecció més àmplia publicada 

el 2010 i preseleccionada el 2011 pel Frank O'Connor International Short Story 

Award. El mateix 2010 també va publicar una col·lecció d’assajos sobre Henry 

James, All a Novelist Needs.  

Al 2011 la seva obra de teatre Testament, dirigida per Garry Hynes, es va 

dur a terme al Festival de Teatre de Dublín amb Marie Mullen en el paper princi-

pal. Després, Tóibín, l’any 2012 va reescriure l’obra i li va canviar el nom a Tes-

tament of Mary. També al 2011 va publicar un llibre de memòries anomenat A 

Guest at the Feast i al 2012 la seva nova col·lecció d'assajos New Ways to Kill 

Your Mother: Writers & Their Families.  

A l'abril del 2013, l’obra Testament of Mary es va estrenar a Broadway i va 

ser nominada als Tony Award per la millor obra nova. Al juliol de 2014 es va inau-

gurar a Barcelona en una producció espanyola, amb l'actriu Blanca Portillo. El ma-

teix any va publicar la seva vuitena novel·la Nora Webster i l’abril del 2015 la uni-

versitat de Princenton li va editar el llibre On Elizabeth Bishop. 
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A part d’escriure, Tóibín ha estat professor visitant de la Universitat de 

Stanford, la Universitat de Texas, a Austin, i la Universitat de Princeton. També ha 

ofert conferències al Boston College, a la Universitat de Nova York, a la Loyola 

University Maryland, i a The College of the Holy Cross. Ha rebut doctorats honora-

ris de la University of Ulster, University College Dublin i the University of East An-

glia. És un col·laborador habitual de The New York Review of Books8 i editor 

col·laborador de The London Review of Books9. Entre 2006 i 2013 va ser membre 

del Consell de les Arts a Irlanda10 (“The Arts Council of Irland”). Actualment, Colm 

Tóibín exerceix de professor al Departament d'Anglès i Literatura Comparada a la 

Universitat de Columbia, i també és el president del Listowel Writers Week11 i del 

Pen World Voices a Nova York12 . 

 

1.2 Colm Tóibín i Catalunya 

Colm Tóibín va arribar a Barcelona 13 

l’any 1975. Però, al cap d’un temps, va desco-

brir un indret als Pirineus Catalans, el Pallars, i 

se’n va enamorar. És aquí, concretament al 

poble Farrera, on cada any, durant els últims 

vint, hi passa una temporada. A finals dels 

anys cinquanta, els vuit o nou pobles 

d’aquesta zona estaven aïllats de la resta del 

món, amb només una passarel·la que connec-

tava amb Llavorsí. Això va donar lloc a una 

                                            
8
 The New York Review of Books és un magazine bimensual sobre literatura, cultura, i actualitat publicat a 

Nova York que assumeix com a punt de partida que el debat de llibres és una activitat literària imprescindible. 
Cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Review_of_Books [Data de consulta: 30/06/2015] 
9
 The London Review of Books és una revista literària i política Britànica de periodicitat quinzenal. Cfr. 

https://es.wikipedia.org/wiki/London_Review_of_Books [Data de consulta: 30/06/2015] 
10

 The Arts Council of Ireland va ser fundat el 1951 pel Govern d'Irlanda per fomentar l'interès per l'art i per 
poder finançar els artistes irlandesos i organitzacions artístiques. Això inclou el suport de les arts tradicionals 
d'Irlanda, les arts irlandeses contemporànies i el finançament dels esdeveniments internacionals d'art a Irlan-
da. Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Arts_Council _of_Ireland [Data de consulta: 30/06/2015] 
11

 El Listowel Writers week, anomenat així perquè se celebra a Listowel, una ciutat d'Irlanda, des de la seva 
creació el 1970, ha estat reconegut com l'esdeveniment principal en el calendari literari d'Irlanda. Cfr. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Listowel#Listowel_Writers.27_Week [Data de consulta: 30/06/2015] 
12

 El Pen World Voices és un festival literari que va començar el 2005. Aquest dura una setmana i es duu a la 
ciutat de Nova York. El festival és produït pel PEN American Center, una organització sense ànim de lucre 
que treballa per promoure la literatura, la llibertat d'expressió i fomentar la companyonia literària internacional. 
Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/PEN_World _Voices [Data de consulta: 30/06/2015] 
13

Cfr.https://ca.wikipedia.org/wiki/Colm_Tóib%C3%ADn#Colm_T.C3.B3ib.C3.ADn_i_Catalunya;  
http://www.colmtoibin.com/content/biography [Data de consulta: 30/06/2015] 

Il·lustració 2 Ubicació de la població de 
Farrera, al Pallars Sobirà 

https://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Review_of_Books
https://es.wikipedia.org/wiki/London_Review_of_Books
https://en.wikipedia.org/wiki/Arts_Council_of_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Listowel#Listowel_Writers.27_Week
https://en.wikipedia.org/wiki/PEN_World_Voices
https://ca.wikipedia.org/wiki/Colm_Tóib%C3%ADn#Colm_T.C3.B3ib.C3.ADn_i_Catalunya
http://www.colmtoibin.com/content/biography
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mena d’ambient molt peculiar que, segons l’escriptor irlandès, el va captivar des 

del primer moment.14 També el va atrapar l’ètica de treball, especialment en la 

gent que conrea els camps (“la gent treballa fins a les 10 de la nit, i no protesten, i 

tornen a treballar a les 8 del matí”) i la forma de ser de les persones: “la gent no 

s’emborratxa, poden fer durar una sola cervesa tota la nit. I no parlen gaire, però 

ho observen tot”. Segons Tóibín, és un món molt interessant i un lloc ideal per 

treballar, perquè encara avui en dia està una mica aïllat de tot. L’estiu a Farrera és 

la seva estació preferida perquè diu que el paisatge és maquíssim.15 

Arran de la seva estada a Barcelona i a Farrera, Tóibín ha establert uns lli-

gams molt forts amb Catalunya i la cultura catalana. A més d’entendre i parlar el 

català, també ha escrit diversos llibres i, fins i tot, relats ambientats a Catalunya: 

The South (El Sur), Homage to Barcelona (Homenatge a Barcelona), Orwell i Bar-

celona, el relat “Summer of ’38” i “A long winter” (“Un llarg hivern”). 

Al llibre The South, escrit el 1990, una irlandesa, la Kathe-

rine, abandona el marit i el seu fill per marxar a Barcelona on de-

cideix instal·lar-se i estudiar pintura. Allí s’introdueix en un cercle 

de joves pintors republicans i s’enamora d’un d’ells, en Miquel. 

Tot dos fugen a un poble als pirineus perseguits per la policia de 

Franco i comencen una vida idíl·lica fins a que els descobreixen. 

Aleshores, en Miquel és torturat i cau en depressió. Finalment, 

s’acaba suïcidant, juntament amb la seva filla petita, i la Katheri-

ne decideix tornar-se’n cap a Irlanda, on es posarà de nou en 

contacte amb el fill que té allí, i on establirà un gran relació amb 

un altre irlandès, que també havia estat amb ella a Catalunya, en 

Michael Graves. 

En canvi, el llibre Homenatge a Barcelona és molt diferent. 

En aquest, Tóibín traça un recorregut per alguns dels detalls més 

significatius de la història catalana, com per exemple la primera 

                                            
14

Informació extreta d’aquesta entrevista: TREISMAN, Deborah. (2003). The New Yorker. This Week in ficti-

on: Colm Tóibín. Disponible a: http://www.newyorker.com/books/page-turner/this-week-in-fiction-colm-tibn. 
[Data de consulta: 30/06/2015] 
15

Informació extreta d’aquesta entrevista: CAPDEVILA, Carles. (2015). Ara.cat. Colm Tóibín: “La cultura és la 
infanteria dels catalans al món”. Disponible a: http://www.ara.cat/societat/COLMTOIBIN-cultura-infanteria-

dels-catalans_0_1358264265.html. [Data de consulta: 30/06/2015] 

Il·lustració 3 Por-
tada de l’edició 
catalana 
d’Homenatge a 
Catalunya 

 

Il·lustració 4 Por-
tada de The South 

http://www.newyorker.com/books/page-turner/this-week-in-fiction-colm-tibn
http://www.ara.cat/societat/COLMTOIBIN-cultura-infanteria-dels-catalans_0_1358264265.html
http://www.ara.cat/societat/COLMTOIBIN-cultura-infanteria-dels-catalans_0_1358264265.html
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celebració de la Diada després de la Dictadura, i explica les claus del nacionalis-

me català. Així mateix, dedica tres capítols monogràfics a tres artistes reconeguts 

internacionalment i vinculats a Barcelona, com són els pintors Joan Miró i Pablo 

Picasso i l'arquitecte Antoni Gaudí.16 En l’entrevista que vam relaitzar amb Tóibín 

ens va explicar un fet molt destacable d’aquesta obra: “Totes les històries que ex-

plico són reals, perquè crec que en un llibre així si dius que una cosa va passar, 

va haver de passar realment, no t’ho pots inventar.”17 

Dins del llibre Mothers and Sons, que és un conjunt de con-

tes en els quals Tóibín explora aspectes de la relació entre mare i 

fill, n’apareix un que està ambientat a Catalunya. Totes les històri-

es d’aquest llibre tenen lloc a la Irlanda contemporània, excepte 

aquesta, “Un Llarg Hivern”, que es desenvolupa en un petit poble 

dels Pirineus Catalans, uns vint anys després de la Guerra Civil 

Espanyola. 18 

A més, aquesta gran relació amb la cultura catalana ha permès la traducció 

d’algunes de els seves obres, com ara Brooklyn19, Un llarg hivern, El Sur20 i Ho-

menatge a Barcelona21. O la representació d’una peça teatral: The testament of 

Mary, que es va escenificar a Barcelona el juliol del 201422. En aquesta obra breu 

                                            
16

Cfr. http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/717101/20030704/lescriptor-irlandes-colm-toibin-publica -catala-
homenatge-barcelona.html [Data de consulta: 04/09/2015] 
17

 Podeu trobar l’entrevista completa al final del treball. 
18

Cfr. NESS, Patrick. (2006). The Guardian. Keeping mum: Patrick Ness fins moments of loging and insight in 
Colm Tóibín’s short story collection, Mothers and Sons. 

http://www.theguardian.com/books/2006/sep/16/fiction.colmtoibin;http://www.goodreads.com/book/show/4369
9.Mothers_and_Sons; https://en.wikipedia.org/wiki/Mothers_and_Sons [Data de consulta: 04/09/2015] 
19

 TÓIBÍN, Colm; Brooklyn, Debolsillo, Barcelona, 2011. 
20

 TÓIBÍN, Colm; El Sur, Emecé Editores, Barcelona, 2003. 
21

 TÓIBÍN, Colm; Homenatge a Barcelona, Columna Edicions S.A, Barcelona, 2003. 
22

 El testament de Maria es va representar al Teatre Lliure de Montjuïc l’any 2014 sota la direcció i l’adaptació 
d’Agustí Villaronga. L’actriu Blanca Portillo va ser l’encarregada de protagonitzar una audaç revisió de la 
figura de  la verge Maria, convertida en una simple camperola a qui han robat el seu únic fill per una decisió 
que no entén. L’obra va rebre nombroses crítiques: Jordi Bordes, a la pàgina web http://recomana.cat, parla 
de l’obra com “Un treball molt intel·ligent per a presentar un text difícil, complicat de fer atractiu a escena”. 
Molta part de l’èxit, però, fou també gràcies a la gran interpretació de Portillo. El mateix Bordes escriu que 
“Portillo sap cridar cap endins, generosa mostra una profunditat als seus ulls com el pou en el que es renta 
Maria”. En el http://blogculturalia.net es comenta que “l’actriu està esplèndida, tant en la interpretació com en 
la recitació del text, traslladant a l’espectador a un drama que la “interfície” catòlica mai ha premès veure”. 
També Marcos Ordóñez, en un article que va escriure pel diari El País sobre l’obra, fa referència a aquesta 
gran actriu i parla d’una “extraordinària, tremenda interpretació de Blanca Portillo, que et manté en suspens 
de principi a final”. Podem trobar les crítiques íntegres a les següents pàgines:  

http://www.recomana.cat/CRITICA/1108/3/El%20testamento%20de%20Mar%C3%ADa/Jordi%20Bordes (6 de 
març del 2015);   
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/23/babelia/1406127784_765315.html (23 de juliol del 2014); 
http://blogculturalia.net/2015/03/15/critica-teatral-el-testamento-de-maria-en-el-teatre-lliure/(15 de març del 
2015); http://www.teatrelliure.com/es/programacion/temporada-2014-2015/el-testamento-de-maria (2014). 

Il·lustració 5 
Portada de Mo-
thers & Sons 

http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/717101/20030704/lescriptor-irlandes-colm-toibin-publica-catala-homenatge-barcelona.html
http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/717101/20030704/lescriptor-irlandes-colm-toibin-publica-catala-homenatge-barcelona.html
http://www.theguardian.com/books/2006/sep/16/fiction.colmtoibin
http://www.goodreads.com/book/show/43699.Mothers_and_Sons
http://www.goodreads.com/book/show/43699.Mothers_and_Sons
https://en.wikipedia.org/wiki/Mothers_and_Sons
http://recomana.cat/
http://blogculturalia.net/
http://www.recomana.cat/CRITICA/1108/3/El%20testamento%20de%20Mar%C3%ADa/Jordi%20Bordes
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/23/babelia/1406127784_765315.html
http://blogculturalia.net/2015/03/15/critica-teatral-el-testamento-de-maria-en-el-teatre-lliure/
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/temporada-2014-2015/el-testamento-de-maria
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i poderosa, Tóibín es posa a la pell de Maria, la mare de Jesús. És una nova visió 

de la història bíblica, però des de la faceta més humana i més 

moral de la Verge Maria. Les paraules de Maria són les d’una 

mare que rememora amb melangia, i ombrívola incomprensió, el 

seu fill i aquells que l’acompanyaven. Records que conformen un 

retrat inoblidable de la dona i els temps convulsos en què va viu-

re, amb episodis plens de misteri, miracles per a alguns, que van 

culminar en una tragèdia que ha marcat la història de la humani-

tat: la mort de Jesús, la mort del fill. 23  

També cal destacar que Colm Tóibín, el novembre de 

2014, va signar el manifest «Deixin votar els catalans24», juntament amb altres 

personalitats internacionals a favor del dret a decidir del poble català. 

 

1.3 Els Pirineus, un món novel·lístic 

En la literatura catalana és freqüent trobar els Pirineus com a escenari 

d’algunes novel·les. Potser el cas més representatiu és el de l’escriptor Pallarès 

Pep Coll, que ha ambientat moltes de les seves obres entre aquestes muntanyes. 

Tóibín, a causa de les seves estades a Farrera, ha convertit també tota la zona 

del Pirineu Català en l’escenari per dos dels seus contes: “A long winter” (“Un llarg 

hivern”) i “Summer of ‘38” (“Estiu del 38”). De la història “Estiu del ‘38” en parlarem 

més endavant. Tanmateix, farem un petit incís en el relat “Un llarg hivern”. 

Aquest darrer conte està ambientat a la comarca de l’Alt Urgell durant els 

primeres anys del Franquisme. Sabem això perquè al llarg del relat apareixen 

noms de viles de la zona com, per exemple La Seu d’Urgell. No obstant això, el 

poble on resideixen els protagonistes, una família humil que tenen dos fills, un 

dels quals ha de marxar a fer el servei militar, és totalment inventat. 

La història comença abans de la partida del fill petit, el Jordi. És en aquest 

moment quan el fill gran, en Miquel, se n’adona de l’addicció de la seva mare a 

l’alcohol. El mateix dia que el Jordi se’n va, el pare decideix posar remei a l’estat 

                                                                                                                                    

[Data de consulta: 09/09/2015]. També podem veure un petit resum visual de l’obra en el següent enllaç: 
https://youtu.be/uNGjIELhd4c. [Data de consulta: 09/09/2015] 
23

Cfr. http://www.colmtoibin.com/content/testament-mary-3 [Data de consulta: 04/09/2015] 
24

Aquí podem trobar totes les personalitats internacionals que van firmar el manifest:  
http://www.letcatalansvote.org/index-ca.html [Data de consulta: 26/11/2015] 

Il·lustració 6 Por-
tada de The Testa-
ment of Mary 

https://youtu.be/uNGjIELhd4c
http://www.colmtoibin.com/content/testament-mary-3
http://www.letcatalansvote.org/index-ca.html
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de la seva esposa i li tira tot l’alcohol que té a la seva disposició. Davant d’aquella 

situació, la dona es desespera i entra en un estat d’abstinència. El Miquel, en veu-

re així la seva mare, li proposa al pare donar-li una mica de vi, però ell s’hi nega, i 

li explica que aquella era l’única solució, perquè aquell problema el portava arros-

segant des que el Miquel se n’havia anat al servei militar. 

Aquesta decisió del pare provoca que la mare se’n vagi de casa. Però 

aquell era el pitjor dia per fer-ho, perquè cau la nevada més intensa de tot l’hivern. 

Ningú sabia si la mare havia pogut arribar a algun lloc segur abans de la tempesta 

o estaria morta pel camí. És per aquest motiu que tots els habitants del poble es 

posen a buscar-la. Tanmateix, el gran gruix de neu feia impossible la recerca del 

suposat cos mort i, finalment, tots els veïns l’abandonen, excepte el seu fill que 

cada dia surt a buscar-la. 

A poc a poc, l’hivern es va acabant i la neu es comença a desfer. Aquest fet 

permetria detectar on era la dona, perquè en el moment en què els voltors veies-

sin el cos, ara ja sense neu per sobre, anirien a cruspir-se’l. L’únic que havien de 

fer era estar alerta al vol de les aus. Finalment, un dia veuen un grup de voltors 

sobrevolant una zona. Tots creuen que allí es trobava la pobra mare i decideixen 

anar-hi per tal de rescatar-la d’aquells carronyaires. Però s’enduen una decebedo-

ra sorpresa en veure que el cos que hi havia allí no era el d’ella, sinó el d’un gos 

en descomposició. 

 

1.4 Els temes de la seva obra 

Dins de la varietat d’aspectes que s’aborden a les obres de Colm Tóibín, en 

podríem destacar alguns, per la seva freqüència o significació25: 

La descripció de la societat irlandesa: Les novel·les Wexford, The Hea-

ther Blazing i The Blackwater Lightship, i també el llibre de no-ficció, The Sign of 

the Cross, fan servir la ciutat d'Enniscorthy, on nasqué, com a material narratiu, 

juntament amb la història d'Irlanda i la mort del seu pare; 

                                            
25

Cfr.https://es.wikipedia.org/wiki/Colm_Tóib%C3%ADn#Temas;https://es.wikipedia.org/wiki/Colm_Tóib%C3%
ADn [Data de consulta: 04/09/2015] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colm_Tóib%C3%ADn#Temas
https://es.wikipedia.org/wiki/Colm_Tóib%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Colm_Tóib%C3%ADn
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El fet de viure a l'estranger: Brooklyn o The South en serien uns exem-

ples molt clars, perquè totes dues són la història d'una dona que se'n va d'Ennis-

corthy i emigra a Brooklyn i a Barcelona, respectivament; 

El procés de creativitat: On trobaríem les novel·les The South i The Hea-

ther Blazing. En el primer cas, parlaríem de la creativitat en el món de la pintura; i, 

en el segon, de la redacció acurada del veredicte d'un jutge; 

La preservació de la identitat personal, amb un enfocament especial 

sobre la identitat homosexual i també en la identitat davant de la pèrdua: 

Aquí podem fer esmena a dues altres novel·les, The Story of the Night i The Mas-

ter, que giren entorn de personatges que han de fer front a la seva homosexuali-

tat. En general, aquestes novel·les també transcorren fora d'Irlanda, i en ambdues 

resulta característic el fet d'haver d’enfrontar-se a la vida a l'estranger. 

 

1.5 Espanya, un referent literari a l’estranger 

Des de principis del segle XIX i al llarg del període que va anomenar-se 

Romanticisme, Espanya es va convertir en un lloc de referència, de visita obligada 

i de tema literari inexcusable per a molts escriptors. Aquesta tendència encara es 

va refermar més en el període de la Guerra Civil i la Postguerra. Entre la nòmina 

d’escriptors que han ambientat les seves obres a la península podríem citar: G. H. 

Borrow, J. W. Gothe, Washington Irving, R. M. Rilke, E. W. L. Pound, G. Bernand 

Shaw, W. H. Auden, G. A. Orwell, J. R. Dos Passos, E. M. Hemingway, P. Hut-

chinson, entre d’altres26. 

Segons Tóibín, el motiu de l’interès que tenen els escriptors estrangers del 

S.XX per la realitat política i social d’aquest país, és el següent:  

“Tots els escriptors estrangers, i suposo que jo també, teníem una idea 
d’Espanya. El consideràvem un país molt obert i amigable on es gaudia molt de 
la vida i de les nits. Aleshores que entrés en aquesta terrible Guerra ens sem-
blava tan estrany i dramàtic que suposo que aquesta és la raó per aquest in-
terès. La imatge que teníem d’Espanya era de gent del sud tocant la guitarra, 
d’aquest tipus de gent que gaudeix de la nit, però de sobte va passar això.  
A més les ideologies també eren molt interessants. Per una banda hi havia 
aquells que tenien uns pensaments que van romandre de la Inquisició i per 
l’altra hi havia aquells que buscaven la llibertat i miraven el futur. Així que són 

                                            
26

 Si vol més informació d’escriptors que parlen només sobre la Guerra Civil Espanyola pot consultar el se-
güent llibre: Cunningham, Valentine, ed. The Spanish Front: Writers on the civil war. Oxford University Press, 

USA, 1986. 
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dos ideologies molt clares, tot i que quan ho estudies... bé, ja no ho són tant, 
però, en un principi, sí.”

 27
 

 

Tot seguit voldríem analitzar breument alguns dels autors, les vides dels 

quals van ser més decisives per a Colm Tóibín a l’hora de genera-li un interès per 

Espanya. 

 

 George Orwell 

Eric Arthur Blair, més conegut pel sobrenom literari George 

Orwel (1903-1950) va ser un escriptor i periodista anglès conside-

rat com, possiblement, el millor cronista de la cultura anglesa del 

segle XX. 

Com a membre del Partit Laborista Independent, es va unir 

a les Brigades Internacionals28, com milers d'estrangers més, per 

lluitar per la defensa de la Segona República durant la Guerra Civil 

espanyola. Participar en la lluita armada contra el feixisme era, segons Orwell, 

una necessitat objectiva i un imperatiu moral. 

Així doncs, Orwell va arribar a Barcelona el dia de Sant Esteve de l’any 

1936 empès per sòlides conviccions antifeixistes. El mateix dia de la seva arriba-

da, s'allistà i fou assignat com a milicià al Partit Obrer d'Unificació Marxista 

(POUM), de tendència trotskista; acte seguit se’n va anar a les trinxeres.  

Al cap d’uns mesos, però, Orwell obtingué un permís per passar uns dies 

de repòs a Barcelona on l’esperava la seva dona. Aquella estada es convertí, ac-

cidentalment, en testimoni directe dels anomenats Fets de maig, els sagnants en-

frontaments pels carrers de Barcelona entre les pròpies forces republicanes. 

Aquell daltabaix espectacular fou el resultat d’una tensió que estava present entre 

les forces d’esquerra (per una banda, els comunistes, i, per l’altra, els anarquistes 

i els trotskistes) des de l’inici de la guerra, tot i que de manera soterrada. El que 

                                            
27

 Vegeu entrevista personal a Colm Tóibín en aquest mateix treball. 
28

 Les Brigades Internacionals van ser unes unitats formades per voluntaris vinguts de 54 països d'arreu del 
món per lluitar en la Guerra Civil espanyola al costat de la República i en contra dels exercits colpistes del 
general Franco. Van participar en diverses batalles fins que el 23 de setembre de 1938, després d’haver patit 
moltes baixes, es retiraren per la pressió de la comunitat internacional a través del Comitè de No-intervenció. 
Cfr. http://www.fideus.com/esdeveniments%20-%20brigades%20internacionals.htm; https://ca.wiki pe-
dia.org/wiki/Brigades_Internacionals [Data de consulta: 29/06/2015 i 19/08/2015] 

Il·lustració 7 
George Orwell 

http://www.fideus.com/esdeveniments%20-%20brigades%20internacionals.htm
https://ca.wikipedia.org/wiki/Brigades_Internacionals
https://ca.wikipedia.org/wiki/Brigades_Internacionals
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l’escriptor va viure durant aquests dies, esdevingué una experiència crucial que 

acabà per marcar la seva posició política i trajectòria literària posterior. En aquest 

fragment, citat a continuació, podem veure una mica quin era l’ambient dels car-

rers de Barcelona en aquelles circumstàncies: 

“En la esquina donde los anarquistas habían comenzado a disparar el día ante-

rior se levantaba ahora una barricada. El hombre situado detrás de ella (yo me 

encontraba al otro lado de la calle) me gritó que tuviera cuidado, pues los guar-

dias civiles instalados en la torre de la iglesia disparaban indiscriminadamente 

contra cualquier transeúnte. Me detuve y luego crucé corriendo; una bala pasó 

silbando desagradablemente cerca. Cuando me aproximaba a la sede central 

del POUM, siempre del otro lado de la calle, oí otros gritos de aviso que no 

comprendí procedentes de un grupo de las tropas de choque apostadas en la 

puerta de acceso. La calle tenía un ancho paseo central y había algunos árbo-

les y un puesto de diarios entre el edificio y el lugar donde me encontraba, de 

manera que no podía ver dónde señalaban. Entré en el hotel Continental, me 

aseguré de que todo estaba bien, me lavé la cara y regresé a la sede central 

del POUM (a unos cien metros en la misma calle) a solicitar órdenes. Para ese 

entonces, el fuego de los fusiles y las ametralladoras que venía de diversas di-

recciones producía un fragor casi comparable al de una batalla. Yo acababa de 

encontrar a Kopp y le estaba preguntando qué debíamos hacer cuando, desde 

abajo, se oyó una serie de tremendos estallidos, tan fuertes que podían con-

fundirse con disparos de cañón. En realidad, sólo eran granadas, cuyos es-

truendos se multiplicaban entre los edificios de piedra.”
29

 

Aquells enfrontaments van tenir diverses conseqüències polítiques que 

Orwell no podia encara endevinar, perquè tan punt es va restablir la calma a la 

ciutat va retornar disciplinadament al seu lloc amb les unitats del POUM al front. 

El 20 de maig va ser ferit greument per una bala que li travessà el coll i el van por-

tar a Barcelona perquè fos tractat. Un cop Orwell va arribar a la capital, ja es van 

fer evidents les conseqüències dels Fets de maig que l’afectaven bastant de prop: 

el POUM va ser acusat com a inductor dels fets de Barcelona i va ser declarat 

il·legal, els seus líders van ser empresonats, i es començà a perseguir a qualsevol 

sospitós de pertànyer al partit. Orwell, recuperat de la ferida, va veure’s obligat a 

amagar-se pels carrers de Barcelona i a fugir clandestinament de Catalunya.  

Aquestes experiències són la base sobre les que escriu Homenatge a Ca-

talunya. El títol del llibre pot resultar equívoc perquè l’homenatge d’Orwell no és 

pas a Catalunya entesa com a identitat nacional, cultural o lingüística, sinó a les 

experiències que va viure entre catalans i que van enfortir, malgrat les circums-

                                            
29

 ORWELL, George; Homenage a Cataluña, http://www.bosquedeniebla.com.mx/docs/Libros/Homenaje% 

20a%20Cataluna.pdf [Data de consulta: 07/09/2015] 

http://www.bosquedeniebla.com.mx/docs/Libros/Homenaje%25%2020a%20Cataluna.pdf
http://www.bosquedeniebla.com.mx/docs/Libros/Homenaje%25%2020a%20Cataluna.pdf
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tàncies, la seva fe en els ideals d’una societat igualitària. A Barcelona i al front 

d’Aragó és on l’escriptor va viure les experiències que, posteriorment, es concre-

taren en llibres que fusionen l’art i el compromís polític. Dos d’aquests llibres, 

Animal Farm i Nineteen Eighty-four, li donaren fama universal. Tot i això, no va ser 

fins que va escriure Homage to Catalonia (Homenatge a Catalunya)30 que va 

aconseguir per primera vegada plenament aquest objectiu. El seu testimoni no va 

tenir cap impacte significatiu en el moment dels fets, ni en els anys immediata-

ment posteriors, però actualment s’ha imposat com una de les fonts indiscutibles a 

l’hora de configurar la nostra memòria cultural d’aquella guerra.  

La importància d’aquesta obra radica en les seves aportacions històriques, 

polítiques i literàries: és una aportació testimonial sobre fets històrics crucials de la 

guerra civil, és la denúncia d’uns mètodes polítics que la història ha corroborat 

com a detestables, i és un magistral exercici sobre els límits i el potencial de la 

literatura autobiogràfica. 31 

 

 Ernest Hemingway 

Ernest Miller Hemingway (1899-1961) va ser un dels escrip-

tors més rellevants del segle XX i la seva literatura, el seu estil de 

vida, aventurat i apassionat, va influenciar molts altres escriptors 

d’aquest mateix segle. 

Hemingway, a finals ja de la Primera Guerra Mundial, va fer-

se conductor d'ambulàncies al front italià, on va ser ferit greument 

abans de complir els 19 anys. Després de la guerra va tornar a 

Estats Units i es va dedicar al periodisme i a fer d’escriptor. El 1929 

visità per primer cop Espanya i va anar a Pamplona, on es quedaria fascinat per 

les curses de braus. Tornaria al nostre país uns anys més tard, el 1937, en plena 

Guerra Civil, per tal de treballar com a corresponsal de guerra a Madrid, per a la 

North American Newspaper Alliance. Aquest, igual que molts altres intel·lectuals 

de l’època, com George Orwell o André Malraux, també es va sentir compromès 

                                            
30

 Aquests són alguns dels llibres d’Orwell que a actualment podem traduïts al català: La Rebel·lió dels ani-
mals, Edicions 62, 2013; Homenatge a Catalunya, Círculo de Lectores, 1996; 1984, Edicions 62, 2005. 
31

 Cfr. http://www.xtec.cat/~jducros/ Georges%20Orwell.html; https://ca.wikipedia.org/wiki/ George_Orwell; 
BERGA, Miquel. (2006). George Orwell i Homenatge a Catalunya. Fundación Andreu Nin. Disponible a: 

http://www.fundanin.org/berga4.htm. [Data de consulta: 07/09/2015] 

Il·lustració 8 
Ernest He-
mingway 

http://www.xtec.cat/~jducros/Georges%20Orwell.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
http://www.fundanin.org/berga4.htm
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amb el govern legítim de la república. Els seus primers amics els va fer a les trin-

xeres, eren combatents de les diferents Brigades Internacionals que venien a llui-

tar per la República. 

A la seva tornada a Estats Units, el 19 de maig d’aquell mateix any, va es-

criure les cròniques que narren els dramatismes de la guerra. Al mateix temps, va 

emprar tot el material recollit en els camps de batalla i a les ciutats per a realitzar 

la pel·lícula La Tierra Española, juntament amb altres intel·lectuals nord-

americans dels quals hem de destacar John Dos Passos, que tenia com a objectiu 

promoure la justa causa de la República espanyola i recaptar fons pel govern es-

panyol. 

El 14 d’Agost de 1937 Hemingway se’n tornà a Espanya on s’hi va estar 

fins el 28 de Gener del 38. Aquesta va ser una estància marcada per la tristesa, 

perquè l’escriptor va trobar alguns dels seus amics morts. Hemingway va realitzar 

el seu últim viatge com a corresponsal a Espanya el 31 d’Agost de 1938. Aquest 

va ser el més trist de tots els que va fer en temps de guerra, perquè va assistir a 

la caiguda de la República que tant havia defensat. Així doncs, el desembre de 

1938, l’escriptor ja estava de retorn al seu país. No obstant això, cal destacar que 

Hemingway va ser un dels últims corresponsals a sortir de Madrid, perquè fins 

l’últim instant es va aferrar a la supervivència de la República. 

Les vivències més apassionades de la Guerra Civil Espanyola les explica 

en la seva novel·la més cèlebre inspirada en aquest període, Por quién doblan las 

campanas. Els fets no tenen lloc a un front de guerra, ni avarca tots els esdeve-

niments i el dramatisme de la guerra, sinó que, agafant un marc històric en con-

cret, la ofensiva republicana contra Segovia a finals del Maig del 37, l’escriptor 

ens trasllada fins a un grup guerrillers per donar-nos imatges impressionants de la 

tragèdia col·lectiva que va representar aquesta guerra. En els tres dies en que es 

desenvolupen les accions, el protagonista principal, un professor universitari esta-

tunidenc que ve a Espanya per lluitar pels seus ideals, viu una sèrie 

d’experiències que modifiquen la seva visió del món: coneixerà per primer cop el 

seu gran amor al mateix temps que profunditzarà en el significat de la solitud hu-
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mana.32 

A alguns crítics americans, propers a posicions conservadores, els hi és 

molt difícil assimilar que un dels grans mites nord-americans del segle XX, i el seu 

literat per excel·lència, fos una part activa d’una contesa revolucionaria; que 

aquell home individualista, creador dels herois solitaris, desconnectat dels pro-

blemes socials als seus inicis, de sobte, aparegués pronunciant discursos polítics, 

organitzant activitats per recaptar fons per al poble espanyol i escrivint articles 

periodístics en la seva defensa. 33 

Hemingway va resultar un escriptor molt important per Tóibín perquè, com 

ja hem comentat a la biografia, gràcies a un dels seus llibres, The Essential He-

mingway, es va despertar en Colm un gran interès per Espanya. Aquest llibre de 

Hemingway és una col·lecció que inclou el text complet de Fiesta, primera gran 

novel·la de Hemingway, llargs extractes de tres de les seves grans obres de ficció 

(A Farewell to Arms, To Have and Have Not, For Whom the Bell Tolls, una no-

vel·la ambientada a Espanya durant la Guerra Civil), cinc contes complets i 

l’impressionant epíleg: Epilogue to Death in the Afternoon.34 

 

 John Roderigo Dos Passos 

John Roderigo Dos Passos (1896-1970) va ser un no-

vel·lista i periodista estatunidenc. Durant la Primera Guerra Mundi-

al va ser conductor d’ambulàncies al front francès i italià, experièn-

cia que li va proporcionar material per la seva novel·la La iniciació 

                                            
32

 Cfr. SOSA, William. (2009). La Guerra Civil Española en la vida y obra de Ernest Hemingway. Monografi-
as.com. Disponible a: http://www.monografias.com/trabajos67/guerra-civil-hispana-hemingway/guerra-civil-
hispana-hemingway2.shtml, [Data de consulta: 07/09/2015] 
33

Cfr. http://guerracivil diadia.blogspot.com.es/2012/11/ernest-hemingway-1899-1961.html; 

http://www.buscabiografias .com/biografia/verDetalle/1116/Ernest%20Hemingway; 
http://www.donquijote.org/cultura/ espana/sociedad/personalidades/hemingway-en-espana; 
http://lugaresconhistoria.com/2014/10/14/ espana-hemingway/; 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ernest_Miller_Hemingway#Guerra_Civil_ Espanyola; SOSA, William. (2009). La 
Guerra Civil Española en la vida y obra de Ernest Hemingway. Monografias.com. Disponible a: 
http://www.monografias.com/trabajos67/guerra-civil-hispana-hemingway/guerra-civil-hispana-
hemingway2.shtml. [Data de consulta: 07/09/2015] 
34

 Cfr. http://www.amazon.co.uk/The-EssentialHemingwayErnest/dp/ 0099339315; LORÉN, Guillermo. (2013). 
“Narrativa esencial” de Ernest Hemingway. Lecturas de Guillermo. Disponible a: https://laslectu-

rasdeguillermo.wordpress.com/2013/03/26/narrativa-esencial-de-ernest-hemingway/. [Data de consulta: 
30/06/2015] Actualment podem trobar els següents llibres de Hemingway traduïts al català: A punta de dia, 
Proa, 1999; Un adéu a les armes, Proa, 1999; El Jardí de l’Edèn, Pòrtic, 1987; Els Primers quaranta-nou 
contes, Edicions 62, 1989; El sol també s’aixeca, Grijalbo, 1984:  Torrents de primavera: novel·la romàntica 
en honor d’una gran raça en extinció, EDHASA, 1992; El Vell i la mar, Edicions Proa, 1999. 

Il·lustració 9 
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http://www.monografias.com/trabajos67/guerra-civil-hispana-hemingway/guerra-civil-hispana-hemingway2.shtml
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http://www.donquijote.org/cultura/espana/sociedad/personalidades/hemingway-en-espana
http://lugaresconhistoria.com/2014/10/14/espana-hemingway/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ernest_Miller_Hemingway#Guerra_Civil_Espanyola
http://www.monografias.com/trabajos67/guerra-civil-hispana-hemingway/guerra-civil-hispana-hemingway2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos67/guerra-civil-hispana-hemingway/guerra-civil-hispana-hemingway2.shtml
http://www.amazon.co.uk/The-Essential-HemingwayErnest/dp/0099339315
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d’un home: 1917 (1920). Després de la guerra, viatjà per Espanya i al seu retorn 

va publicar Rocinante torna al camí, una obra on recull les seves impressions del 

país, les nostres costums, la nostra psicologia, la nostra literatura i les nostres ciu-

tats.  

El 1937 va venir a Espanya per a col·laborar amb Ernest Hemingway en el 

guió del documental The Spanish Earth, però en conèixer la desaparició del seu 

amic i traductor de la seva obra, José Robles Pazos, presumiblement a mans dels 

serveis secrets soviètics per ésser un “espia feixista”, va trencar definitivament 

amb la ideologia comunista. L’assassinat de José Robles va ser motiu de la ruptu-

ra d’amistat entre aquests dos escriptors estatunidencs, John Dos Passos i Ernest 

Hemingway, perquè Hemingway es va burlar dels escrúpols de Dos Passos i va 

justificar l’assassinat de Robles com “necessari i correcte per la causa”. 

D’aquest escriptor cal destacar-ne també les seves obres que recullen 

l’experiència personal d’un gran viatger. Entre aquestes es troba Viajes de entre-

guerra35, que és una obra extensa, perquè, a més de ser d’enorme interès histò-

ric, descriu llocs i moments crítics d’aquell món convuls. En aquest llibre hi ha una 

part dedicada a la Guerra Civil. Comença amb un recorregut ràpid per la història 

d’Espanya que culmina amb una emocionant benvinguda a la II República. En 

aquests capítols també es parla de la tensió que hi havia a la frontera i es descriu 

una Catalunya que vivia la guerra sense perdre els ànims. A més, també es fa 

esment de Madrid, explicant els constants bombardejos que pati la capital i espe-

cialment alguns dels seus llocs més emblemàtics. El llibre acaba amb escenes 

rurals a Castella i Catalunya, on la vella vida intenta sobreposar-se a l’horror de la 

guerra. 36 

 

 Pearse Hutchinson 

Pearse Hutchinson (1927-2012) va ser un poeta, locutor i 

traductor irlandès. Va publicar els seus primers poemes amb 17 

                                            
35

 DOS PASSOS, John; Viajes de entreguerras: El descubrimiento de Rocinante, Oriente Express, Visado 
ruso, Introducción a la Guerra civil. Península, 2005. 
36

Cfr. http://www.buscabiografias.com/biografia/ver Detalle/2395/John%20Dos%20Passos; 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dos_ passos.htm; 
http://www.elortiba.org/dospassos1.html; https://es.wikipedia.org/wiki/José_Robles _Pazos; 
http://www.literaturas.com/v010/sec0601 /libros/resena-02.htm [Data de consulta: 07/09/2015] 
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anys a la prestigiosa revista The Bell. El 1950 va venir de viatge a Espanya i Por-

tugal. En aquest viatge va entrar en contacte per primer cop amb la cultura galle-

ga i més tard, a Andalusia, es va quedar fascinat pel paisatge i la poesia dels poe-

tes espanyols Frederico García Lorca, Emilio Prados i Luis Cernuda. 

El 1951 va decidir venir a viure definitivament a Espanya. Ell esperava tro-

bar feina a Madrid però no va ser així i es va veure obligat a marxar a Ginebra, on 

va aconseguir una feina de traductor. Va ser aquí on va entrar per primer cop en 

contacte amb els Catalans exiliats, que lògicament parlaven en català, una llen-

gua que va ser fortament perseguida i reprimida a Catalunya. 

El 1953 va marxar a Irlanda on es va interessar per la poesia irlandesa i, 

més tard, el 1954 va publicar alguns poemes amb irlandès a la revista Comhar. El 

mateix any, va tornar a Espanya, però aquest cop a Barcelona, on va aprendre el 

català i el gallec, i va arribar a conèixer poetes catalans com Salvador Espriu i 

Carles Riba. Amb el poeta britànic PJ Kavanagh, va organitzar una lectura de po-

esia catalana, amb poemes de Salvador Espriu, Carles Riba, Joaquim Horta, Blai 

Bonet i Marià Manent, a l'Institut Britànic.  

El 1957 va marxar cap a Irlanda, però va tornar a Barcelona el 1961 i va 

continuar donant suport als poetes catalans, fet que el portà a traduir alguns poe-

mes de Josep Carner i a publicar una col·lecció de trenta dels poemes d’aquest 

en català i anglès, el 1962. També va estar a punt de publicar una traducció a 

l’anglès del llibre La Pell de Brau de Salvador Espriu, però finalment no es va 

acabar duent a terme. 

El seu primer llibre de poemes propis va ser el 1963, Tongue Without 

Hands, on hi ha molts poemes inspirats en España. I, més tard, al 1970, també va 

publicar una selecció de poemes d’amor medievals amb Gallec-Portuguès traduïts 

a l’anglès. A partir de 1975 va ser cofundador i coeditor de la revista literària Cy-

phers amb el seu amic i company poeta Eilean Ni Chiuilleanain, entre d'altres.37 

Hutchinson és un escriptor decisiu per entendre l’estreta relació entre Colm Tóibín 

i la nostra terra, perquè, per sobre d’escriptors com Hemingway i d’altres que li 

van descobrir Espanya i la Guerra Civil, ell va ser el primer que li va donar a 
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Cfr. http://www.heraldscotland.com/opinion/obituaries/13045036. Pearse_Hutchinson/; https://en. wikipe-

dia.org/wiki/Pearse_Hutchinson; WOODS, Vicent. (2010). Jasmine and Lagarto: Pearse Hutchinsons’s Poetry 
of Spain. Estudios Irlandeses. Disponible a:   http://www.estudiosirlande--ses.org/wpcontent/uploads/ 

2013/05/Vincent_Woods.pdf. [Data de consulta: 19/08/2015] 

http://www.heraldscotland.com/opinion/obituaries/13045036.Pearse_Hutchinson/
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conèixer Catalunya i tota la seva cultura. Així ho explica el mateix Tóibín en la en-

trevista abans ressenyada: 

“Crec que va ser més un poeta irlandès anomenat Pearse Hutchinson. Ell havia 

viscut a Barcelona als anys cinquanta i va traduir un volum sencer de Josep 

Carner, del català a l’anglès. Jo el vaig conèixer a Dublín quan era un estudiant 

perquè venia a fer xerrades i va ser allí on va llegir a Josep Carner i també al-

guns altres poetes catalans; a més Hutchinson també havia traduït alguns poe-

tes gallecs. Ell va insistir molt en el fet que hi havia dues llengües a la ciutat de 

Barcelona. O sigui que va ser més ell que Orwell.”
38

 

 

1.6 Aquesta edició 

En aquesta edició, a partir del relat original39 publicat a la revista The New 

Yorker el 4 de març de l’any 2013, he mirat de fer una traducció el més fidel pos-

sible al text original, per tal de no trair l’esperit de la història. No obstant això, en 

algunes parts he dut a terme petites modificacions, com ara en els signes de pun-

tuació o en alguna frase feta, per poder adaptar-ho tot millor al català. 

Cal remarcar que en els noms dels personatges he realitzar alguns canvis. 

Per una banda, en el relat original, el nom de la filla de la Montse està escrit amb 

una sola n però al fer la traducció he decidit que era millor posar-ho amb dues 

(“Anna”), perquè és un personatge català. En canvi, en el cas del Rodolfo l’he cas-

tellanitzat, perquè aquest és un personatge originari del centre d’Espanya. En la 

versió anglesa està escrit de la següent manera: “Rudolfo Ramirez”; així doncs, 

per transformar-lo en més castellà, l’he canviat per Rodolfo Ramírez. 

Un altre aspecte que vaig tenir molt en compte van ser els articles que ani-

rien davant dels noms. Finalment vaig determinar que posaria l’article definit “el/la” 

en els personatges del Paco i la Montse i l’article personal “en” a en Rodolfo. He 

pres aquesta decisió per una qüestió de la musicalitat de l’article personal. Em va 

semblar que si posava l’article “en” davant d’en Rodolfo feia que aquesta autoritat 

de militar s’accentués una mica més i que, per tant, acabava d’arrodonir el perso-

natge. 
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 Vegeu entrevista personal a Colm Tóibín en aquest mateix treball. 
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 Enllaç al conte original: http://www.newyorker.com/magazine/2013/03/04/summer-of-38 [Data de consulta: 
06/07/2015] 

http://www.newyorker.com/magazine/2013/03/04/summer-of-38
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Voldria també destacar que, en el relat, hi ha un moment on ens parla del 

cognom de soltera. A Catalunya no es canvia el cognom de la dona pel de l’home 

quan es casen, com passa en la cultura anglosaxona, sinó que tothom manté el 

seus propis cognoms.  

“Recordava el seu nom i em va dir que li agradaria veure-la. Vaig anar pregun-

tant a la gent perquè no la vaig reconèixer pel seu cognom de soltera.” 

En aquest instant ens trobem, doncs, davant d’una petita incongruència. És 

més probable entendre que ell només la conegués pel nom de pila i el de la seva 

casa, és a dir, el renom de la família (que és com moltes vegades s’anomenen 

entre ells els catalans a les petites poblacions, com viles o pobles), que hauria 

variat quan ella es va casar posteriorment, adoptant el renom de la casa del seu 

home. Tot i així, en aquesta edició hem decidit no adaptar-ho a la forma catalana, 

la que hem explicat, i deixar-ho igual que a l’original. 

Finalment, voldria referir-me a les notes a peu de pàgina. No he volgut que 

aquesta edició anés carregada de referències o cites per tal de no entorpir o des-

torbar la lectura, excepte aquelles que eren estrictament necessàries per entendre 

la història. 
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2 ESTIU DEL 38: Un conte pallarès  

 

a Montse va mantenir oberta la porta de l’ascensor per a la seva filla i va po-

sar-se la mà a la butxaca de l’abric per assegurar-se que tenia les claus. 

Acompanyaria l’Anna al seu cotxe, que estava aparcat a prop; després, quan ella 

se n’hagués anat, continuaria cap al centre de la vila, que no estava gaire lluny, 

per comprar viandes. Era més fàcil així, més fàcil que dir adéu a l’Anna a 

l’apartament, més fàcil que sentir com es tanca la porta de l’ascensor, sabent que 

davant seu només hi havia nit, cap més so que el trànsit de l’exterior i el cant dels 

ocells, que s’apagarien quan caigués la foscor. 

-Oh, et volia dir que l’home, ja saps, l’home de la companyia elèctrica -l’Anna la va 

mirar com si l’home fos algú que ella hauria de conèixer-. Aquell del qual et vaig 

parlar. Ell sabia que era la teva filla i està escrivint un llibre sobre la guerra en el 

seu temps lliure i m’ha preguntat on vivies. 

-Jo no conec de res aquest home -va dir la Montse mentre tancava la porta princi-

pal de l’edifici-. Mai ha vingut ningú de FECSA a l’apartament. M’està confonent 

amb algú altre. 

Li agradava sentir-se segura i controlada. Això salvava les seves filles d’haver-se 

de preocupar perquè visqués sola. 

-Bé, de totes maneres, em va dir que et coneixia, i li vaig donar l’adreça. Així que 

si et truca sabràs per què és. 

-La guerra? 

-Està recollint informació sobre la guerra. 

-Creu que jo era a la guerra? 

-No sé què fa exactament. Està escrivint un llibre. 

-Bé, doncs estic segura que pot escriure’l sense la meva ajuda. 

-És simpàtic. Vull dir que, si mai hi hagués un problema amb l’electricitat, vindria. 

-No vagis donant la meva adreça a la gent. 

L 
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Havien arribat al cotxe de l’Anna. La Montse va veure que l’Anna ni tan sols 

l’escoltava. La seva filla més petita, la que vivia més a prop, es prenia les coses a 

la lleugera. La Montse pensava que ella probablement se sentia alliberada perquè 

s’havia acabat la visita setmanal a la seva mare i se’n tornava cap a casa. 

La Montse sortia tres vegades al dia, fins i tot a l’hivern. Sempre hi havia alguna 

cosa per comprar, ni que fos un barra de pa o un diari. I així estirava les cames i 

veia la gent. 

La setmana després que l’Anna mencionés l’home de la companyia elèctrica, la 

Montse el va veure esperant a la porta principal de l’edifici quan tornava a casa 

amb una bossa plena de fruita. Es va adonar que el coneixia; era algú que acos-

tumava a veure sovint al carrer. També era conscient que treballava per la FEC-

SA, tot i que no tenia ni idea de com ho sabia. No creia que hagués arribat mai a 

saber el seu nom o qualsevol altra cosa d’ell. 

Després que es presentés, la Montse es va adonar que el que ell volia era pujar al 

seu apartament. No n’estava segura. Des que el Paco va morir, s’havia convertit 

en una protectora del seu propi espai i no li agradaven les sorpreses.  Fins i tot 

demanava a les seves filles que telefonessin a hores acordades.  Però hi havia 

alguna cosa tan ansiosa i alhora despreocupada en l’actitud d’aquest home que 

ella sabia que sonaria mal educat si li demanava que digués el que havia de dir al 

passadís de l’edifici. A més, va pensar que, si mai tenia algun problema amb 

l’electricitat, seria útil conèixer un home que ho pogués arreglar. 

-És possible que l’Anna li hagi explicat el que estic fent -va dir l’home, una vegada 

es va asseure a la butaca del davant amb un got d’aigua a la mà. 

Ella va fer que sí amb el cap però no va dir res. 

-Estic intentant deixar constància de tots els esdeveniments de la guerra, només 

en aquesta vall i en aquestes muntanyes -va dir. 

-No vaig estar involucrada en la guerra -va respondre-. Ni el meu pare tampoc. I jo 

no tenia germans. 

-Oh, no, no era per preguntar-li res, sinó per dir-li que un general retirat de Madrid, 

bé, en realitat és de Badajoz, que va estar aquí durant la guerra té previst tornar 

per ensenyar-me on eren els búnquers i on van ser exactament posicionades les 

defenses. Des d’aleshores que no havia vingut més.  
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-Un dels generals de Franco? 

-Sí, tot i que no era general durant la guerra. Vaig trobar el seu nom i la seva 

adreça i li vaig escriure. No m’esperava una resposta, però m’ha dit que vindrà. 

Vaig parlar-hi per telèfon i l’única persona que ell recordava de la vila, a més dels 

altres soldats, era vostè. Recordava el seu nom i em va dir que li agradaria veure-

la. Vaig anar preguntant a la gent perquè no la vaig reconèixer pel seu cognom de 

soltera.  Però ho vaig fer, sense dir a ningú el perquè. 

-I com es diu? 

-Ramírez. Rodolfo Ramírez. Ocupava una posició molt important a l’exèrcit quan 

es va retirar. No li vaig preguntar quants anys tenia, però semblava en bona for-

ma. Encara condueix. 

La Montse va assentir amb calma i després va quedar-se mirant per la finestra, 

com si estigués distreta per alguna cosa. 

-N’hi havia uns quants -va dir-, no estic segura de si el recordaria. No vam tenir 

gaire a veure amb ells, com es pot imaginar. 

-En qualsevol cas, vindrà aquí el dissabte de l’altra setmana. No hi haurà gaire 

enrenou, li ho he assegurat. No li he dit a ningú que ve, excepte a vostè. Ell 

m’ensenyarà el que m’ha d’ensenyar i després el portaré a Lleida perquè agafi el 

tren de tornada a Madrid. Però em va dir que vindria a dinar al Mirella, i quan li 

vaig dir que vostè encara vivia aquí em va preguntar si era possible que pogués 

acompanyar-nos-hi. 

-Estic bé aquí -va dir ella- però no surto gaire.  

-Me’n faig càrrec. Però ningú sabrà qui és ell. La podria recollir i tornar-la a casa si 

li anés bé. 

-La guerra va ser fa molt de temps -va estar a punt de dir alguna cosa més i ales-

hores va dubtar-. Va ser fa cinquanta anys. Més. 

-Ho sé. Va ser dur per tots aquells que la vau passar. Com més descobreixo so-

bre el tema, més clar tinc com va dividir la gent. Estic intentant aclarir els fets 

mentre encara hi som a temps. Ara ja és història, almenys ho és per als més jo-

ves. 

Ella va somriure. 
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-De totes maneres, el seu nom és el que ell em va donar, i semblava estar encan-

tat de saber que vostè estava bé. 

-No sé si el reconeixeria. De fet, estic segura que no. 

-Vol que passi la setmana vinent i em diu el que en pensa? 

-Si vol, però jo no gaire. Mai he estat al Mirella. 

-Bé, és el dissabte a les dues, i, com ja he dit, seríem només nosaltres tres i ningú 

més ho sabrà. No anirà uniformat, ni res d’això. 

-Estic segura que no ha portat l’uniforme durant molt de temps si era un dels ge-

nerals franquistes -va dir, i després a l'instant es va penedir d’haver sonat tan se-

gura, tan informada, perquè el que ella volia era donar la impressió que era gran i 

que vivia en el seu propi món. 

-Està bé que ell vulgui venir -va dir l’home-. Em vaig sorprendre. 

La Montse va mirar cap a la finestra i no va contestar. Esperava que fos obvi per 

al seu visitant que el que havia de fer era anar-se’n. 

 

n Rodolfo ara tindria uns vuitanta anys, va calcular ella. Però encara conser-

varia alguna cosa de les que havia tingut, tot i que s’amagués sota les seves 

carns flàccides i els seus gestos insegurs i rígids. Es va imaginar un home gran 

sortint a poc a poc del seu cotxe passat de moda, el seu cabell blanc, el seu cos 

fràgil. Potser encara perduraria alguna resta d’aquell encant sense esforç que te-

nia aquell estiu, tan natural com la llum del matí. 

Era l’estiu del 38, quan van portar els presoners a Lleida o a Tremp. Aquells que 

no van capturar van fugir cap a les muntanyes o van creuar la frontera de França 

o van marxar cap al sud, a Barcelona.  La vila va estar en silenci durant una set-

mana o més, ningú estava segur de qui tornaria o del que passaria. La presa es-

tava protegida pels soldats de Franco, i això era tot. Després van començar a ar-

ribar més soldats franquistes, i es van apoderar de l’ajuntament, i van plantar ten-

des de campanya als terrenys de l’escola. Es van donar ordres que els bars i les 

botigues recuperessin els horaris habituals. 

Ella recordava que al principi la gent estava espantada i es quedava dins de casa. 

Hi havia rumors que se’ls emportarien a tots, que cada llar seria buidada, fins i tot 

E 



“Summer of ‘38” 

28 

les cases que no havien tingut res a veure amb la guerra. Sota la protecció de la 

foscor, algunes persones van marxar cap a la muntanya o cap a la frontera. To-

thom esperava que passés alguna cosa. Però no va passar res excepte que la 

vida normal va tornar, o alguna cosa semblant. Una vegada les botigues van reo-

brir i es va tornar a fer missa els diumenges, es parlava de la presa i de la vigilàn-

cia curosa que se’n feia, i sobre l’espai obert que els soldats havien fet a la vora 

del llac i el bar improvisat que havien construït i el foc que encenien cada nit per 

foragitar els mosquits. Parlaven sobre els subministraments de menjar que tenien 

i de les festes que s’organitzaven, tocant la guitarra, cantant i ballant. 

Ella al principi no hi anava, però sí les noies que coneixia i també algunes de les 

persones grans que es volien oblidar de la guerra. 

Més tard, en Rodolfo li va dir que l’havia vist al carrer, quan anava a comprar amb 

la seva mare i les seves germanes, però no s’ho va creure. Tot i això, estava se-

gura que ella sí que l’havia vist la primera nit que va anar al bar improvisat. Era la 

manera amb què ell semblava divertir-se amb les coses que captaven la seva 

atenció, la manera de somriure. Duia els cabells curts; no era tan alt com altres. 

Vestia uniforme, amb la camisa desbotonada. Mentre ell estava assegut allà mi-

rant, els soldats van començar a tocar cançons que es podien ballar, cançons len-

tes. Alguns van ballar amb les noies de la vila. 

Ella recordava que els soldats li van semblar arrogants, una sensació que es va 

anar dissolent a poc a poc a mesura que avançava la nit, i hi havia també alguna 

cosa incòmoda, que va comportar que quan la música es va tornar trista tots 

semblessin estar més a gust, fins i tot els que no ballaven. Quan els que havien 

acabat la jornada s’afegien al grup, es produïen sobtats esclats d’alegria: crida-

ven, aplaudien i bevien. Només en Rodolfo estava assegut en silenci, observant 

l’escena. Ella es va adonar que ell l’havia vist. Aleshores, ell li va fer que sí amb el 

cap. Podria haver estat un gest casual, però no ho era. Ella sabia que no ho era. 

Després d’una estona, quan una de les seves amigues se’n va anar, ella també 

ho va fer. La nit següent no va tornar-hi. Quan hi va acudir de nou, ell estava allí 

com aleshores, apartat dels altres, mirant, entretingut amb tot. Ell no es va moure, 

simplement li va deixar clar que sabia que hi era; igual que l’altra vegada, no va 

participar en els balls ni en les fanfarronejades al voltant del foc. 
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Mirant-la, li va fer saber que la volia i que la resta –la beguda, els balls, les entre-

maliadures infantils- no li interessaven. Era vergonyós, gairebé retret, però sem-

blava també del tot segur de si mateix. Ella creia que no passaria res entre ells. 

No pensava que se li acostaria ni faria res que perjudiqués la seva íntima contem-

plació de l’escena que l’envoltava. 

No obstant, va seguir mirant-la i ella li va retornar les mirades, vigilant que cap 

dels seus amics estigués a l’aguait. 

Una nit, hi havia lluna plena i un cel clar. Quan la multitud es va acostar a la vora 

del llac i va deixar que el foc s’apagués, cap dels dos s’hi va acostar. Quan ell se li 

va adreçar, no el podia sentir, així que es va apropar.  Ella es va adonar que ningú 

s’havia fixat que no havia seguit els altres al costat del llac. Alguns dels soldats 

s’havien desvestit i estaven nedant i xipollejant. Apartats, prop de les brases, ell li 

va tocar el dors de la mà i després la va girar i va acariciar-li el palmell amb els 

dits. 

A prop, hi havia un edifici vell en ruïnes. Hi van caminar lentament i, quan es van 

recolzar a la paret, ella es va sentir alleujada sabent que l’únic que ell volia fer era 

besar-la i somriure-li entre petó i petó. Des d’aleshores, mai havia oblidat l’olor 

dolça del seu alè, el seu ímpetu i bon humor. 

La nit següent, ell va trobar un lloc on podien abraçar-se sense ser molestats, i 

això va ser el que van fer cada nit fins que va arribar el setembre. 

Cada dia d’aquell estiu, ella només esperava la nit. Les seves amigues sabien que 

estava amb en Rodolfo, però la majoria també havien trobat parella entre els sol-

dats que anaven a aquell bar improvisat. Quan la seva mare li va preguntar si ha-

via anat a les festes dels soldats, ella es va arronsar d’espatlles i li va contestar 

que hi havia anat una o dues vegades, però amb els seus amics. Quan, unes nits 

després, l’hi va tornar a preguntar, va procurar arribar aviat a casa almenys per un 

cop, perquè ningú sospités el que feia. 

Ara ella es preguntava si recordava prou bé que el temps havia canviat tan bon 

punt va començar el bombardeig dels pobles de l’altre costat del riu. Potser l’home 

de la companyia elèctrica ho sabria. En tot cas, el bombardeig va començar al 

final de l’estiu. El soroll se sentia a la nit però moltes vegades també durant el dia, 
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aquell soroll de l’artilleria pesant que venia de més amunt de la vall. Atacaven els 

pobles republicans. 

Ella recordava el seu pare dient que els soldats havien estat tot l’estiu preparant-

se per a aquell assalt, construint refugis i buscant les millors posicions i portant-hi 

les armes pesants. Una vegada assegurada la presa, no quedava res a l’atzar. Ell 

va afegir que no hi havia ni hospitals ni medicines a l’altre costat i que els soldats 

no deixaven creuar a ningú la passarel·la de Llavorsí o el pont de Sort. Va dir que 

la gent estava atrapada i els ferits morien perquè no podien ser atesos. 

A ella se li va ocórrer que les festes al costat del llac era on anaven a relaxar-se 

les tropes que havien treballat tot el dia preparant l’armament. Però no se sentia 

culpable. En canvi, esperava que aquells que havien advertit la seva presència a 

les fogueres dels soldats tindrien les seves pròpies raons per no dir-ne res. Els 

anys següents, tothom, fins i tot aquells que havien estat allí cada nit, fingien que 

res de tot allò havia passat. 

Va ser el canvi del temps que ho va transformar tot, ella n’estava pràcticament 

segura. Era un dia gris, amb la boira que cobria la vall al setembre, quan es va 

adonar que d’en Rodolfo només coneixia el nom i que venia de Badajoz. Però 

aleshores ell ja se n’havia anat, i va pensar que probablement ja no tornaria més. 

De cop, aquesta idea va trencar l’encanteri que l’havia atrapat, tant per la mateixa 

guerra com per en Rodolfo. 

No va ser fins aleshores que ella va començar a preocupar-se per si estava emba-

rassada. No era només que no li havia vingut la regla; alguna cosa al seu cos ha-

via canviat. Va esperar i desitjar estar equivocada. Es despertava terroritzada al-

gunes nits, però durant el dia intentava actuar amb normalitat. Mentrestant, la 

guerra va continuar vall amunt, i jeeps i camions plens de soldats i subministra-

ments travessaven la vila que sovint estava deserta, amb la plaça major buida, 

encara que els bars i la majoria de les botigues continuaven obertes. 

 

uan va estar segura que estava embarassada va decidir que es casaria amb 

Paco Vendrell. Durant molts anys a les festes majors ell li havia anat al darre-

re, oferint-se per comprar-li una beguda, demanant-li per ballar i, quan ella ho re-

butjava, es quedava a prop i l’observava amb una actitud decidida que la feia tre-

Q 
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molar. Era deu anys més gran que ella, però sempre havia semblat un fadrí, fins i 

tot quan era més petit. Des que havia començat a treballar a la sala de control de 

la presa, quan tenia catorze o quinze anys, gairebé només havia parlat d’això: els 

nivells d’aigua als dos rius, o al mateix llac, o el flux que podia arribar aviat, o la 

diferència entre aquest any i l’altre. El pare de la Montse es reia d’ell, i per a la 

seva mare i les seves germanes el fet que ell li havia anat al darrere des que tenia 

setze o disset anys va ser una font de bromes diàries. Ella feia tot el possible per 

evitar-lo i, si no podia, rebutjava obertament els seus esforços per parlar-li. 

Ara ella volia trobar-lo urgentment. Durant uns dies, va provar de trobar-lo de camí 

a la feina. Però com que no el va veure caminant cap a la presa, va suposar que 

ara el portaven els militars amb el jeep, i al vespre el tornaven a casa de la matei-

xa manera. Ningú que conegués tenia permís per acostar-se a la carretera que 

conduïa a la torre de control que vigilava la presa. Va pensar que l’única manera 

de trobar el Paco seria a la missa del diumenge. Hauria de ser valenta i moure’s 

ràpid i no fer cas de les mirades i els comentaris de la gent. Segurament 

l’oportunitat de trobar-se’l no la tindria cada diumenge. 

Per fortuna, aquells dies només hi havia una missa els diumenges, i l’església es-

tava més plena que mai, perquè la gent de la vila, fins i tot aquells que no tenien 

cap interès en la religió, o que eren coneguts per haver estat amb els republicans, 

volien mostrar a les tropes de quina banda estaven ara. A principis d’aquell hivern, 

tothom sabia qui guanyaria la guerra, i estava clar també que, tan aviat com aca-

bés la guerra, hi hauria moltes més denuncies i detencions. Ella va comprendre 

que hi hauria poca compassió per algú en la seva situació, deixant de banda qui 

fos el pare del nen. 

Aquell dissabte, va anar a l’església aviat, caminant en silenci i humilment pel car-

rer amb una mantellina al cap i un llibre de pregàries a la mà. Estava segura que 

el Paco aniria a  missa si no estava treballant; no era el tipus d’home que desate-

nia les obligacions. Però, de fet, no podia recordar haver-lo vist a l’església i no 

sabia si es quedava plantat al final, com la majoria dels homes feien, o se n’anava 

al davant i buscava un lloc a prop de l’altar. Ella necessitaria trobar un bon punt 

des d’on pogués veure a tothom, però va pensar que no podia asseure’s al final 

de l’església, perquè no ho havia fet mai i podia ser descoberta pels veïns o per la 

seva família, que es preguntarien què feia allí. 
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Va asseure’s en un dels bancs laterals i era prou d’hora per presenciar com arri-

baven els dos capellans, el més gran, a qui coneixia, i el més jove, a qui no havia 

vist mai. Mentre tots dos caminaven pel passadís central per anar a la sagristia, 

ella es va adonar de com d’orgullós i sever semblava el seu posat. Es va imaginar 

que es podien haver acostat fàcilment a la sagristia des de fora, però apropar-se 

d’aquella manera els donava més dignitat i més importància. 

Aviat els van seguir un grup de soldats amb l’uniforme de gala. Per un segon, la 

idea que en Rodolfo pogués estar entre ells la va sorprendre. Els va mirar detin-

gudament, però no el va veure. Va pensar que, tot i que aparegués, el munt de 

coses que havien passat en l’ambient des de l’estiu provocaria que ell no se li 

acostés, ni tan sols la reconegués. Estava segura que, ni que fos ella la que 

s’apropés i provés de parlar-li, ell l’esquivaria. 

Va tremolar per un moment i després va mirar discretament mentre els bancs es 

començaven a omplir de gent que defugien la mirada. Es preguntava quan 

s’acabaria la guerra i també es preguntava, ja que tornava a sentir el pànic que 

cada nit la visitava, què li passaria si no pogués convèncer el Paco de casar-se 

amb ella. Se li va acudir que l’enviarien lluny, que el seu pare i la seva mare, en-

cara que volguessin, no podrien protegir-la.  

Però com es casaria amb el Paco? Com ho podia fer? Havia sigut tan mal educa-

da amb ell abans, tan despectiva. Com podia deixar-li clar que havia canviat 

d’opinió? Quina raó li podia donar? Amb aquest ambient d’incertesa, amb la pos-

sibilitat que moltes més persones fossin assassinades o empresonades, ningú no 

pensava en l’amor o el matrimoni, i menys algú com el Paco, que era prudent i el 

seu treball a la presa era probablement cada cop més i més difícil. Però no podia 

pensar en ningú més que es volgués casar amb ella. 

Durant la nit, se li havia acudit una alternativa, i ara li tornava una altra vegada. Hi 

havia un lloc apartat sobre el riu, aproximadament a un kilòmetre pujant de la vall, 

on el corrent era fort i les aigües profundes. Durant un temps, dues o tres perso-

nes havien utilitzat aquest lloc per suïcidar-se i els cossos no van ser trobats fins 

al cap de molts dies. Va pensar que potser aviat hauria d’anar-hi i mirar el lloc, i 

comprovar si estava vigilat per les tropes. Va tancar els ulls amb aquesta idea i va 

acotar el cap. 
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Quan la comunió gairebé havia acabat, va veure el Paco caminant pel passadís. 

Aleshores va saber que ell devia haver estat dret al final. El va estudiar detingu-

dament mentre tornava. Els seus llavis es movien dient l’oració, les seves mans 

estaven juntes. Semblava més estrany i més aïllat del que era habitual. Ella gaire-

bé va somriure davant el coratge, o l’autoengany, amb què ell s’ho devia haver 

pres per anar-li al darrere tal com ho havia fet; ella es preguntava quins pensa-

ments devia tenir abans de sortir aquells vespres i com de decebut devia estar al 

tornar sol a casa, sabent que no tenia cap oportunitat amb ella. Se li va ocórrer 

també que, des que treballava a la presa amb els soldats, devia haver tingut in-

formació sobre les festes al costat del llac i podia haver escoltat que ella estava 

entre les noies que hi havien anat. Potser fins i tot havia sentit a parlar d’ella i en 

Rodolfo. Mentre esperava que s’acabés la missa se li va acudir de cop que potser 

ell ja no voldria res amb ella. I si ell, que havia estat tan enamorat d’ella, ara ja no 

la volia, aleshores estava segura, absolutament segura, que ningú més la voldria, 

tampoc. 

Ella es va moure ràpidament quan la cerimònia es va acabar. El Paco no era 

aquell tipus d’homes que es queden a les portes de l’església amb un grup 

d’amics després de la missa. En qualsevol cas, ara ningú voldria que el veiessin 

pels voltants. Quan ella va sortir de l’església, va veure que ell ja era a un carrer 

de distància. El va seguir tan ràpid com va poder, confiant que ningú la veiés. 

S’havia preparat el que li diria. Era important que semblés plausible, natural. 

Quan ell es va girar, va mirar-la amb un esguard d’ansietat i de retret, i després 

fins i tot hostil, com si digués que ja tenia suficients problemes sense ella perse-

guint-lo amb la intenció de fer-li saber una vegada més que no tenia cap interès 

amb ell. Va girar-li l’esquena abans que ella tingués l’oportunitat de somriure. A 

mesura que ell accelerava el pas, ella es va acabar de decidir.  Va pensar que, si 

ell l’havia volgut, encara la voldria. Tot el que havia de fer era anar amb compte i 

amagar tots els signes de pànic mentre enraonava amb ell. 

Finalment, quan ell es va tornar a girar i la va veure, es va aturar. 

-He d’anar a casa a canviar-me de roba -va dir ell- i després em passen a buscar. 

Estan molt enfeinats a la presa. Ho hem d’anotar i registrar tot. 

Ella va somriure.  
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-Bé, t’acompanyaré i així no et retardaré -va dir ella-. Tots estem preocupats a 

casa. Ja saps, no tinc germans. I el meu pare diu que ara no podem sortir soles, 

ni tan sols a les botigues. Així que estic tancada a casa o això és el que sembla. 

Van continuar caminant. Ella tenia por que, si deixava de parlar un segon, ell li 

diria alguna cosa sobre la presa i tot el que ella havia dit s’oblidaria. 

-Si tinguessis alguna estona lliure, seria genial que em truquessis a casa i potser 

podríem anar a fer un passeig, ni que fos només per la vila i tornar un altre cop a 

casa. Però potser estàs massa ocupat. 

-Hi ha un capità nou de Madrid que insisteix amb les anotacions, i tots em vigilen 

per si decideixo empènyer una de les palanques quan no miren. Ja saps, sóc 

l’únic que entén del tot el sistema electrònic, encara que el nou company de Ma-

drid comença a tenir-ho per la mà. 

Ella es preguntava si concentrant-se prou podria fer-li entendre la seva intenció. 

Però no va dir res mentre anaven cap al centre de la vila i després ja era massa 

tard. 

-De totes maneres -va dir ell- hauria d’anar tirant. No puc utilitzar aquesta roba a 

la sala de control. És l’únic trage bo que tinc. 

 

uan el Paco va trucar dos dies després, una de les seves germanes va con-

testar a la porta i no va dissimular la seva alegria ni va abaixar el to de veu. 

La Montse va agafar l’abric i se’n va anar amb ell. Durant les setmanes següents 

la va trucar cada pocs dies. Les seves germanes i la seva mare, al principi, feien 

bromes d’ell, després es van quedar perplexes, i finalment van callar. Cap d’elles 

li va preguntar què feia passejant per la vila amb Paco Vendrell i prenent xocolata 

calenta en una de les granges40. 

Ell li parlava de la presa, explicant-li la seva importància estratègica i com de vells 

eren alguns dels sistemes; per això, només algú amb experiència podia fer servir 

les palanques, algú que sabés que algunes no respondrien si s’empenyien massa 

                                            
40

 Una granja, lleteria o vaqueria és un petit comerç especialitzat principalment en l’elaboració i venda de 
productes de la llet i els ous. Les granges van ser molt populars a les zones urbanes de Catalunya al llarg del 
S. XX. Antigament era costum anar a les granges per prendre xocolata amb melindros. 

Q 
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ràpid, i també que, si una era impulsada fins la meitat, tindria el mateix efecte que 

impulsar-la del tot. 

Ella ja sabia que ell vivia amb la seva mare però aleshores va descobrir que el 

seu pare havia mort quan ell era petit. Va descobrir que a ell li agradaven les ruti-

nes, li agradava anar cada dia a treballar a la mateixa hora, i no li agradava 

l’esforç que feien els soldats per canviar el seu horari. En una setmana, ella també 

va formar part de la seva rutina. Parlant amb ella, semblava estar còmode. Ella es 

va adonar que estaria satisfet veient-se d’aquesta manera durant mesos, potser 

fins i tot anys. No era un home de decisions ràpides o que volgués un canvi sobtat 

a la seva vida. I sabia, com tothom, que les coses serien molt diferents quan la 

guerra s’hagués acabat.  Tenia una forma lenta i premeditada d’abordar els as-

sumptes que li interessaven. Els esforços de la Montse per accelerar les coses, 

de preguntar-li, per exemple, si ell era feliç vivint amb la seva mare, van fracassar 

rotundament. Ell no es fixava en res més que no fos el fil de la seva pròpia con-

versa. 

Quan va arribar Nadal, van haver-hi més i més rumors. Famílies senceres van 

desaparèixer, i les cases van quedar buides. El seu pare deia que qualsevol que 

tingués el més mínim motiu se n’havia d’anar ara. Ella va continuar veient el Paco, 

tot i que ell era més cautelós mentre caminaven per la vila, intentant passar desa-

percebut davant de les tropes. 

Una nit, mentre ella s’aixecava de la taula va descobrir els ulls de la seva mare 

mirant-li la panxa. Ella va esperar-se fins que es van quedar soles a la cuina. 

-De quant estàs? -va preguntar-li la mare. 

-Cinc mesos, potser una mica menys. 

-És el Paco el pare? 

-No. 

-Ho sap? 

-No. 

 -Per això festeges amb ell, perquè així es casarà amb tu? 

 -Sí, però ell no té cap pressa. 

-Va ser un dels soldats? 
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 -Sí. 

 -I ha desaparegut? 

 -Sí. 

La seva mare la va mirar. 

-Deixa que m’encarregui del Paco -va dir ella. 

Durant les dues setmanes següents el Paco no va venir. El temps es va tornar 

més fred i va nevar. A vegades, sentien trets de fusell a la distància, fins i tot du-

rant el dia. Fingint una malaltia, la Montse es va quedar al llit, reunint-se amb la 

família només pels àpats. Esperava que la seva mare entrés a l’habitació i li di-

gués que no havia estat possible, que el Paco no es casaria amb ella. Aleshores, 

ella s’imaginava com hauria d’aguantar el fred i evitar els soldats, trobar un mo-

ment de tranquil·litat i moure’s com si fos invisible. Va provar d’imaginar-se com 

seria haver de saltar dins d’un riu profund i ràpid, es preguntava quant tardaria a 

enfonsar-se, quanta estona tardaria a ofegar-se. Mentre estava estirada al llit, se li 

va ocórrer un altre escenari: l’enviarien a un convent o un orfenat en algun lloc i li 

prendrien la criatura tan aviat com naixés. No li permetrien tornar a casa. Potser 

això seria preferible. 

Finalment, quan un dia la casa estava en silenci, la seva mare va anar a dir-li que 

la boda estava concertada. Se celebraria d’aquí a pocs dies en una capella lateral 

i el Paco es faria càrrec de tota la responsabilitat sobre el fill. 

-La seva mare semblava sorpresa i fins i tot orgullosa -va dir la mare-. Es pensa 

que el nen és del Paco. Ell va dir que sempre s’ha volgut casar amb tu, que ets la 

seva noia ideal, així que almenys algú està feliç. Hi ha un piset dalt de tot de 

l’edifici on viu la seva mare. Ara mateix ell hi està portant els mobles. Estaria bé, 

Montse, si no haguéssim de veure’l gaire. Em deprimeix amb la seva xerrameca. 

Quan va acabar de parlar, la Montse es va girar d’esquenes i no es va tornar a 

moure fins que va estar segura que la mare havia sortit de l’habitació. 

 

an aviat com la Rosa va néixer, el Paco la va voler agafar en braços. En els 

dies següents, la Montse se’l mirava per veure si, quan l’agafava, ho feia de 

bon cor. Quan el Paco arribava a casa després de treballar volia saber què havia 

fet la nena. Tot i que li diguessin que només feia que dormir, ja estava satisfet. 

T 
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Mentre passejaven per la vila amb la petita, la Montse era conscient que alguns 

homes es reien del Paco per la seva devoció per la nena. Ella sabia que la seva 

família també se’n reia. Però el Paco va romandre indiferent davant de les burles. 

Quan era a casa, provava d’entretenir la nena; la tranquil·litzava si plorava. I, una 

vegada la Rosa va aprendre a caminar, al Paco li encantava portar-la de passeig, 

anant tan a poc a poc com ella volia i agafant-la de la mà orgullós.  

Estar casat amb ell era estrany. Ni una sola vegada va preguntar sobre el pare de 

la nena. Semblava agraït i content amb tot. A canvi, la Montse també li estava 

agraïda, però això no li impedia sentir-se alleujada quan se n’anava cap a la feina 

cada dia o quan s’adormia al seu costat cada nit. Però ella parava compte per tal 

de dissimular-ho. I a poc a poc, ja que van tenir dos filles més i es van mudar a un 

pis més gran, ella es va adonar que ser amable amb ell va prendre vida pròpia. 

Ella el tolerava i aleshores es va encaterinar d’ell. A poc a poc també, com que va 

veure que els seus pares i les seves germanes encara es reien d’ell, els va anar 

veient menys. Va començar a sentir-se lleial al Paco, una lleialtat que va durar tots 

els anys de matrimoni. 

La Rosa no s’assembla a la Montse ni al Paco, ni a les seves dues germanes. 

Tampoc s’assemblava a en Rodolfo, va pensar la Montse. Tot el que tenia del seu 

pare biològic era la manera d’aïllar-se de la gent. Mostrava poc interès per relaci-

onar-se amb altres noies, tot i així a tothom li queia bé. Malgrat que el Paco esta-

va orgullós de les seves altres dues filles, era prou evident que la que més 

s’estimava era la Rosa. 

Mentre que les altres van anar a viure pels voltants, l’Anna a Sort i la Núria a la 

Seu, la Rosa se’n va anar a Barcelona i va estudiar medicina. Es va casar amb un 

company metge i van obrir una clínica privada amb els diners que els va donar la 

família d’ell. Quan el Paco s’estava morint, quan el seu cor estava a punt 

d’apagar-se, la Rosa va insistir a atendre’l ella mateixa. Va estar-se dia i nit a 

l’habitació privada de la clínica. Quan ell obria els ulls, tot el que buscava era la 

Rosa. 

En aquell moment la Rosa tenia tres fills, i va ser en ells, especialment en el més 

gran, on la Montse va advertir que en Rodolfo revivia. Era en els ulls, en el color, 

però també en la manera lenta que tenien de somriure, en la seva timidesa. Cada 

any, quan la Rosa i la seva família se n’anaven de vacances a prop de Santa Cris-
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tina, a la Costa Brava, la Montse passava dues setmanes amb ells. Tan aviat com 

el fill gran va poder conduir, venia a recollir-la. Aquell viatge, sola al cotxe amb ell, 

la delitava. 

 

uan l’home de la companyia elèctrica va tornar una altra vegada, ella li va dir 

que no volia anar a dinar amb ell i el general, i que no havia de pressionar-la 

perquè no es trobava gaire catòlica. 

-Ell es decebrà molt -va dir l’home. 

-Sí, n’estic segura -va contestar-li, adonant-se que la punta d’amargor de la seva 

veu l’havia delatat més del que hauria volgut. 

-Ara tots som grans -va afegir amb un to més suau- i només podem fer el que po-

dem. 

-Si canvia d’opinió, potser m’ho farà saber -va dir l’home. Va deixar-li un número 

de telèfon. 

Tan aviat com se’n va anar, ella va trucar a la clínica i va deixar un missatge ur-

gent per a la Rosa. 

-Em pregunto si podries venir el dissabte de la setmana vinent  -va dir-li quan la 

Rosa li va trucar-. I si podries venir sola. Si pots, et prometo que no et demanaré 

res més durant molt de temps. 

 -Estàs malalta? 

 -No. 

 -És alguna altra cosa? 

 -No preguntis, Rosa. Simplement vine aquest dia. Vine a dinar. No cal que et 

quedis a la nit ni res. 

Aleshores ella va aguantar la respiració i es va esperar. 

-He mirat la meva agenda -va dir la Rosa-. Tinc un sopar aquella nit. 

-Perfecte. Així doncs, si te’n vas de casa a les quatre o a les cinc arribaràs amb 

temps de sobres. 

-T’ha visitat el metge? 

-Tu ets metgessa, Rosa. Em visitaràs tu. 

Q 



“Summer of ‘38” 

39 

-Portaré l’estetoscopi -va dir rient la Rosa. 

-Només porta’t a tu mateixa. 

 

a venir no només amb un estetoscopi, sinó també amb un aparell per mesu-

rar la pressió i una capsa d’agulles per agafar mostres de sang i una nevere-

ta per mantenir-les fresques fins que arribés a Barcelona. Li va fer treure la brusa 

per poder auscultar-li el cor i els pulmons. Va treure-li sang lentament, sense par-

lar. 

-Sóc gran -va dir la Montse-. No té cap sentit que em facis una revisió. 

-Em va semblar que no estaves bé quan vam parlar per telèfon. 

-Ningú de la meva edat sembla que estigui bé quan parla per telèfon. 

-Per què volies que vingués avui? 

-Perquè vaig pensar que, si et deia un dia en concret, seria més probable que vin-

guessis que si simplement et deia que vinguessis algun dia. Gairebé mai et veig. 

-M’agradaria que el meu marit em conegués igual de bé que tu -va dir la Rosa. 

Semblava que estigués de bon humor. 

La taula del menjador ja estava parada. Aleshores, la Montse va posar una safata 

de canelons al forn i va portar un bol d’amanida i dos plats a la taula i una mica de 

pa. Li va preguntar a la Rosa pel seu home i els seus nens. 

-Estan de meravella. L’únic que ens preocupa és l’Oriol, que va suspendre quími-

ca i ha de repetir l’assignatura. 

-Encara festeja amb aquella xiqueta tan eixerida que tenia a l’estiu? 

-Sí, és per això que ha suspès química. 

Quan ja havien acabat de dinar, la Montse li va portar el cafè a la tauleta del cos-

tat de la finestra. 

-Vaig trobar una capsa de retrats -va dir ella-. Alguns són d’abans de la guerra. 

Els degueren traslladar de la casa vella quan va morir ma mare. Els vaig trobar fa 

un any però els vaig amagar perquè m’entristien. 

Va entrar a la seva habitació, on tenia la caixa esperant damunt de la cadira on 

ella normalment deixava la roba per l’endemà. 

V 
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 -Em preguntava -va dir quan va tornar- si podríem triar les millors fotos, les més 

clares, i si algun dels teus nens, quan tingui temps, podria fer còpies per a tu i per 

a les teves germanes. 

Va començar a posar un plec de fotografies damunt la taula. 

-Aquesta era la meva àvia -va dir ella, sostenint-n’hi una-. Vivia amb nosaltres fins 

que hi va haver alguna mena de baralla i després se’n va anar a viure amb la me-

va tieta. Ella va venir d’Andorra i el meu pare sempre va pensar que tenia diners, 

però, evidentment, no en tenia. 

-Qui és la nena petita de la falda? 

-Aquesta era jo. Hi havia un home que venia una vegada a l’any amb una càmera 

de retratar i una cabina fotogràfica i la gent feia cua. 

Van començar a mirar altres fotografies. La majoria eren de la Montse i les seves 

germanes, fetes durant les sortides d’estiu. 

-Aquí en tinc unes sense gent, una del riu quan estava inundat, que la devia fer el 

meu pare, i una de la presa quan l’estaven construint41. No recordo quin any era. 

La Rosa va apartar-les a un costat i va començar a examinar un altre plec de re-

trats de la Montse, les seves germanes i els seus amics. 

-Aquells són de molt abans de la guerra -va dir la Montse-. Després de la guerra 

no crec que la gent fes tantes fotos. 

La Rosa estudiava una fotografia de gran format d’un grup en una excursió amb 

les muntanyes al fons. 

-On és el meu pare aquí? Per què no surt a cap de les fotos? -va preguntar. 

-El teu pare sempre feia les fotos -va contestar-li la Montse. 

Va agafar un altre plec. 

-Podria ser-hi en alguna d’aquestes, però era l’únic que tenia una càmera els anys 

abans de la guerra i li agradava fer fotos. 

Ella va mirar a la Rosa, que assentia amb el cap. 

                                            
41

 Les obres del pantà van ser entre 1914 i 1916. Per tant, aquestes fotos de les quals ens parla deuen ser 
d’aquests anys.  
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-De totes maneres, si vols emportar-te tota la caixa i seleccionar les millors, i si els 

nois tinguessin temps podrien fer còpies. Tot això els deu semblar història antiga, 

però potser serà més important quan tinguin les seves pròpies famílies. 

-Tindré cura d’elles -va dir la Rosa, recollint una fotografia d’ella d’adolescent, 

amb el Paco, somrient, al seu costat. 

-Crec que jo vaig fer aquesta foto -va dir la Montse. 

-La podria fer una mica més gran i emmarcar-la -va dir la Rosa. 

 

uan era l’hora de marxar, la Montse va portar la caixa de fotografies a 

l’ascensor i la Rosa va portar el maletí mèdic. La Montse va insistir a acom-

panyar-la fins al cotxe. 

-Si pesa massa, només digues-m’ho -va dir la Rosa. 

El cotxe estava aparcat a prop. Van posar la caixa i el maletí al seient del darrere, 

i després la Rosa va abraçar-la, abans d’obrir la porta i asseure’s al seient del 

conductor. 

La Montse es va acomiadar amb la mà mentre el cotxe s’allunyava. Sabia que 

qualsevol persona que s’acostés la podia veure fàcilment. Va mirar carrer amunt 

cap al centre de la vila per veure si venia algun cotxe. Va pensar que el dinar 

s’hauria acabat més o menys ara i en Rodolfo i l’home de la companyia elèctrica 

passarien per allí per anar cap a Lleida. Va esperar-se uns minuts, però quan no 

va veure cap cotxe va decidir tornar cap a dins i rentar els plats. Va pensar que 

passejaria fins al centre de la vila i faria algunes compres.  

Ella sabia que aviat hi hauria un home gran plantat a l’estació de Lleida mentre 

esperava el tren a Madrid. Pujaria al tren a poc a poc i després caminaria a través 

del passadís per trobar el seu seient. Va pensar que seria educat amb els del seu 

voltant mentre s’acomodava pel viatge. La Rosa estaria a l’autopista que duia cap 

a l’altra direcció, com sempre amb la seva manera decidida i eficient de conduir. 

La Montse va sospirar amb complaença pensant en ells dos, allunyant-se tan fà-

cilment l’un de l’altre; tots dos estarien a casa abans que caigués la nit. 

 
  

Q 
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3 Estudi Crític 

3.1 Argument 

“Estiu del 38” comença amb la vi-

sita d’un treballador de la FECSA a 

l’apartament de la Montse, una dona 

gran. El noi li explica a la Montse que 

està intentant recopilar tots els esdeve-

niments de la Guerra Civil en aquella 

zona. En aquest cas, però, no havia 

anat al seu apartament perquè li expli-

qués res sobre aquella època, sinó per fer-li saber que un dels militars que havia 

estat aquí durant la guerra, anomenat Rodolfo (i que venia a la vila per mostrar-li 

algun dels escenaris més emblemàtics d’aquell conflicte), li havia dit que l’única 

persona que recordava del poble era ella, la Montse. Així doncs, li proposa d’anar 

a dinar tots plegats, però ella ho refusa. 

En aquest moment comença un salt enrere que ens conduirà fins a l’estiu 

del 38. Cada nit d’aquell estiu els soldats franquistes feien festes a la vora del llac 

on hi anaven també les noies del poble, entre elles, la Montse. Allí estava en Ro-

dolfo, un soldat una mica diferent als altres. Ell era més aviat tímid i es mantenia 

una mica al marge de tota la gresca. Tot i això, des del primer moment, ell es va 

fixar amb la Montse, i la Montse es va fixar amb ell. Cada nit que hi anava no dei-

xaven de mirar-se, i així va ser com, al cap d’uns dies, quan es van quedar sols, 

van començar els primers petons. 

Havia estat un estiu màgic. Però, de sobte, tot allò es va acabar, en Rodol-

fo se n’havia anat. No va ser fins aleshores quan ella es va adonar que estava 

embarassada. La por va envair el seu cos. Sabia que havia de buscar una solució. 

L’única salvació que tenia al seu abast era el Paco, un noi jove que havia anat 

molt de temps al seu darrere i que ella havia rebutjat reiteradament. En les seves 

trobades per anar a passejar o per anar a prendre una xocolata, la Montse 

l’insinuava sempre la idea de casar-se, però ell, que vivia tancat en el seu món, ni 

tan sols ho percebia. Tanmateix, finalment, i amb l’ajut de la seva mare, aquell 

enllaç es va dur a terme. 

Il·lustració 11 Vista general de La Pobla de Segur 
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Després de resoldre el problema de la jove Montse, la història torna al pre-

sent per explicar-nos com ella, ara una dona anciana, truca la seva filla, la Rosa, 

per convidar-la a dinar a casa seva el mateix dia que en Rodolfo serà al poble.  

Després d’aquest dinar, la Montse li ensenyarà algunes fotos de l’època de 

la guerra. En aquest moment, sembla que li acabarà explicant tota la veritat sobre 

el seu pare. Però no serà així, perquè la Rosa se n’anirà de casa de la seva mare 

només amb un plec de fotografies antigues.  

 

3.2 Temes i personatges 

Podríem dir que aquesta és una història d’un únic personatge, malgrat que 

n’apareguin d’altres. “Estiu del 38” té com a protagonista la Montse, un dona ja 

gran que recorda un període convuls i tràgic de la seva joventut. La resta de per-

sonatges que apareixen en la història són més aviat complementaris i giren al seu 

voltant i interactuen amb ella. Aquest conte transcorre en dues èpoques diferents. 

Aquesta dualitat temporal determina, en bona part la psicologia del personatge 

protagonista: no és la mateixa la Montse jove, atrevida i despreocupada, que viu 

el daltabaix de la Guerra Civil i tot i així s’enamora, que la Montse anciana, més 

experimentada i sàvia, i amb un altre codi de valors. 

Des de l’inici de la història, la Montse, que té uns 76 anys, ja es presentada 

com una persona molt segura de si mateixa. Tanmateix, aquesta seguretat que 

mostra davant de les coses, pot ser, moltes vegades, una actitud defensiva. Sap 

que és una dona gran, però en canvi no vol que la gent es preocupi per ella; així 

doncs, la manera de sentir-se independent és creant una mena d’escut protector: 

“Li agradava sentir-se segura i controlada. Això salvava a les seves filles 
d’haver-se de preocupar perquè visqués sola. [...] 
-Està recollint informació sobre la guerra. 
-Creu que jo era a la guerra? 
-No sé què fa exactament. Està escrivint un llibre. 
-Bé, doncs estic segura que pot escriure’l sense la meva ajuda.” 

Unes línies més avall, el mateix narrador ens explica el motiu d’aquest posat:  

“Des que el Paco va morir, s’havia convertit en una protectora del seu propi es-
pai i no li agradaven les sorpreses. Fins i tot demanava a les seves filles que te-
lefonessin a hores acordades.” 
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En la trobada amb el treballador de la FECSA, veiem com la Montse intenta 

mantenir una actitud distant, freda, impassible. Això passa per una raó molt senzi-

lla: la Montse no vol que ningú descobreixi el seu secret; i, no expressar cap tipus 

de sentiment, és la manera més fàcil d’encobrir-lo: 

“-És possible que l’Anna li hagi explicat el que estic fent. […] 
Ella va fer que sí amb el cap però no va dir res. [...] 
-No vaig estar involucrada en la guerra -va respondre-. Ni el meu pare tampoc. 
I jo no tenia germans. […] 
--Un dels generals de Franco? 
-Sí, tot i que no era general durant la guerra. […] 
-I com es diu? 
-Ramírez. Rodolfo Ramírez. […] 
La Montse va assentir amb calma i després va quedar-se mirant per la finestra, 
com si estigués distreta per alguna cosa. 
-N’hi havia uns quants -va dir-, no estic segura de si el recordaria. No vam tenir 
gaire a veure amb ells, com es pot imaginar.” 
 

No obstant això, el treballador de la FECSA, un personatge del qual en tenim po-

ca informació, és possible que conegui el que oculta la Montse: 

“-En qualsevol cas, vindrà aquí el dissabte de l’altra setmana. No hi haurà gaire 
enrenou, li ho he assegurat. [...]Però em va dir que vindria a dinar al Mirella, i 
quan li vaig dir que vostè encara vivia aquí em va preguntar si era possible que 
pogués acompanyar-nos-hi. 
-Estic bé aquí -va dir ella- però no surto molt. 
-Me’n faig càrrec. Però ningú sabrà qui és ell. [...]” 

En aquestes últimes paraules del noi (“Ningú sabrà qui és ell”) podem intuir que 

posseeix certa informació. Potser no tota, però sí una mica. Tot i això, al llarg de 

la història no ho podrem esbrinar, perquè aquest personatge només torna a apa-

rèixer al final del conte. 

Durant tot aquest inici del relat notem un cert punt d’amargor en els paraules de la 

protagonista, com si aquell militar hagués estat algú que ella no volgués recordar: 

“-Estic segura que no ha portat l’uniforme durant molt de temps si era un dels 
generals franquistes -va dir, i després a l'instant es va penedir d'haver sonat tan 
segura, tan informada, perquè el que ella volia era donar la impressió que era 
gran i que vivia en el seu propi món.” 

 

És ben cert que la Montse segurament enterraria tot els records d’aquell 

estiu, però mai ho podrà fer, perquè en Rodolfo va ser massa important per a ella: 

“En Rodolfo ara tindria uns vuitanta anys, va calcular ella. Però encara conser-
varia alguna cosa de les que havia tingut, encara que s’amagués sota les seves 
carns flàccides i els seus gestos insegurs i rígids. Es va imaginar un home gran 
sortint a poc a poc del seu cotxe passat de moda, el seu cabell blanc, el seu 
cos fràgil. Potser encara tindria alguna resta d’aquell encant sense esforç que 
tenia aquell estiu, tan natural com la llum del matí. [...] 
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Des d’aleshores, mai havia oblidat l’olor dolça del seu alè, el seu ímpetu i bon 
humor.” 
 

En el flashback cap a l’estiu del 38, però, trobem una Montse completament 

diferent: una noia jove que només buscava divertir-se, igual que la resta de les 

seves amigues de la vila, després d’haver viscut l’angoixa i l’esgarrifor de la guer-

ra. D’aquest atreviment en sorgirà la seva relació amb en Rodolfo: 

“Cada dia d’aquell estiu, ella només esperava la nit. Les seves amigues sabien 
que estava amb en Rodolfo, però la majoria també havien trobat parella entre 
els soldats que anaven a aquell bar improvisat.” 

No és fins que en Rodolfo se’n va de la vila que coneixem dues noves face-

tes de la personalitat de la protagonista: per una banda, l’astúcia, perquè intueix 

ràpidament la solució idònia a la seva incòmoda situació; per l’altra, la por, perquè 

tem que res del que té planejat no surti bé i hagi d’enfrontar-se a una situació ter-

rible, ser una mare soltera en un règim d’una moralitat ultraconservadora: 

“Ella va comprendre que hi hauria poca compassió per algú en la seva situació, 
deixant de banda qui fos el pare del nen. [...] 
Es despertava terroritzada algunes nits, però durant el dia intentava comportar-
se amb normalitat. [...] 
Quan va estar segura que estava embarassada va decidir que es casaria amb 
Paco Vendrell. Durant molts anys a les festes majors ell li havia anat al darrere, 
[...]. 
Però com es casaria amb el Paco? Havia sigut tan mal educada amb ell abans, 
tan despectiva. [...] Amb aquest ambient d’incertesa, [...] ningú no pensava en 
l’amor o el matrimoni, i menys algú com el Paco, [...]. Però no podia pensar en 
ningú més que es volgués casar amb ella. [...] 
Al llarg de la nit, se li havia acudit una altra opció, [...] . Hi havia un lloc apartat 
sobre el riu, aproximadament a un kilòmetre pujant de la vall, on el corrent era 
fort i les aigües profundes. Durant un temps, dues o tres persones havien utilit-
zat aquest lloc per suïcidar-se i els seus cossos no van ser trobats fins al cap 
de molts dies.” 

Quan la mare de la Montse acaba descobrint que està embarassada, veiem 

com la protagonista s’avergonyeix. Aquest sentiment queda reflectit en la conver-

sa que tenen elles dues. No només la Montse contesta amb monosíl·labs, sinó 

que és incapaç de moure’s del lloc fins que la mare no surt de l’habitació: 

“Quan va acabar de parlar, la Montse es va girar d’esquenes i no es va tornar a 
moure fins que va estar segura que la mare havia sortit de l’habitació.” 

Un cop la història torna al present, es perd tota aquesta essència de la 

Montse jove. Més tard, quan convida a la seva filla a casa i li comença a ensenyar 

les fotografies, fa la impressió que estigui a punt de explicar-l’hi tot, perquè sem-

bla afectada per un cert remordiment, però finalment no és així: 
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“-On està el meu pare aquí? Per què no surt a cap de les fotos? -va preguntar. 
-El teu pare sempre feia les fotos -va contestar-li la Montse.” 

L’última frase (“el teu pare sempre feia les fotos”) és de les més rellevants que es 

diuen en el conte: una frase insubstancial però que el lector associarà a un tan-

cament de la història, a un pacte del passat amb el present que resoldrà el conflic-

te plantejat al conte. La Montse ens mostra com el seu secret mai serà revelat, 

perquè l’important no és qui és el pare de la seva filla sinó la persona que va es-

tar-hi sempre, en els bons i en els mals moments, i aquest va ser el Paco. En 

aquesta cruïlla final, quan ella pren la decisió de conservar el secret per defensar 

la fidelitat i l’entrega del seu home, ens trobem davant de gairebé l’única reflexió 

moral de tot el conte. 

La Montse és l’únic personatge que tenim present tota la obra. Els altres 

dos personatges principals no apareixen mai junts: primer s’explica la història d’en 

Rodolfo i, després, la del Paco. Cadascun representa una tapa diferent de la vida 

de la protagonista, la joventut i la edat adulta, respectivament. Dues etapes sepa-

rades per l’embaràs de la Rosa, que és qui connecta aquests dos mons confron-

tats. Dues etapes totalment oposades, fet que observarem en les personalitats 

extremadament distants d’aquest dos homes. 

En Rodolfo des del principi apareix representat com un home molt ben 

plantat que mai s’unia als balls dels seus companys, sempre es quedava apartat 

observant l’escena, mirant-la a ella: 

“Potser encara tindria alguna resta d’aquell encant sense esforç que tenia 
aquell estiu, tan natural com la llum del matí. [...] 
Mirant-la, li va fer saber que la volia i que la resta –la beguda, els balls, les en-
tremaliadures infantils- no li interessaven. Era vergonyós, gairebé retret, però 
semblava també del tot segur de si mateix.” 

El que seduïa a la Montse d’aquell militar era la seva manera de ser diferent a tots 

els altres soldats. Per a ella era com un heroi i per aquesta raó mai havia estat 

capaç d’oblidar-lo del tot: 

“Des d’aleshores, mai havia oblidat l’olor dolça del seu alè, el seu ímpetu i bon 
humor.” 

Poc més sabem d’en Rodolfo. Aquest resulta un personatge bastant misteriós 

que, al cap de més de 50 anys, quan en té uns 80, torna a la vila on només recor-

da una persona, la Montse, a qui vol veure. Per què? Això mai ho sabrem, perquè 
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la ella no vol mirar cap al passat i tampoc deixarà que el militar, per la seva ban-

da, torni a entrar a la seva vida. És aquí on hem d’assenyalar una de les idees 

que fascina a Colm Tóibín: la intriga en les històries, que el lector no sàpiga mai el 

que passarà. És per aquest motiu que, en aquest moment, l’escriptor fa que en 

Rodolfo obri la porta del passat, fent-nos creure en un principi que la Montse aca-

barà confessant el seu secret, però finalment, i creant així una gran sorpresa al 

lector, aquesta farà tot el contrari. 

En canvi, el marit de la protagonista és el tipus de personatge oposat a en 

Rodolfo. El Paco no representa cap tipus d’heroi, sinó més aviat el contrari. L’any 

38, el Paco, en els ulls de la Montse, representava una persona insignificant, sen-

se cap mena d’atractiu. Ella el descriu com una persona molt pesada de qui se’n 

burlava tota la família. A més, l’únic tema del qual parlava era de la presa: 

“Durant molts anys a les festes majors ell li havia anat al darrere, oferint-se per 
comprar-li una beguda, demanant-li per ballar i, quan ella ho rebutjava, es que-
dava a prop i l’observava amb una actitud decidida que la feia tremolar. [...].El 
pare de la Montse es reia d’ell, i per a la seva mare i les seves germanes el fet 
que ell li havia anat al darrere des que tenia setze o disset anys va ser una font 
de bromes diàries. Ella feia tot el possible per evitar-lo, i si no podia, rebutjava 
obertament els seus esforços per parlar-li.” 

Ara bé, hi ha un moment en què veiem un canvi sobtat d’actitud en aquest noi tan 

conformista i aïllat, perquè, al veure que la Montse el seguia, la mira amb un es-

guard seriós, fent-li notar que ja n’estava fart de les humiliacions que rebia: 

“Va mirar-la amb un esguard d’ansietat i de retret, i després fins i tot hostil, com 
si digués que ja tenia suficients problemes sense ella perseguint-lo amb la in-
tenció de fer-li saber una vegada més que no tenia cap interès amb ell.” 

Tot i aquest gest, el Paco cedeix a quedar amb ella. Va ser aleshores quan la 

Montse a poc a poc va començar a coneixe’l, a comprendre la persona que era. 

Va descobrir que a ell li agradaven les rutines. Això feia, però, que el Paco ja esti-

gues content mantenint el “festeig” durant mesos, i que no fes cap més pas per 

tirar endavant la relació. No era un home que prengués decisions ràpides: 

“Va descobrir que a ell li agradaven les rutines, li agradava anar cada dia a tre-
ballar a la mateixa hora, i no li agradava l’esforç que feien els soldats per can-
viar el seu horari. [...].Ella va adonar-se’n que estaria satisfet veient-se 
d’aquesta manera durant mesos, potser fins i tot anys.” 

No va ser fins a la intervenció de la mare de la protagonista que el procés de ma-

trimoni es va accelerar i el Paco va acceptar el casament. Al principi, la Montse 

espera que la relació d’ell amb la nena, la Rosa, no sigui gaire bona, però és pre-
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cisament al revés. Des del començament, el Paco sent una gran afecció per la filla 

i, menystenint els comentaris de la gent (fet freqüent, per altra banda, en les viles i 

pobles d’aquella època), fa tot el possible per fer-la contenta. Per a la Montse, al 

principi, la relació era estranya, però a poc a poc els vincles d’amor es va anar 

enfortint: 

“Tan aviat com la Rosa va néixer, el Paco la va voler agafar en braços. [...] 
Estar casat amb ell era estrany. Ni una sola vegada va preguntar sobre el pare 
de la nena. Semblava agraït i content amb tot. [...]. Va començar a sentir-se lle-
ial al Paco, una lleialtat que va durar per tots els anys de matrimoni.” 

Aquest afecte cap a una filla que no és la seva pot semblar estrany, però en el 

fons no ho és tant. En Paco estima a la nena perquè ha estat ella qui finalment ha 

aconseguit que la Montse s’adonés que, darrere d’aquell noi tímid i absent, hi ha-

via un home valent i lluitador. És per aquest motiu que podríem considerar la ne-

na, la Rosa, el vincle íntim entre el Paco i la Montse. D’això ella se n’acaba ado-

nant perquè, com hem dit abans, mai desvelarà a la seva filla la veritat de tot. A 

l’inrevés, amb la frase, “Ell sempre feia les fotos”, converteix el Paco en un heroi, 

un altre tipus d’heroi, dient, entre línies, que ell sempre hi era quan feia falta, però 

sempre discretament, com en un segon pla. 

Arribats en aquest punt, després d’analitzar els dos personatges masculins, 

podem concloure que aquell que en un principi semblava ser el personatge heroic 

i valent de la història, el Rodolfo, acaba sent poc més que un personatge secun-

dari, un simple passat que la protagonista no vol reviure. El conte acaba esdeve-

nint un homenatge al Paco, aquell que, en un principi, semblava insignificant, 

apocat, fins i tot objecte de burla, però que en el fons es converteix en un perso-

natge coratjós i d’una moralitat íntegra. 

 

A partir de l’anàlisi dels personatges, podem entendre com en realitat la 

història gira en torn d’un tema aparentment intranscendent: el silenci, que acaba 

esdevenint el gran “leitmotiv”. Colm Tóibín pretén demostrar-nos que, de vegades, 

guardar un secret és millor que revelar-lo. La Montse mai contarà a la seva filla la 

veritat sobre el seu pare, aquest serà un secret que només ella sabrà. Per altra 

banda, també podem lligar aquest tema al de la memòria personal. En aquest re-

lat, hi trobem una reflexió sobre el fet que al món hi ha molta gent amb un secret 
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que ningú més sap, i que, un cop aquesta gent se’n vagi, el secret també ho farà 

amb ells.  

A “Estiu del 38”, cobra un paper rellevant l’atzar, les circumstàncies com a 

motor determinant en l’esdevenir de la vida de les persones. En el conte veiem 

com la Montse canvia radicalment un cop en Rodolfo se n’ha anat. Podríem pen-

sar que tot això és per culpa de la por, que en part podria ser-ho, però sobretot 

respon al fet de trobar-se amb la realitat de cara: la Montse, en aquell moment, 

s’adona que no pot ser tan despreocupada, que la vida és més complexa que 

l’encant d’una nit d’estiu. És aleshores quan ella mateixa comença a fabricar 

aquest escut de protecció del qual parlàvem al principi. 

No és una sorpresa que en el relat aparegui també el tema dels antihe-

rois42. Tota la literatura contemporània es fonamenta sobre aquest tipus de perso-

natges, que són el que representen la Montse i el Paco, el destí dels quals ve de-

terminat per un fet tan tràgic en aquest país com va ser la Guerra Civil, que va 

canviar la vida de milions de persones. 

 

3.3  Localització espacial 

El relat “Estiu del 38” està ambientat a La Pobla 

de Segur, un poble del Pirineu Català. Va ser el mateix 

Colm Tóibín qui ens va proporcionar aquesta informació 

perquè en cap moment del conte es menciona exacta-

ment el nom del poble on es desenvolupa la història. 

El motiu pel qual Colm Tóibín va ambientar la his-

tòria al Pallars procedeix d’una xerrada que l’autor va 

mantenir amb Manuel Gimeno, autor del llibre Revolució, 

Guerra i Repressió al Pallars, durant la qual li va explicar 

                                            
42

 Els antiherois apareixen per primer cop en la novel·la picaresca a principis de S.XVI, com és l’exemple del 
Lazarillo de Tormes. Tanmateix, el cas més emblemàtic d’aquest tipus de personatges el trobem als inicis del 
S.XVII amb en Don Quixot, considerat el primer antiheroi modern. El paper de l’antiheroi ha perdurat al llarg 
de tota la història de la literatura. D’aquesta manera en trobem exemples en llibres del mateix segle XX i XXI. 
Un dels més destacats seria El Pijoaparte de la novel·la Últimas tardes con Teresa, tot i que també 
n’existeixen d’altres com el protagonista del llibre Sostiene Pereira. 

Il·lustració 12 Ubicació de La 
Pobla de Segur al Pallars Jussà 
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que un exmilitar franquista, José María Gárate Córdoba43, que havia estat a La 

Pobla durant la Guerra Civil, havia tornat al poble convidat per ell per tal de ense-

nyar-li on havien succeït alguns esdeveniments bèl·lics. Aleshores, quan tots dos 

estaven caminant pel carrer, una dona i el militar es van reconèixer i van comen-

çar a parlar molt amistosament. Aquest tipus de relació que hi va haver entre el 

poble i els militars durant aquells anys de guerra va fascinar a Tóibín i va restar al 

seu cap durant molt de temps fins que un dia, finalment, se li van ocórrer les pri-

meres línies per poder crear-ne una història. 

Pobla de Segur44, la localitat on està ambientat el relat, és el segon municipi 

més important de la comarca del Pallars Jussà. La base de la riquesa del poble es 

troba sobretot en el comerç, la indústria, la pagesia i la ramaderia. La Pobla es 

troba al costat del pantà de Sant Antoni, popularment anomenat “Lo Lago”, que 

pertany al municipi de Talarn. Les obres del pantà i de la presa es van iniciar el 

dia 11 de gener de 1914, però l’agost d’aquell mateix any es van paralitzar a cau-

sa de l’esclat de la Primer Guerra Mundial. Finalment el juliol del 1915 es van re-

prendre. A principis del 1916 es començà a emmagatzemar l’aigua i 

l’embassament s’acabà d’omplir el mes de maig del mateix any. Tanmateix, enca-

ra hi quedava feina per fer i no va ser fins l’any 1926 que el Ministeri de Foment 

va donar per acabada l’obra.  

La construcció de la presa i de les dependències de la central portà una 

certa riquesa i renovació als pobles de l'entorn, incloent-hi La Pobla. Aquest pantà 

apareix moltes vegades en el relat perquè és el lloc on, segons el narrador, els 

soldats franquistes s’apleguen a les nits i fan festes a les quals també assisteixen 

noies joves del poble: 

“A ella se li va ocórrer que les festes al costat del llac era on anaven a relaxar-
se les tropes que havien estat treballant tot el dia preparant l’armament.” 
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 Jose María Gárate Córdoba (1918) va ser un militar franquista durant la Guerra Civil Española. Després de 
la guerra, va continuar la carrera militar i va quedar com a cap del Servei Històric Militar a Madrid i al cap 
d’uns anys va fer un llibre molt interessant anomenat Mil días de Fuego, on apareixen totes les seves memò-
ries de la Guerra Civil. (GÁRATE CÓRDOBA, José María; Mil días de fuego: Memorias documentadas de la 
guerra del 36, Luís de Caralt, Barcelona, 1972) 
44

Cfr. https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Pobla_de_Segur; http://www.la pobla-
desegur.cat/turisme/llocsinteres/natura; https://ca.wikipedia.org/wiki/Pantà_de_Sant_An-toni; Google Maps;  
https://upcommons.upc.edu/ bitstream/handle/2099.1/6058/06.pdf?sequence=7; MIR, Josep Maria. Obres del 
Pantà de Sant Antoni. Quina la fem. Disponible a: http://quinalafem.blogspot. com.es/2015/06/1063-obres-del-

panta-de-sant-antoni.html; [Data de consulta: 19/08/2015] 
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http://www.lapobladesegur.cat/turisme/llocs-interes/natura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pantà_de_Sant_Antoni
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6058/06.pdf?sequence=7
http://quinalafem.blogspot.com.es/2015/06/1063-obres-del-panta-de-sant-antoni.html
http://quinalafem.blogspot.com.es/2015/06/1063-obres-del-panta-de-sant-antoni.html
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Tot i això, la Pobla de Segur no és l’únic lloc que es menciona en el relat, 

perquè també hi apareixen altres localitats: 

A l’inici del conte és parla de Badajoz, una ciutat es-

panyola de la comunitat autònoma d'Extremadura que es 

troba a uns 964 kilòmetres de la localitat de La Pobla de 

Segur. Durant la Guerra Civil en aquesta localitat es va pro-

duir l’anomenada Massacre de Badajoz, duta a terme el 14 

d’agost de 1936, després que les forces franquistes entres-

sin a la ciutat. Aquesta gran matança va ser el resultat de la 

repressió exercida per l’exèrcit sublevat contra civils i mili-

tars defensors de la II República. 45 En el relat, l’origen d’en Rodolfo simbolitza 

algú distant que, a més de ser d’un bàndol enemic, és foraster i per tant llunyà: 

“Era per preguntar-li res, sinó per dir-li que un general retirat de Madrid, de fet 
és de Badajoz, que va estar aquí durant la guerra té previst tornar per ense-
nyar-me on eren els búnquers i on van ser exactament posicionades les defen-
ses.” 

També s’hi menciona la ciutat de Lleida, que es troba 

a uns 100 kilòmetres de La Pobla de Segur. Per tal de poder 

agafar un tren cap a Madrid, els habitants de La Pobla han 

d’anar fins a l’estació de trens de Lleida (Lleida-Pirineus) 

perquè és un important eix de comunicació entre l'interior de 

la península Ibèrica i les grans ciutats del Corredor Mediter-

rani i la frontera francesa46:  

“Ell m’ensenyarà el que m’ha d’ensenyar i després el portaré a 
Lleida perquè agafi el tren de tornada a Madrid.” 

Llavorsí i Sort també s’esmenten en un punt de la his-

tòria. Aquests dos pobles estan situats una mica més amunt 

de La Pobla; el primer a 41km i el segon a 27km: 

“Ell va afegir que no hi havia ni hospitals ni medicines a l’altre 
costat i que els soldats no deixaven creuar a ningú la passa-
rel·la de Llavorsí o el pont de Sort.” 

                                            
45

 Google Maps,  [Data de consulta:  5/08/2015] 
39

 Google Maps,  [Data de consulta:  5/08/2015] 

Il·lustració 13 Indicació 
de la distància entre Ba-
dajoz y el Pallars Sobirà, 
espai de la narració 

Il·lustració 14 Distància 
entre Lleida i La Pobla de 
Segur 

Il·lustració 15 Ubicació 
de Llavorsí i Sort respec-
te a La Pobla 
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Més tard, es parla de les tres localitats on viuen les filles de la protagonista: 

Sort, La Seu d’Urgell i Barcelona. Les dues primeres es troben bastant a prop de 

la Pobla, a 27km i 78,3km respectivament. En canvi, Barcelona ja està força més 

lluny, a 201 kilòmetres que representen dues hores i quaranta minuts amb cotxe: 

“Mentre que les altres filles van anar a viure pels voltants, l’Anna a Sort i la Nú-
ria a la Seu, la Rosa se’n va anar a Barcelona i va estudiar medicina. 
-Em pregunto si podries venir el dissabte de la setmana vinent (a La Pobla) (...) 
- He mirat la meva agenda -va dir la Rosa-. Tinc un sopar aquella nit. 
- Perfecte. Així doncs, si te’n vas de casa a les quatre o a les cinc arribaràs 
amb temps de sobres.” 

Per la seva banda, la mateixa filla que viu a Barce-

lona estiueja a Santa Cristina d’Aro. Aquesta població, si-

tuada a la Costa Brava i que es troba a 273 kilòmetres de 

La Pobla, és una de les més boniques de la costa Brava i 

presenta una alta qualitat de vida per la seva bona climato-

logia, la qualitat ambiental, paisatgística i històrica. És per 

aquests motius que el fet de tenir una casa allí representa 

un cert nivell econòmic. Això ens mostra la prosperitat a la 

qual ha arribat la filla de la Montse i els mitjans dels quals va disposar per donar-li 

uns estudis en temps difícils47: 

“Cada any, quan la Rosa i la seva família se n’anaven de vacances a prop de 
Santa Cristina, a la Costa Brava , la Montse passava dues setmanes amb ells.” 

Sorprenentment, hi apareix també el país d’Andorra, situat relativament a 

prop de La Pobla de Segur. Tot i que avui en dia Andorra es coneguda per la seva 

condició de paradís fiscal, en els anys de la Guerra Civil i els posteriors no era així 

sinó que era un país pobre i aïllat. No va ser fins la Segona Guerra Mundial que 

va aconseguir una notable prosperitat.48 En el relat, l’aparició d’Andorra serveix 

per mostrar-nos els lligams que hi havia entre la gent d’un cantó i de l’altre, de les 

famílies que s’havien anat formant per sobre de les fronteres: 

“-Aquesta era la meva àvia -va dir ella, sostenint-n’hi una-. Vivia amb nosaltres 
fins que hi va haver alguna mena de baralla i després se’n va anar a viure amb 
la meva tieta. Ella va venir d’Andorra i el meu pare sempre va pensar que tenia 
diners, però, evidentment, no en tenia.” 

                                            
47

Cfr. http://santacristina.cat/pdf/Poum2007Final/Informeambiental/ informeambiental.pdf [Data de consulta:  
5/08/2015] 
48

 Cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/Andorra [Data de consulta:  5/08/2015] 

Il·lustració 16 Llocs de resi-
dència de l'Anna 

http://santacristina.cat/pdf/Poum2007Final/Informeambiental/informeambiental.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
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3.4 Localització temporal 

El relat “Estiu del 38” transcorre en dues èpoques diferents. Per una banda, 

la dècada dels noranta (1990-2000) i, per l’altra, la Guerra Civil (1936-1939; en 

concret del 1938 en endavant). Podem saber que la història comença als anys 90 

gràcies a les referències que trobem al llarg del relat: 

“La guerra va ser fa molt de temps -va estar a punt de dir alguna cosa més i 
aleshores va dubtar-.Va ser fa cinquanta anys. Més.” 

Si a partir d’aquesta frase fem uns petits càlculs i al 1939, l’any de la guerra, li 

sumem uns 55 anys (que és el temps que, segons la protagonista, ha transcorre-

gut) ens trobarem en el 1994, la dècada dels 90. Més tard, en una conversa entre 

la protagonista i un “historiador”, s’inicia un salt en el temps, cap l’any 38, on ella, 

la Montse recorda aquell estiu quan la Guerra Civil just acabava d’arribar a la Po-

bla. Així és com comença aquest flashback: 

“En Rodolfo ara tindria uns vuitanta anys, va calcular ella. (...) Potser encara 
tindria alguna resta d’aquell encant sense esforç que tenia aquell estiu, tan na-
tural com la llum del matí. 
Era l’estiu del 38, quan van portar els presoners a Lleida o a Tremp. (...). La vila 
va estar en silenci durant una setmana o més, ningú estava segur de qui torna-
ria o del que passaria. (...) Després van començar a arribar més soldats fran-
quistes, i es van apoderar de l’ajuntament, i van plantar tendes de campanya 
als terrenys de l’escola.” 
 

Aquest retrocés en el temps dura fins molt avançada la història. No obstant 

això, cal destacar un moment, dins del mateix flashback, on la veu narrativa ens 

retorna al present: mentre està narrant els fet de l’any 38, de sobte, es pregunta si 

l’home que l’ha anat a trobar devia saber una informació que ella no recordava: 

“Ara ella es preguntava si se’n recordava prou bé que el temps havia canviat 
tan aviat va començar el bombardeig dels pobles de l’altre costat del riu. Potser 
l’home de la companyia elèctrica ho sabria. En tot cas, el bombardeig va co-
mençar al final de l’estiu. El soroll es sentia a la nit però moltes vegades també 
durant el dia, aquell soroll de l’artilleria pesada que venia de més amunt de la 
vall. Estaven atacant els pobles republicans.” 

La Guerra Civil, per tant, esdevé l’arrel temporal des d’on brota tota la histò-

ria. Així doncs, per tal de poder endinsar-nos millor en el relat, creiem pertinent 

realitzar una breu síntesis de la Guerra Civil i dels fets més importants que van 

succeir a la zona del Pallars, on està precisament ambientat el conte. 
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3.4.1 La Guerra Civil 

La Guerra Civil49 és l’episodi més dramàtic de la història contemporània es-

panyola, les conseqüències de la qual han perdurat durant dècades i encara són 

perceptibles en certa manera. 

Per poder entendre la Guerra Civil ens hem de remuntar a les eleccions del 

Febrer del 1936. En aquest sufragi va vèncer el Front Popular50, però aquesta vic-

tòria no va ser acceptada pels més conservadors. Així doncs, el general Mola51 

amb l’ajut dels falangistes, dels tradicionalistes i els monàrquics va preparar un 

cop d’estat. Però aquest fet es precipità a causa de l’assassinat del dirigent con-

servador José Calvo Sotelo52 el dia 13 de juliol del 1936. D’aquesta manera, el 17 

de juliol es produí l’aixecament militar al Marroc i a les Canàries i el 18 de juliol, a 

la península. Els militars revoltats pensaven que el cop d’estat s’imposaria ràpi-

dament però a moltes ciutats va fracassar perquè els obrers van sortir als carrers i 

van aturar els militars; per tant, Espanya va quedar dividida en dos bàndols i és 

aquí on s’inicià la Guerra Civil. 

La guerra va esclatar quan a Europa s’hi produïa un gran expansionisme 

nazi i també un gran temor al comunisme. Això va provocar que la Guerra Civil fos 

un conflicte internacional, perquè cada bàndol va rebre ajudes externes. Per una 

                                            
49

 Cfr. Tur Muñoz, Clara i Pomés Lorencés, Maria;  El model de dona del franquisme. Disponible a: 
http://blocs.xtec.cat/mariaclara/context-historic/la-ii-republica-i-la-guerra-civil/; VV.AA. Esquemes i 
resums d’història d’Espanya. Disponible a:     
http://www.rosaisabelgari.com/arxius/guerra_civil.pdf. [Data de consulta: 22/05/2015] 
50

Per les eleccions de 1936 alguns grups polítics d’esquerra van firmar un pacte de coalició amb 
l'objectiu de presentar-se units a les eleccions com el Front Popular. Per altra part la dreta va tenir 
problemes per unir-se. Un cop guanyades les eleccions, el Front Popular va dur a terme canvis 
polítics substancials encaminats a aportar major igualtat social, restauració de l'autonomia a Cata-
lunya, una reforma agrària que acabaria amb les condicions feudals que encara hi havia a molts 
latifundis, amnistia de presoners polítics, etc. Cfr.  https://ca.wikipedia.org/wiki/ 
Front_Popular_(Espanya);http://www.cefax.org/tecno/aulah09/frontpopu.htm; [Data de consulta: 
29/06/2015] 
51

 Emilio Mola Vidal fou un militar espanyol i un dels líders de l'intent de cop d'estat del 18 de juliol 
de 1936 i la rebel·lió militar subsegüent amb la que s'inicià la Guerra Civil Espanyola. La seva im-
portància dins del règim, fins i tot mort, va ser tan destacada que les principals ciutats d’Espanya li 
van posar el seu nom a algun dels carrers més importants: a Lleida, l’Avinguda Prat de la Riba va 
dur aquest nom durant dècades. Cfr. https://ca.wikipedia.org/wiki/Emilio _Mola_Vidal [Data de con-
sulta: 29/06/2015] 
52

 José Calvo Sotelo des de jove va formar part de les files mauristes. Durant la dictadura de Mi-
guel Primo de Rivera (1923-1930), amb el càrrec de director general de l’Administració, va em-
prendre una sèrie de reformes en el camp polític-administratiu. Més tard, el 1925, es va fer càrrec 
del Ministeri d’Hacienda. Durant la segona República va liderar una de les formacions de l’extrema 
dreta després de ser rebutjat a la Falage. El 13 de juliol de 1936 va ser assassinat. Cfr. 
http://www.buscabiografias.com /biografia/verDetalle/3767/Jose%20 Calvo%20Sotelo [Data de 
consulta: 29/06/2015] 

http://blocs.xtec.cat/mariaclara/context-historic/la-ii-republica-i-la-guerra-civil/
http://www.rosaisabelgari.com/arxius/guerra_civil.pdf
https://ca.wikipedia.org/wiki/%20Front_Popular_(Espanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/%20Front_Popular_(Espanya
http://www.cefax.org/tecno/aulah09/frontpopu.htm
https://ca.wikipedia.org/wiki/Emilio_Mola_Vidal
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banda els nacionals (on s’agrupava l’església, la majoria dels militars, els falangis-

tes, els franquistes, els carlins i la població conservadora) van ser recolzats per 

l’Alemanya de Hitler, la Itàlia de Mussolini i Portugal, on hi havia un règim dictato-

rial; i, per l’altra banda, els republicans (on s’agrupaven els comunistes, els repu-

blicans, els socialistes, els anarquistes i la població d’esquerres) eren ajudats fo-

namentalment per la URSS, tot i que també van rebre alguna ajuda de França i 

Mèxic. Especial rellevància, pel seu significat ètic, va ser el suport de les Brigades 

Internacionals, una munió de joves de diferents nacionalitats que van venir a Es-

panya per defensar la República del feixisme. 

 

 Les etapes de la Guerra 

Podem dividir la Guerra Civil en quatre etapes: 

La primera comprèn des del juliol de 1936 

fins al març de 1937. En aquesta etapa el bàndol 

insurrecte va fracassar en el seu intent d’ocupar 

Madrid, entre el gener i el febrer de 1937. Tot i 

això, sí que va conquerir Badajoz, Toledo i Màla-

ga. A més durant aquest temps, el general Fran-

co53 es va convertir en el líder únic del bàndol 

franquista.  

La segona etapa comprèn de l’abril de 1937 fins el novembre del ma-

teix any. En aquesta, l’exèrcit de Franco va aconseguir el control de tota la 

franja cantàbrica. Un dels fets més destacats el trobem en el bombardeig a la 

ciutat basca de Gernika per l’aviació alemanya de la Legió Còndor54. Aquesta 

va ser la primera vegada en la història en què es bombardejava població civil. 

A més, aquesta derrota significà per la República la pèrdua d’una zona indus-

                                            
53

 Francisco Franco Bahamonde (Ferrol, 4 de desembre del 1892 - Madrid, 20 de novembre de 1975) fou un 
militar i dictador espanyol, cap d'estat autoproclamat des del 1939 fins al 1975. Amb el suport d'altres caps 
militars, el 1936 s'alçà en armes contra el govern legalment constituït de la Segona República Espanyola, i 
rebé el suport del feixisme europeu. Fou un dels oficials que iniciaren el fallit del cop d'estat del 18 de juliol, el 
qual comportaria la Guerra Civil. L'octubre del 1936 s’autoanomenà «Cap Suprem» del bàndol sublevat a 
Burgos, i de facto regent del restaurat nominalment Regne d'Espanya des del 1947 fins a la seva mort el 

1975. Franco va fer servir el títol de Caudillo d'Espanya por la Gracia de Dios, per mirar d'obtenir una legitimi-
tat divina. Cfr. https://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco _Franco_Bahamonde [Data de consulta: 29/06/2015] 
54

 Nom oficial, des del novembre de 1936, de les forces aèries alemanyes que lluitaren a favor del general 
Franco, en la Guerra Civil Espanyola de 1936-39. Cfr. http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0019251.xml 
[Data de consulta: 29/06/2015] 

Il·lustració 17 Paisatge després 
d'una batalla 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco_Bahamonde
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0019251.xml
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trial i minera molt important.  

La tercera etapa comprèn des del desembre 

de 1937 fins el novembre de 1938. Aquesta, va 

començar amb l’atac de l‘exèrcit republicà a Terol, 

que va ser ocupat efímerament; però els franquis-

tes van respondre amb una gran ofensiva sobre el 

front d’Aragó, que van aconseguir trencar i 

d’aquesta manera, a principis d’abril de 1938, les 

forces franquistes van arribar a les fronteres de Ca-

talunya i van establir una línia de front que corria paral·lela als rius Ebre, Se-

gre i Noguera Pallaresa, que s’anomenaria el Front del Segre. En aquest mo-

ment, Catalunya va quedar aïllada de la resta del territori republicà. Aleshores, 

per tal de recuperar el terreny perdut, la República va llançar una gran ofensi-

va, l’anomenada Batalla de l’Ebre55
, que va causar milers de mort i finalment 

va acabar fracassant. 

L’última etapa es va desenvolupar des del desembre de 1938 fins al 

març de 1939. L'exèrcit franquista va ocupar Barcelona, que va caure el 26 de 

gener de 1939. Aleshores es va produir una greu divisió entre els partits i els 

militars republicans: mentre que Negrín56, president del govern, volia allargar 

com fos la guerra, altres dirigents polítics i militars volien arribar a una pau 

honorable amb Franco. La divisió republicana va ser aprofitada per l’exèrcit 

franquista que el 28 de març de 1939 va aconseguir ocupar Madrid. Finalment 

l’1 d’abril del 1939 va finalitzar la guerra que havia provocat milers de morts 

amb la victòria de les tropes de Franco. 
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 La batalla de l'Ebre fou un intens combat de desgast entre les tropes republicanes i els exèrcits franquistes 
iniciat el 25 de juliol de l'any 1938, a les acaballes de la Guerra Civil espanyola i que esdevingué decisiu de 
cara a la pèrdua de Catalunya per al govern republicà. L'ofensiva de l'exèrcit republicà s'inicià la matinada del 
25 de juliol de 1938 amb el creuament del riu Ebre per tres zones diferents. Les zones de Mequinensa, al 
nord, i Amposta, al sud, no obtingueren èxit; només per la zona central s'aconseguí avançar i establir un front 
d'uns 35 quilòmetres, entre Faió i Xerta. El general Franco va centrar ràpidament el focus bèl·lic en aquest 
punt, on els republicans lluitaven d'esquena al riu. A la serra de Pàndols i a la de Cavalls, els republicans 
intentaren resistir, però les tropes nacionals comptaven amb més i millor artilleria i aviació i anaren recuperant 
territori. El 16 de novembre de 1938 les darreres tropes republicanes creuaven de nou el riu Ebre i retornaven 
a les posicions inicials. Cfr. https://ca.wikipedia.org /wiki/Batalla_de_l'Ebre [Data de consulta: 29/06/2015] 
56

 President del govern de la República des de 1937 fins a 1939, Juan Negrín va ser un dels personatges més 
controvertits de la Guerra Civil Espanyola. Negrín ha estat considerat tant un fidel servidor de la permanent 
conspiració comunista a sou de Moscou, com el polític més lleial a la causa republicana per la fe en el triomf 
final, o ha estat definit com una espècie de vident que va saber predir la inexorabilitat de la Segona Guerra 
Mundial, amb el que la seva política de resistència a ultrança ["resistir és vèncer"] hauria desembocat en la 
victòria de la República si la guerra espanyola hagués durat cinc mesos més. Cfr. https://ca.wikipedia 
.org/wiki/Juan_Negr%C3%ADn_López [Data de consulta: 30/06/2015] 

Il·lustració 18 Línia del front 
des del desembre de 1937 
fins el novembre de 1938 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Juan_Negr%C3%ADn_López
https://ca.wikipedia.org/wiki/Juan_Negr%C3%ADn_López
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Aquests mapes ofereixen una prespectiva general, més àmplia, del 

desenvolupament del conflicte bèl·lic explicat en aquest apartat:57 

 

 

3.4.2 La Guerra Civil al Pallars 

 

Introducció: 

Abans de començar amb aquesta explicació és necessari situar en quina 

de les etapes mencionades anteriorment ens trobem en aquest moment. El que 

explicarem en aquest apartat ho podríem englobar pràcticament tot dins del marc 

de la tercera etapa (Desembre de 1937-Novembre de 1938). A més, no cal perdre 

de vista tampoc que aquest apartat ens servirà per poder entendre i situar-nos 

més bé dins del relat “Estiu del 38”, perquè, com hem explicat abans, l’historia 

s’engloba dins d’aquest any, el 1938. 

 

Com va anar tot?  

Segons comenta Manuel Gimeno a Revolució, Guerra i Repressió al Pa-

llars (1936-1939) 58, la situació de relativa calma en què vivia la comarca del Pa-
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VV.AA. Història 4 ESO, Editorial Teide SA, Viladomat, 2012. 
58

 GIMENO, Manuel; Revolució, Guerra i Repressió al Pallars (1936-1939), Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, Club de butxaca, Barcelona, 1989; i font oral del mateix Manuel Gimeno, gràcies a l’entrevista duta a 
terme el dijous 6 d’agost de 2015. 

Il·lustració 19 Situació de bàndols durant els mesos inicials 
de la Guerra Civil 

Il·lustració 20 Situació de bàndols durant els darrers mesos 
de la Guerra Civil 
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llars canvià sobtadament amb les notícies que les tropes nacionals, un cop enfon-

sat el front de l’Aragó, avançaven ràpidament cap a Catalunya i cap al Pallars.  

D’altra banda, però, a mesura que passa-

ven aquells dies expectants, la gent anava dub-

tant més i més de la capacitat de l’exèrcit de la 

República, i no eren pas pocs els qui desitjaven 

l’arribada dels nacionals; no, potser, perquè els 

acceptessin políticament, sinó perquè els seus 

progressos i les seves victòries significaven que 

la guerra s’acabaria aviat i que per tant retorna-

rien els fills soldats, ni que fos en qualitat de vençuts. 

El que no se sabia aquells dies d’espera angoixant era que per a molts pa-

llaresos es presentaven dies de presó, des sofriment i de mort59. El 9 de març de 

1938 les tropes nacionals, en efecte, van trencar el front d’Aragó per un munt 

d’indrets. L’avenç nacional va ser ràpid i l’exèrcit republicà quedà desfet i es retirà 

cap a Catalunya. Manuel Gimeno apunta que, a conseqüència d’aquesta acció 

bèl·lica, van començar a arribar a la comarca del Pallars caravanes de gent amb 

carros, camions i a peu, fugint dels nacionals i intentant passar a França. Alguns 

dels pallaresos, al veure l’abast de la derrota republicana i al sentir les atrocitats 

que contaven els fugitius sobre l’exèrcit nacional, van decidir també marxar cap a 

França. 

El dia 6 d’abril de 1938, les forces nacionals de la 63 Divisió, unitat inte-

grant de l’anomenat “Cuerpo de Ejército de Navarra”, van entrar al Pallars sota el 

comandament del tinent coronel, en funcions de general, Heli Rolando de Tella y 

Cantos60. Talarn va ser ocupat aquell mateix dia, i les tropes franquistes van pas-

sar a l’altre costat de l’embassament de Sant Antoni, assentant així un cap de 
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 Ídem 
60

 Heliodoro Rolando de Tella y Cantos va ser un militar gallec espanyol de l’exèrcit del nord d’Àfrica i políti-
cament d’inclinació monàrquica que participà a la Guerra del Rif i la Guerra Civil Espanyola. Cal destacar que 
aquest militar era de tendència requetè. (Els requetès van ser uns soldats carlistes que van participar activa-
ment a la Primera Guerra Mundial. Més tard, a la Guerra Civil, a aquests soldats van passar a ser part del 
exèrcit franquista).  Cfr.https://es.wikipedia.org/wiki/Hel%C3%AD_ Rolando_de_Tella_y_Cantos [Data de 
consulta:19/08/2015]; SANS, Javier. (2009). Los Requetés. Historias de la historia. Disponible a: 

http://historiasdelahistoria.com/2009/04/21/los-requetes [Data de consulta: 10/09/2015] 

Il·lustració 21 Línia del front davant 
l'avanç de l'exèrcit franquista 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hel%C3%AD_%20Rolando_de_Tella_y_Cantos
http://historiasdelahistoria.com/2009/04/21/los-requetes
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pont61 a l’altra banda del Noguera, tallant la carretera de Barcelona i ocupant la 

central de Tremp. 

El dia 7 d’abril, les forces nacionals van ocupar Tremp i el mateix dia, sense 

cap oposició, es van estendre fins a La Pobla, que també van ocupar. Els dies 

següents, la 63 Divisió va anar ocupant més pobles, tasca en la qual de seguida 

va ser ajudada per la 62 Divisió, del mateix Cos d’Exèrcit, sota el comandament 

del general Antonio Sagardia Ramos62. En només uns dies, doncs, i pràcticament 

sense cap baixa, l’exèrcit nacional ocupà gai-

rebé tot el Pallars, situant-se als cims pròxims 

paral·lels al riu Noguera Pallaresa. Però ales-

hores, de forma una mica incomprensible, no 

continuaren l’ofensiva i es quedaren al Pallars 

establint així el front just passat el riu, excepte 

a la zona de Tremp que estava una mica més 

avançat, amb la intenció de protegir la carrete-

ra, que era l’única via del Pallars per anar a 

Barcelona. Aquest cap de pont el tenien molt 

ben vigilat perquè era un veritable cordó umbi-

lical de les tropes nacionals perquè la carrete-

ra era la única línia que feia possible la comu-

nicació de les forces situades a Esterri, Llavor-

sí, Sort, La Pobla, etc., amb Tremp on arribava 

la carretera de Montanyana, via principal de 

subministrament de totes les tropes ocupants 

del Pallars. 

Al maig del 1938 aquest cap de pont ar-

ribava fins a Basturs i Sant Romà, però ales-

hores els republicans van dur a terme un gran 

                                            
61

 Un cap de pont és un tros petit de terreny que una força armada, en aquest cas els nacionals, aconsegueix 
ocupar de l'altra banda d'un riu, en territori enemic, des d'on pren embranzida per fer un fort atac. Cfr. 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cap_de_pont [Data de consulta: 29/06/2015] 
62

 Antonio Sagardía Ramos va ser un militar espanyol que destacà durant la Guerra Civil espanyola. Per les 
massacres que va dur a terme al Pallars Sobirà, Sagardia és conegut com el “Carnicer del Pallars”. Aquest 
militar era de tendència falangista. Cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/ Antonio_Sagard%C3%ADa_Ramos [Data 
de consulta: 19/08/2015] 

Il·lustració 22 Línia de Front del Maig del 
38 

Il·lustració 23 Línia de front després de 
l’ofensiva dels republicans 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cap_de_pont
https://es.wikipedia.org/wiki/%20Antonio_Sagard%C3%ADa_Ramos
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ofensiva i van aconseguir endarrerir aquest cap de pont uns tres kilòmetres i re-

conquerir aquestes localitats.  

Durant la Revolució del 36, hi va haver moltes més víctimes al Pallars Jus-

sà que al Sobirà, ens explicava Manuel Gimeno en l’entrevista que vam tenir. Això 

podria fer suposar que la repressió de l’any 38, a l’hora de la revenja, seria més 

espectacular i més violenta al Jussà que al Sobirà. Doncs, bé, fou exactament al 

revés. 

Al Pallars Jussà (on es troba La Pobla de Segur) hi estava la 63 Divisió so-

ta el comandament del general de Heli Rolando de Tella y Cantos. En aquesta 

zona les persones acusades eren jutjades, òbviament amb uns judicis molt impar-

cials, tancades a la presó i després, més endavant, segurament executades. Però 

al Pallars Jussà, amb la 62 Divisió del mateix Cos d’Exèrcit, sota el comandament 

del general Antonio Sagardia Ramos, que tenia un sistema molt africanista63, ana-

ven directament a buscar persona per persona a casa i, si aquesta no hi era, ma-

taven a qualsevol altra de la família: el padrí, la mare, el nen... qui fos. Aquestes 

execucions les duien a terme a la rodalia dels pobles i, a més, abans de matar-los 

els pegaven brutalment, fins i tot a les dones, per tal que denunciessin altres “ro-

jos”. Entre aquestes víctimes hi va haver nois de 16 anys, que van ser afusellats a 

les cunetes. 

De tota manera, caldria remarcar que, encara que l’afusellament el portes-

sin a terme els soldats del general Antonio Sagardia Ramos, totes aquestes vícti-

mes havien estat denunciades per altres pallaresos de dretes. 

El dia 22 de juliol, les tropes de la 133 i de la 143 Brigades mixtes de 

l’exèrcit de la República van llençar un fort atac contra les posicions nacionals de 

Valadredo. L’endemà, dia 23, l’atac es produí contra les posicions de Serelles, 

amb un fort bombardeig contra aquestes i contra Llavorsí. El dia 24 es van repetir 

els atacs. Però el resultat en tots tres va ser un fracàs que suposà grans pèrdues 

republicanes.  

                                            
63

 Molts dels militars que van venir a la zona del Pallars havien pujat de categoria a l’Àfrica i se’ls anomenava 
militars africanistes, perquè venien amb un sistema molt salvatge que consistia en simplement espantar molt 
a la gent per tal de que s’estiguessin quiets. Font de la informació: entrevista amb Manuel Gimeno duta a 
terme el dijous 6 d’agost de 2015. 
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Segons apunten diverses fonts, és possible que aquests atacs reiterats tin-

guessin com a objectiu la distracció de les forces nacionals del Pallars, en un 

moment en què s’iniciava la gran ofensiva republicana de l’Ebre. Ara, si aquest 

era l’objectiu, poc van aconseguir, perquè el mateix dia 25, o l’endemà, sortien, 

del Pallars cap a l’Ebre, tropes de les divisions 150, 152 i 63 de l’exercit franquis-

ta, per tal de participar en aquella gran i decisiva batalla. 

Els mesos d’agost i de setembre tot l’esforç d’ambdós bàndols es dirigí a 

l’Ebre, i això féu que a les muntanyes del Pallars hi hagués una relativa calma i 

l’activitat al front es reduís en aquell final del 1938 a petites accions locals. Aques-

ta dada històrica aporta versemblança al conte de Colm Tóibín que es desenvolu-

pa precisament a La Pobla de Segur l’estiu d’aquell mateix any, narrant uns dies 

en els quals la vida a la vila presentava una certa normalitat. 

El 23 de desembre començà l’atac nacional en tot el front. Finalment, el dia 

23 de gener, començà a moure’s tota la línia pallaresa; al sud els nacionals ocu-

paren Basturs, Sant Romà i Isona, i més amunt avançaren per la vall de Carreu i 

d’Hortoneda cap a Boumort. Més tard, ja entrat el mes de març, van ocupar Tírvia 

i Ribera de Cardós i seguidament, sense cap mena de resistència, les valls sence-

res de Cardós, Farrera, Àneu i Coma de Burg. Caigut el Pallars, el front de guerra 

quedava reduït a les comarques barcelonines i gironines.  

 

3.5 Història o Ficció narrativa? 

Quan parlàvem de la Guerra al Pallars gairebé no hem fet al·lusió al relat 

“Estiu del 38”, tot i que l’apartat servia per ambientar-nos en la època del relat. 

Això es deu al fet que en el conte algunes de les dades que hi apareixen són fruit 

de la ficció narrativa i no s’ajusten als fets reals. En l’entrevista que vam mantenir 

amb Colm Tóibín ens va explicar el perquè: 

“Sabia alguna informació sobre els bombardejos de la zona, però no vaig voler 
fer cap mena de recerca, volia deixar aquest tema en un segon pla. Un dels 
problemes de buscar informació és que si en busques massa la poses a la his-
tòria i això fa que aquesta es trenqui. És per aquest motiu que només necessi-
tes saber el més mínim.”

64
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  Vegeu entrevista personal a Colm Tóibín en aquest mateix treball. 
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Malgrat aquestes declaracions, podem observar en el relat que sí que hi va haver 

una mínima recerca i base històrica en els fets de fons de l’argument. Analitzem-

ne algunes dades. 

 

El relat comença amb la visita d’un treballador de la FECSA, que està in-

tentant recollir informació sobre la Guerra Civil, a casa la protagonista, la Montse. 

En aquest punt hem de fer el primer incís perquè ens trobem davant d’un fet real. 

Aquest personatge masculí està basat en Manuel Gimeno65, l’escriptor abans  

citat del llibre Revolució, Guerra i Repressió al Pallars (1936-1939) que també era 

un treballador de FECSA al mateix temps que buscava informació sobre la Guerra 

Civil. Va ser Colm Tóibín qui ens va desvelar aquesta dada: 

“En Manel apareix en la història, ell és l’historiador del principi que vol parlar 
amb la Montse. Perquè això és el que en Gimeno sempre volia fer: trobar gent 
que recordava fets en concret.

66
” 

La història continua i l’historiador li explica a la Montse que no va a visitar-la 

per preguntar-li res sobre la Guerra Civil, sinó per informar-la que un general reti-

rat, que va estar a La Pobla durant el conflicte, vindria per ensenyar-li la ubicació 

dels búnquers i la línia del front. No obstant això, la única persona que aquest ge-

neral recordava del poble era ella, i és per això que volia convidar- la a dinar amb 

ells: 

“-Oh, no, no era per preguntar-li res, sinó per dir-li que un general retirat de 
Madrid, de fet és de Badajoz, que va estar aquí durant la guerra té previst tor-
nar per ensenyar-me on eren els búnquers i on van ser exactament posiciona-
des les defenses. 
-Un dels generals de Franco? 
-Sí, tot i que no era un general durant la guerra. (...). Vaig parlar-hi per telèfon i 
la única persona que ell recordava d’aquí, a més dels altres soldats, era vostè. 
Recordava el seu nom i em va dir que li agradaria veure-la. Vaig anar pregun-
tant per aquí perquè no vaig reconèixer el seu cognom de soltera. Però ho vaig 
fer, sense dir-li a ningú per què.” 
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 Manuel Gimeno i Llardent és veí de La Pobla que, un cop acabada l’escola va entrar a treballar a “la Com-
panyia”, on ocupava el lloc d’operador, també com altres nombrosos Poblatans que des de l’arribada de les 
companyies elèctriques van anar trobant feina, successivament, a “Energía Eléctrica de Cataluña”, convertida 
després en “Riegos y Fuerzas del Ebro”, i més tard en “Fuerzas Eléctricas de Cataluña”. Però Manuel Gime-
no al mateix temps tenia una gran afició pel material bèl·lic dels antics camps de batalla pallaresos que poc a 
poc s’anà transformant en un interès per la mateixa Guerra Civil, i, més endavant, pel que foren aquells esde-
veniments tràgics en tota la zona del Pallars. De totes les històries i investigacions que va realitzar sobre el 
tema en va sortir un llibre indispensable: Revolució, Guerra i Repressió al Pallars (1936-1939 
66

 Vegeu entrevista personal a Colm Tóibín en aquest mateix treball. 
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Després de l’entrevista amb Manuel Gimeno, vam descobrir que aquesta visita 

d’un militar a La Pobla va passar realment, tot i que no amb les mateixes circums-

tàncies i característiques del relat. Això és el que ens va explicar Gimeno:  

“Durant la Guerra Civil aquí a Pobla hi havia unitats militars. Entre aquestes 
unitats hi havia un noi, que era tinent que es deia José María Gárate Córdoba. 
Aquest va continuar la carrera militar i va quedar com a cap del Servei Històric 
Militar a Madrid i al cap d’uns anys va fer un llibre molt interessant que es deia 
Mil días de Fuego. Quan jo estava escrivint el llibre Revolució, Guerra i Re-
pressió al Pallars em vaig posar amb contacte amb ell i el vaig invitar a vindre i 
vam resseguir junts els llocs on ell havia estat i, com era un noi molt ben plantat 
al seu moment, quan va tornar aquí moltes senyores el volien saludar.” 

A més, en aquest fragment també es parla dels búnquers, que eren unes cons-

truccions que es van fer durant la guerra perquè permetien protegir-se dels bom-

bardejos, tant de l'aviació com de l'artilleria.67 A la zona del Pallars, aquestes 

construccions no eren igual a tots els llocs: com més cap al nord anaves, menys 

búnquers hi havia degut a la dificultat per portar-hi el ciment; en aquells indrets 

més al nord es construïen més aviat amb pedres, perquè és el material abundant 

a la zona. De Sort cap a avall, ja estaven fets amb ciment. D’altra banda, cal tenir 

en compte que només hi havia búnquers republicans a la zona d’Isona perquè 

podien portar el ciment per la carretera de Coll de Nargó o d’Artesa; però a la zo-

na de dalt, els republicans mai van tenir búnquers perquè els hi era pràcticament 

impossible fer-hi arribar el ciment, i també perquè les tropes republicanes el que 

necessitaven era moure’s, avançar, és a dir, recuperar el que havien perdut. Per 

tant, majoritàriament les defenses eren construccions franquistes, perquè no tenia 

cap sentit que els republicans edifiquessin defenses si el que volien era avançar i 

ocupar.  

 

                                            
67

 Actualment al Pallars podem trobar algunes d’aquestes construccions en bon estat, com per exemple la 
que hi ha al costat de la presa del Pantà de Sant Antoni (vegeu imatge 25), que servia de defensa de la cen-
tral hidroelèctrica. 

Il·lustració 25 Búnquer de ciment Il·lustració 24 Búnquer de pedra 
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Després de la conversa entre la Montse i l’home de la companyia elèctrica 

s’inicia una narració en flashback, on la protagonista recordarà tot l’estiu del 38, 

l’estiu que va conèixer aquest militar, en Rodolfo, de qui es va quedar embaras-

sada. Aquest retrocés en el temps comença amb l’aparició de dos fets importants. 

Segons el narrador del conte, 

“Era l’estiu del 38, quan van portar els presoners a Lleida o a Tremp. Aquells 
que no van capturar van fugir cap a les muntanyes o van creuar la frontera de 
França o van marxar cap al sud, a Barcelona.” 

Aquestes dues dades (el trasllat dels presoners a Lleida o Tremp i la fugida 

a l’estranger o cap a Barcelona dels que no van ser capturats) s’han de prendre 

amb certa relativitat. Mentre que sí que és constatable històricament la segona 

dada, quan el narrador afirma l’exili de molts republicans cap a França, com ja 

hem comentat en l’apartat de localització temporal, la primera, on menciona que 

van portar els presoners a Lleida o Tremp, és totalment fictícia. Sobre aquest fet, 

Manuel Gimeno, en l’entrevista ja citada, ens comentava:  

“L’any 36 els comitès obrers van agafar la gent de dreta i als que no van matar 
els van portar a la presó de Lleida. Però l’any 38 no és possible perquè Lleida 
era un front de Guerra, així doncs els presoners l’any 38 els porten cap a 
l’interior, cap a Zaragoza, Miranda d’Ebro... I pel que fa a la presó de Tremp 
tampoc, perquè era una presó petita, era una presó de pas, on els presoners 
només s’hi estaven un o dos dies.”  

En aquest inici del flashback la veu narradora continua explicant com van 

començar les vivències de la guerra a La Pobla. Hi ha un moment on diu: 

“Després van començar a arribar més soldats franquistes, i es van apoderar de 
l’ajuntament, i van plantar tendes de campanya als terrenys de l’escola.” 

Aquesta descripció tampoc s’ajusta exactament a la realitat perquè, segons Ma-

nuel Gimeno, quan van entrar els militars van constituir a tots els pobles una Junta 

Gestora, que després es convertiria en Ajuntament. La gent de l’Ajuntament ante-

rior, però, ja feia temps que havien fugit i l’edifici estava buit, per tant, els militars 

no van haver d’ocupar-lo. En canvi, sí que es van apoderar de l’escola, però no 

per muntar un campament militar sinó per fer un hospital. 

El narrador segueix explicant els primers moments de l’arribada dels nacio-

nals a La Pobla de Segur i ens detalla la sensació que tenia la gent, com 

d’espantats estaven tots. Tothom es quedava a casa o marxava per amagar-se, 

rumors terribles circulaven per tot el poble. Però, després tot va anar diferent del 

que s’esperava: 
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“Però no va passar res excepte que la vida normal va tornar, o alguna cosa 
semblant.” 

Podríem pensar que aquesta frase és una llicència literària de l’autor, però en 

canvi en aquest moment s’està basant en un fet completament real. Manuel Gi-

meno ens explicava el perquè:  

“Al poble de La Pobla de Segur va passar una cosa: les tropes franquistes ve-
nien per l’Aragó, però davant seu anaven civils que fugien de l’arribada de les 
tropes. Aleshores aquesta gent passava per aquí, o bé perquè marxaven cap a 
França o bé perquè anaven cap a la Seu, i anaven explicant barbaritats que 
havien fet els moros en aquella zona. Així doncs, la gent d’aquí, en sentir això i 
al saber que les tropes franquistes estaven a punt d’arribar, es van amagar als 
masos, esperant que passés el primer moment i després, més o menys, van 
anar tornant al veure que aquí no passava res. Aleshores hi va haver una certa 
normalitat. Es va muntar un model de vida tranquil, sense escàndols, on la 
gent, per por, intentava passar el màxim desapercebuda possible.” 

Tot seguit, s’esmenten unes festes que els soldats celebraven a la vora del 

llac, on hi anaven algunes noies i persones grans del poble per oblidar-se de la 

guerra: 

“Ella al principi no hi anava, però sí les noies que coneixia i també algunes de 
les persones grans que es volien oblidar de la guerra. [...] 
A ella se li va ocórrer que les festes al costat del llac era on anaven a relaxar-se 
les tropes que havien estat treballant tot el dia preparant l’armament.” 

Aquestes festes al costat del llac són un dels fets més rellevants de la història: és 

aquí on la Montse coneix en Rodolfo i comença el seu amor d’estiu. És ben cert 

que a La Pobla es duien a terme festes similars, com va passar a altres indrets, 

doncs normalment les tropes militars sempre muntaven les seves línies a prop de 

pobles un mica grans per dos motius: per tenir un hospital més o menys a prop 

del front i perquè, l’avituallament i distribució dels queviures era més fàcil des de 

poblacions d’una certa dimensió.  

Al Pallars va passar igual i és per això que hi havia tants militars a La Pobla. En 

aquell moment, totes les noies que eren de famílies de dretes s’apuntaven a La 

Sección Femenina de la Falange68 i eren les que ajudaven als hospitals, donaven 

menjar als necessitats... però també eren les que sempre organitzaven festes 
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 Ja des de la seva creació, el 1943, la Sección Femenina de la Falange Española es va caracteritzar per la 
seva propagació del ideal femení de submissió respecte l’home. Les falangistes de la Sección Femenina 

reclamaven un retorn o reconstrucció dels valors tradicionals associats a la dona, havien de ser bones patrio-
tes, bones catòliques i bones esposes. Cfr. http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto 
/evolucion/introduccion/Edu14.htm; CARCELLER. (2014). Sección Femenina: La mujer dentro del franquismo. 
Disponible a: http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/seccion-femenina-la-mujer-dentro-del-franquismo/; 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sección_Femenina [Data de consulta: 09/09/2015] 

http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto%20/evolucion/introduccion/Edu14.htm
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto%20/evolucion/introduccion/Edu14.htm
http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/seccion-femenina-la-mujer-dentro-del-franquismo/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sección_Femenina
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amb els militars, i generalment a tot arreu: des de Seròs fins a la Vall d’Aran, hi 

havia ball diari als pobles ocupats. De fet, després de la guerra, hi va haver noies, 

normalment de dretes, tot i que també n’hi va haver alguna de l’altre bàndol, que 

es van acabar casant amb soldats franquistes espanyols que havien fet la guerra 

a Catalunya. 

A La Pobla, a més, la presència militar va continuar almenys fins als anys gairebé 

60, degut a la presència dels maquis, i aquest fet també va influir decisivament en 

els tipus de matrimonis abans citats. De tota manera, el fet de la celebració 

d’aquestes festes a la vora del llac, segons algunes fonts consultades, era pràcti-

cament impossible, perquè, al estar la línia de front tan a prop, hi podia haver in-

cursions de guerrillers i, per aquesta raó, existia el que s’anomena toc de queda a 

la nit. Per tant, pels carrers només circulaven els militars. En realitat, les festes es 

feien en zones resguardades, normalment dins dels cellers.69  

No podem descartar que Colm Tóibín, en aquest moment, hagi incorporat un dels 

seus records, potser el d’haver estat algun cop en alguna de les instal·lacions que 

s’acostumen a obrir durant la temporada d’estiu, i on hi ha servei de bar i, de tant 

en tant, encara es fan alguns balls. Segons el relat, en aquestes festes també hi 

havia un bar improvisat: 

“Estava segura que ella sí que l’havia vist la primera nit que va anar al bar im-
provisat.” 

Tanmateix, en aquest detall hi ha una petita barreja de conceptes perquè, segons 

M. Gimeno, aquesta mena de bars improvisats, tot i que sí que existien, es mun-

taven en camions i no eren per fer festes sinó que s’utilitzaven en la línia del front 

per donar un servei momentani als soldats combatents. 

Com hem esmentat abans, va ser en aquestes festes on es van conèixer 

en Rodolfo i la Montse. Ella ens descriu el primer cop que es fixa amb ell amb 

aquestes paraules: 

“Era la manera amb què ell semblava divertir-se amb les coses que captava la 
seva atenció, la manera de somriure. Portava els cabells curts; no era tan alt 
com algun dels altres. Portava uniforme, amb la camisa desbotonada.” 

D’aquest paràgraf cal destacar un petit detall de la indumentària del militar que 

potser pot confondre’ns: que en Rodolfo porti la camisa desbotonada no significa 
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que sigui un militar de la Legió, els quals sempre la hi portaven, perquè els com-

batents franquistes que van ocupar la pobla el 7 d’abril de 1938 van ser la 63 divi-

sió del cos d’exèrcit de Navarra. El que en realitat succeeix és que, en aquell mo-

ment, cada militar anava més o menys com volia, com podem comprovar repas-

sant imatges de l’època. Els soldats franquistes no anaven tots amb la camisa 

cordada i impecables. És més, per la manera de portar l’uniforme, gairebé no hi 

havia diferencia entre l’exercit republicà i l’exèrcit franquista.  

Al final, però, tot aquell estiu màgic es va acabar. De sobte, van començar 

a passar un seguit de fets que ho van capgirar tot: 

“Ara ella es preguntava si se’n recordava prou bé que el temps havia canviat 
tan aviat va començar el bombardeig dels pobles de l’altre costat del riu.” 

Tal com hem comentat a l’apartat de la localització 

temporal, ens referim a la reconquesta dels pobles de 

Basturs i Sant Romà per part dels republicans. En 

aquest fragment, on parla de l’atac dels pobles de 

l’altre costat del riu, es refereix a una ofensiva nacio-

nal per trencar el front, però és molt probable que 

aquests atacs anessin especialment dirigits als po-

bles de Basturs, Sant Romà i Isona, perquè els havi-

en perdut feia poc temps i era on hi havia més tropes 

republicanes. 

El fragment anterior continua així: 

“En tot cas, el bombardeig va començar al final de l’estiu. El soroll es sentia a la 
nit però moltes vegades també durant el dia, aquell soroll de l’artilleria pesada 
que venia de més amunt de la vall. 
Ella recordava el seu pare dient que els soldats havien estat tot l’estiu prepa-
rant-se per aquell assalt, [...] Una vegada assegurada la presa, no quedava res 
a l’atzar. Ell va afegir que no hi havia ni hospitals ni medicines a l’altre costat i 
que els soldats no deixaven creuar a ningú la passarel·la de Llavorsí o el pont 
de Sort.” 

És obvi que, en aquest moment on diu que sentien el soroll de l’artilleria, s’està 

referint al les canonades en l’atac als pobles re-

publicans situats més amunt de La Pobla, com per 

exemple Tírvia.  

Pel que fa a la versemblança narrativa en el tema 

de la presa, cal precisar que aquesta, juntament 

Il·lustració 26 Situació del front el 
maig del 1938 

Il·lustració 27 Central hidroelècrica 
del Pantà de Sant Antoni 
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amb la central, eren infraestructures de màxima importància, perquè, un cop con-

querides, atorgaven el control de l’electricitat i, per tant, la possibilitat de tallar la 

llum a les industries de guerra republicanes de Barcelona, per tal que no pogues-

sin construir. A més, també donaven el control de l’aigua del riu, que significava 

que en qualsevol moment podien obrir la presa com una estratègia de guerra. És 

per aquesta raó que en el relat es diu: “Una vegada assegurada la presa, no que-

dava res a l’atzar”, volent dir que el control sobre el territori era absolut. 

 

  Il·lustració 28 Comportes de l'embassament de Sant Antoni 

No obstant això, l’última part d’aquest fragment no és totalment històrica. Ens par-

la com si la passarel·la de Llavorsí i el pont de Sort haguessin tingut una gran im-

portància. Segons M. Gimeno, no va ser així, la seva rellevància va ser menor. 

Amb tot, cal remarcar que la passarel·la de Llavorsí va ser especialment vigilada, 

perquè després de passar-la, podies agafar una senda que et duia directament 

cap a Ribera de Cardós i cap a Tírvia, on eren els Republicans.  

Tornant al relat, podem veure com la situació va empitjorant, i és en aque-

lles circumstàncies difícils quan, de sobte, en Rodolfo desapareix. Aleshores, per 

reblar el clau, la Montse s’adona que està embarassada. Tota desesperada, deci-

deix que no té altra alternativa que trobar un pare pel nen. Aquest argument narra-

tiu resulta absolutament versemblant, si tenim present el moment històric que 

s’inaugura després de la guerra, on el nacional-catolicisme va imposar les seves 

estrictes normes de moral i de conducta. En cap cas era acceptable socialment 

una mare soltera. Així doncs, la Montse es casarà amb Paco Vendrell, un noi que 

sempre havia estat enamorat d’ella i que treballava a la presa. Així ho explica el 

narrador: 

“Ara ella volia trobar-lo urgentment. Durant uns dies, va provar de trobar-lo de 
camí a la feina. Però com que no el va veure caminant cap a la presa, va supo-
sar que ara el portaven els militars amb el jeep, i al vespre el tornaven a casa 
de la mateixa manera. Ningú que conegués tenia permís per acostar-se a la 
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carretera que conduïa a la torre de control que vigilava la presa. Va pensar que 
l’única manera de trobar el Paco seria a la missa del diumenge.” 

És interessant destacar dos aspectes que són més aviat fruit de la ficció literària 

que no pas de la realitat històrica. Per una banda, quan parla de jeeps ens trobem 

davant d’un anacronisme perquè durant la Guerra Civil no hi va haver jeeps a Es-

panya i, per tant, els militars no es desplaçaven amb aquest tipus de vehicle, utilit-

zat per l’exèrcit americà a la Segona Guerra Mundial i que hem vist en moltes 

pel·lícules, sinó que ho feien amb camionetes, camions, cotxes descoberts, etc. 

Per l’altra banda, quan parla de la torre de control, fa referència a un element que 

no existeix, perquè no hi ha cap torre de control de la presa. Tot i així, val la pena 

remarcar que dins de la central sí que hi havia uns rellotges que indicaven l’alçada 

de la presa i controlaven el nivell de l’aigua, tal com ens va comentar Manuel Gi-

meno. 

En aquest moment de la història podem suposar que ja ens trobem al mes 

de Novembre, aproximadament: 

“A principis d’aquell hivern, tothom sabia qui guanyaria la guerra, i estava clar 
també que, tan aviat com acabés la guerra, hi hauria moltes més denuncies i 
detencions.” 

Més o menys el front al Novembre del 38 seguia estan-

cat. Tothom tenia clar qui guanyaria la guerra perquè la 

debilitat de les forces republicanes quedava clara. A 

més, és cert que en acabar la guerra hi hagué moltes 

denuncies i detencions, tot i que aquestes començaven 

tan bon punt les tropes franquistes entraven a un poble 

o una ciutat. 

La Montse continua amb la seva “missió” 

d’aconseguir el Paco com a marit. Creu que és molt 

possible que ell estigui a l’església aquell dissabte, així doncs, decideix anar-hi: 

“Aquell dissabte, va anar a l’església aviat, caminant en silenci i humilment pel 
carrer amb una mantellina al cap i un llibre de pregàries a la mà. Estava segura 
que el Paco aniria a missa si no estava treballant; no era el tipus d’home que 
desatenia les obligacions.” 

D’aquestes dues frases hem de destacar un parell de detalls importants. El primer 

és la manera en què la Montse es vesteix per anar a missa: s’ajusta a les estrictes 

normes d’indumentària que es van imposar, especialment després de la guerra, 

Il·lustració 29 Situació del front 
al novembre de 1938 
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en els llocs religiosos i de culte. No es podia entrar a les 

esglésies amb els braços descoberts i les dones s’havien 

de cobrir el cap perquè es considerava incorrecte que no 

es tapessin els cabells. Per aquest motiu, per escoltar 

missa o anar a les processons, portaven la mantellina.70 

El segon detall fa referència al comentari del narrador 

quan diu: “no era el tipus d’home que desatenia les obli-

gacions”. En aquest cas, quan parla d’obligacions, es re-

fereix al fet d’haver d’anar a missa. L’estricta moralitat 

religiosa que imposava el nacional-catolicisme s’estenia a 

tota la societat: un espanyol com calia havia de ser catòlic 

practicant, o almenys semblar-ho. Constantment es realit-

zaven misses, processons, grans celebracions de festivitats religioses, campa-

nyes contra la blasfèmia, etc. Hi havia un gran seguiment popular perquè, tot i que 

alguns hi anaven per sincera devoció, n’hi havia molts que hi anaven per por, per 

demostrar que no eren republicans (o rojos, tal com se’ls anomenava des del 

bàndol franquista) sinó afins al règim. És per aquesta raó que en aquesta frase 

del relat es parla del fet d’anar a missa com una obligació. 

Tot i això, la Montse no sabia ben bé on trobar-lo perquè diu que no l’havia 

vist mai a l’església: 

“Però, de fet, no podia recordar haver-lo vist a l’església i no sabia si es queda-
va plantat al final, com la majoria dels homes feien, o se n’anava al davant i 
buscava un lloc a prop de l’altar.” 

En aquella època, la majoria d’homes es quedaven al final de l’església; la sepa-

ració entre homes i dones en molts ambients era gairebé obligatòria. En l’àmbit 

religiós hi trobem un exemple destacat: els homes, durant la guerra i també a la 

postguerra, acostumaven a quedar-se al fons de l’església, perquè existia la cre-

ença que la religió era sobretot cosa de dones; a missa, eren elles qui ocupaven 

els bancs mentre que els homes es quedaven al darrere a punt per sortir o, fins i 
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Il·lustració 30 Església de 
la mare de Déu de Ribera 
(La Pobla de Segur) 

http://mayores.uji.es/proyectos/proyectos/lamujerbajofranquismo.pdf
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tot, xarrant a l’entrada. Hi ha alguns pobles on encara es pot observar aquest cos-

tum71. 

Finalment la Montse decideix anar a l’església, on ens descriu un ambient 

molt peculiar. S’explica que la gent defugia la mirada, com si volguessin passar 

desapercebuda o amagar les pors. No hem d’oblidar que, en aquells moments de 

repressió, qualsevol signe que podés identificar-te o senyalar-te, com pot ser la 

mirada, podia conduir-te a ser detingut o represaliat. Abaixar els ulls servia per 

amagar si estaves a missa per devoció o per obligació: 

“Va tremolar per un moment i després va mirar discretament mentre els bancs 
es començaven a omplir de gent que defugien la mirada.” 

La Montse seguia molt preocupada per saber què faria si en Paco no vol-

gués casar-se amb ella, fins i tot s’arriba a plantejar la idea del suïcidi: 

“Al llarg de la nit, se li havia ocorregut una altra opció, i ara se li tornava a rea-
parèixer una altra vegada. Hi havia un lloc apartat sobre el riu, aproximadament 
a un kilòmetre pujant de la vall, on el corrent era fort i les aigües profundes.” 

D’aquest paràgraf cal destacar que probablement en aquest moment s’estigui fent 

referència a un lloc real: M. Gimeno ens va explicar que podria ser que Tóibín 

s’inspirés en un fet posterior a la Guerra Civil, un fet que va passar gairebé als 

anys 50, i que n’hagués sentit a parlar: 

“La zona de Sort cap a dalt és una zona difícil pel que fa al terreny, i un cop van 

arribar els militars franquistes aquí, les unitats de guerrillers passaven a la zona 

franquista i feien atemptats. Així doncs, per acabar amb això i aterrar a la gent, 

els franquistes van anar als pobles i van agafar als vells i als joves i els van ma-

tar a tots a la carretera. Entre aquestes víctimes hi havia una noia de 16 o 17 

anys i la seva mare. 

El pare d’aquestes dues últimes víctimes estava exiliat a França i a l’arribar 

aquí i trobar-se-les mortes, es va suïcidar llançant-se al riu des d’un pont.”  

Així doncs, aquest és, possiblement, el lloc que la Montse s’està intentant imagi-

nar. Finalment, la protagonista aconsegueix parlar amb el Paco, però ell no mostra 

molt entusiasme, perquè sembla que visqui exclusivament en el seu món: 

“-Si tinguessis alguna estona lliure, seria genial que em truquessis a casa i pot-
ser podríem anar a fer un passeig, ni que fos només per la vila i tornar un altre 
cop a casa. Però potser estàs massa ocupat. 
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-Hi ha un capità nou de Madrid que insisteix amb les anotacions, i tots em vigi-
len per si decideixo empènyer una de les palanques quan no estan mirant. Ja 
saps, sóc l’únic que entén del tot el sistema electrònic, tot i que el nou company 
de Madrid està començant a tenir-ho per la mà.” 

S’ha de subratllar que, en aquest paràgraf, ens trobem davant d’un dada absolu-

tament literària, completament allunyada de la realitat històrica. En aquell mo-

ment, era impossible que vingués gent de Madrid a treballar a la presa, perquè a 

les hores a Madrid encara hi havia el govern de la República. En tot cas, els tèc-

nics i treballadors vinguts de fora haurien de ser de Salamanca o més aviat de 

Burgos. 

Quan després la Montse queda amb el Paco, ell no se n’adona de les se-

ves intencions, en cap moment intueix que ella el busca per casar-se. Al cap d’uns 

dies, la mare de la protagonista descobreix que ella està embarassada i que és 

per aquest motiu va al darrere del Paco. Aleshores, decideix intervenir en el tema i 

aconsegueix que es casin. La nena, a qui anomenaran Rosa, neix i el Paco 

l’estimarà, sorprenentment, més que totes les altre filles que tindrà després, que sí 

que seran filles seves. 

D’aquesta manera es tanca el flashback, i la història torna al present. La 

Montse rebutja anar a dinar amb en Rodolfo i invita a la seva filla, el mateix dia 

que el general està al poble, a dinar a casa seva. Després d’aquell dinar totes du-

es seuen a mirar fotografies: 

“Va començar a posar un plec de fotografies damunt la taula. 
-Aquesta era la meva àvia -va dir ella, sostenint-n’hi una-. Vivia amb nosaltres 
fins que hi va haver alguna mena de baralla i després se’n va anar a viure amb 
la meva tieta. Ella va venir d’Andorra i el meu pare sempre va pensar que tenia 
diners, però, evidentment, no en tenia. 
-Qui és la nena petita de la falda? 
-Aquesta era jo. Hi havia un home que venia una vegada a l’any amb una cà-
mera de retratar i una cabina fotogràfica i la gent feia cua.” 

Aquesta dada és completament certa perquè anys enrere era molt típic que pas-

sés un fotògraf pels pobles cada cert temps. Aleshores, totes les famílies que vo-

lien fotografies feien cua per a fer-se’n, tot i que aquestes no eren gaire barates.  

 

D’aquesta manera, amb la mare i la filla assegudes entre els records, “Estiu 

del ‘38” arriba al seu final. Com a totes les grans històries, el relat de Colm Tóibín 

ha navegat entre la ficció i la realitat, entre l’invent literari i els fets històrics que 

van commocionar un país, una comarca i una vil·la, La Pobla de Segur. Mirem 
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l’escena final, som als anys noranta i tot resulta versemblant: la tarda es va morint 

i en Rodolfo i la Rosa se’n tornen cadascú a casa seva, cadascú al seu món, sen-

se arribar a conèixer-se. La Montse respira de nou alleujada, lliure, potser amb 

pau; el seu secret, el secret de tota una vida, continuarà segur: 

“La Montse va sospirar amb complaença pensant en ells dos, allunyant-se tan 
fàcilment l’un de l’altre; tots dos estarien a casa abans que caigués la nit.” 
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4 Cara a cara amb l’autor 

Guardant el secret 

 

Des del primer moment que vam 

iniciar aquest projecte teníem en 

ment la possibilitat de dur a terme 

una entrevista amb el nostre pro-

tagonista, Colm Tóibín.  

En un principi ens semblava que 

resultaria difícil fer aquesta trobada 

degut a l’atapeïda agenda del nos-

tre escriptor, però va resultar més 

fàcil del que pensàvem. 

Des del primer moment Colm Tóibín va ser molt amable i es va mostrar encantat 

amb la idea de poder-nos trobar a principis d’agost a Farrera, un poble del Pallars 

Sobirà on sempre hi passa uns dies a l’any. 

Finalment, ens vam trobar el dia 6 d’agost. Ell, molt atent, ens va convidar a realit-

zar l’entrevista a casa seva però, com la nostra intenció era gravar-la, vam decidir 

que seria millor anar al Centre d’Art i Natura de Farrera, una residència de treball 

per a artistes i investigadors d’arreu del món, on el seu director, el Lluís Llobet, 

ens va rebre molt amablement i ens va facilitar una sala per poder parlar amb 

tranquil·litat. 

Era un dia assolellat i els raigs de llum entraven pel gran finestral, a través del 

qual es podia veure un paisatge muntanyenc magnífic. Els tons verdosos de 

l’exterior envaïen tota la cambra. No ens podíem trobar en un ambient més acolli-

dor per parlar amb un escriptor com el Colm Tóibín. 

  

  

Il·lustració 31 Colm Toíbín i l'autora 
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Summer of ’38: “El tema d’aquesta història és el silenci, no dir res” 

 

-Pregunta: D’on va sorgir la idea d’escriure un relat ambientat a La Pobla de 

Segur durant la Guerra Civil?  

-Colm Tóibín: Cinc anys abans d’escriure la historia vaig entrevistar a Manel 

Gimeno72 i estàvem parlant sobre el seu llibre i la seva metodologia quan em va 

explicar una historia: quan estava escrivint el llibre, un home molt ben posicionat 

dins del bàndol nacionalista durant la Guerra va tornar a La Pobla de Segur des-

prés de molts anys. Tots dos estaven passejant pel carrer, perquè l’extinent li es-

tava ensenyant on havien passat coses concretes de la Guerra, i aleshores es 

van trobar a una dona que va reconèixer el militar i així doncs es van posar a 

parlar molt amistosament. En Gimeno es va quedar sorprès perquè ell es pensa-

va que, un cop les tropes van ocupar Tremp i La Pobla, tothom es va quedar a 

casa, però en realitat no va anar així perquè, entre d’altres coses, era estiu. Els 

feixistes havien portat les guitarres i es quedaven fins molt tard als bars, i a poc 

a poc a poc la vida ordinària es va reprendre, però no per molt temps. Jo sempre 

pensava en aquest tema. Una historia sorgeix quan hi ha alguna cosa inusual. Si 

tu tens una idea sobre la Guerra on hi ha dos bàndols, però de sobte un bàndol 

comença a apropar-se a l’altre, tens una historia. I aquesta anècdota que en Gi-

meno em va contar se’m va quedar gravada com una cosa fascinant sobre la 

Guerra, perquè la imatge que tenim d’ella és d’una gran divisió entre els bàndols, 

però de repent, en aquest cas, les divisions comencen a desdibuixar-se. Alesho-

res, lentament, em va anar venint la història. 

-P: En un moment de la seva conferència sobre Orwell i Barcelona73 menciona 

que l’escriptor del llibre Revolució, Guerra i repressió al Pallars, Manuel Gimeno, 

era un treballador de la companyia elèctrica FECSA igual que l’home que apa-

reix al relat “Summer of ’38” (“Estiu del 38”) que també intenta recopilar fets so-

bre la Guerra civil. Aquest fet és pura coincidència o vostè es va inspirar en 

aquest escriptor (Gimeno) per crear el personatge? 
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-CT: Sí, en Manel apareix a la història. Ell és l’historiador del principi que vol par-

lar amb la Montse, perquè això és el que en Gimeno sempre volia fer: trobar gent 

que recordava fets en concret. 

-P: La historia la va escriure perquè la revista The New Yorker li va encomanar? 

-CT: Oh no, no. La vaig escriure sense cap motiu, simplement vaig pensar que 

ho havia de fer. Així que un dia se’m van ocórrer les primeres línies i les vaig 

anotar amb un bolígraf, sense cap raó. De tant en tant l’anava mirant i anava 

afegint-hi coses. Aleshores un dia la vaig passar a ordinador i li vaig donar al 

meu agent que la va acabar donant al The New Yorker. 

Tot i això, la història era massa llarga i al The New Yorker no volen res que tingui 

més de 8000 paraules, o 6000, o alguna cosa així74. I l’editor em va enviar un 

missatge dient-me que no volia cap problema per haver d’escurçar la història, 

que volia el meu consentiment i jo li vaig dir que ho podia fer. Així que hi van ha-

ver algunes coses que simplement les va treure i va ajustar la història als marges 

de la revista. 

-P: Què pretenia creant una història on l’argument principal girés a l’entorn de 

l’amor d’estiu entre un soldat franquista i una noia de poble, volia reflectir la rela-

ció entre els dos bàndols, crear un contrast entre l’un i l’altre...? Està basat en 

algun fet real? 

-CT: Bé, vaig pensar que era una història interesant, que era una història inusu-

al. A més aquí, al Pallars, l’estiu és més curt. Al final de l’agost ja pots notar l’aire 

fred, i vaig pensar que aquesta era una altra idea interessant, perquè després 

d’aquest temps tan curt ell desapareixeria perquè tornaria a la Guerra, i lògica-

ment en aquella època, sense Facebook ni correu, era impossible estar en con-

tacte. 

-P: En el seu relat vostè explica que els soldats celebraven festes a la vora del llac 

on acudia gent del poble. D’on va treure aquesta dada? És real, és inventada? 

-CT: Quant vinc cap aquí des de Barcelona, creuo el pont a la Pobla, giro a la 

dreta i vaig per una carretera angosta pel cantó del llac uns 2 o 3 kilòmetres. Allí 

hi ha un “xiringuito” i una mena de platgeta i et pots banyar al llac. Així que sem-
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pre vaig tenir al cap que aquell lloc estava allí i que es podia construir un “xirin-

guito” fàcilment. 

-P: Però aquest fet és real o és inventat? 

-CT: És inventat. Però creia que a l’estiu la gent de la Pobla, tan aviat com van 

tenir el llac, sempre devia anar a banyar-se allí. 

-P: Quan en el relat vostè parla dels moviments de les tropes, quan explica que 

els presoners són conduits a la presó de Lleida o Tremp o qualsevol altra de les 

dades militars que apareix en la història, es basa en fets documentats o són 

simplement fruit de la ficció narrativa? 

-CT: Bé diguem-n’hi que és una barreja. Sabia alguna informació sobre els bom-

bardejos de la zona, però no vaig voler fer cap mena de recerca, volia deixar 

aquest tema en un segon pla. Un dels problemes de buscar informació és que, si 

en busques massa, l’acabes introduint a la història, i això fa que aquesta es 

trenqui. És per aquest motiu que només necessites saber el més mínim. Així que 

la resposta és no. 

-P: Fins a quin punt el fet de precisar com avancen les tropes també li serveix 

per a crear el temps intern del relat? 

-CT: Sí, perquè a qualsevol Guerra la gent no acostuma a fer res, però alesho-

res, de sobte, passa alguna cosa. Així doncs necessitava que anessin passant 

les coses perquè avances la història. Però realment no és tan important el què 

passa exactament. 

-P: Per quin motiu la seva història transcorre en dos èpoques diferents, la Guerra 

Civil i més o menys finals de la dècada dels noranta? Què pretenia amb la con-

frontació d’aquestes dues realitats històriques? 

-CT: Estava interessat en el tema de la memòria, l’edat, i com el pas del temps 

pot afectar a una persona, però també en dos tipus de conceptes diferents: el 

succés mateix, que està sempre desordenat, i la memòria d’aquest que està 

d’alguna manera més inventada. Però ella, la Montse, viu en els dos. 

-P: Aquests dos mons confrontats de “Summer of ’38” (“Estiu del 38”) els utilitza 

com a eina per a mostrar la permanència del passat i els seus efectes en el pre-

sent? 
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-CT: Sí, estava pensant en la memòria personal, pròpia, aquella que ningú més 

coneix. Ella, la protagonista, no explica a ningú el que va passar. I aquesta idea, 

que hi ha gent caminant pels carrers que no han contat a ningú alguna cosa, és 

molt interessant. 

Això pot passar de vegades amb les fotos. Quan tenia més o menys uns 16 

anys, estava a casa mirant fotografies i vaig preguntar qui era un home que sor-

tia en una de les fotos, però la mare em va dir que no parlés d’ell. És aleshores 

quan te n’adones que hi ha coses sobre les seves vides de les quals no n’han 

tornat a parlar més. 

-P: En la història, igual que hi ha dos temps confrontats, també hi ha dos perso-

natges masculins enfrontats, un és el Rodolfo, que representa un heroi als ulls 

joves de la Montse, i l’altre és en Paco, que representa tot el contrari. Fins a quin 

punt la seva història reivindica la valentia i l’honor de personatges quotidians 

com en Paco? 

-CT: Oh, aquesta és una bona pregunta. Crec que bastant, perquè al principi, 

quan comences a pensar, veus les coses en blanc i negre: en Rodolfo és glamu-

rós i guapo i en Paco és avorrit i estrany. Després, mentre vas pensant, ho vas 

veient tot més gris, i penses que allò era massa fàcil i et planteges la idea de què 

passaria si en Paco fos lleial, si al cap dels anys es convertís en algú que ella, la 

Montse, respectés. D’aquesta manera li dones al Paco alguna cosa més, una 

nova essència. Aquesta, al principi no hi és però, a mesura que vas pensant, 

veus que ho has de fer més flexible. Fer dos tipus de personatges, dos tipus 

d’home, A i B i que xoquin, és massa fàcil; i aleshores penses: ¿I si faig al Paco 

ridícul al principi i faig que ella no el vulgui i després a poc a poc el vaig fent més 

interessant? Aquesta també és una part del procés d’escriure, que ho perfeccio-

nes, ho canvies, fas les coses més complicades. 

-P: Per què la Montse mai arriba a rebel·lar-li a la seva filla la veritat sobre el seu 

pare? Quina moralitat hi ha al darrera d’aquesta actitud de mantenir el secret? 

 -CT: Bé, no crec que sigui exactament una moralitat. Un escriptor ha de fer que la 

història sigui interessant per al lector. El lector ha de pensar que la Montse convida-

rà a la seva filla i li explicarà i potser aniran al restaurant; és a dir, el lector pensarà 

que tot canviarà aquell dia. Però, després, a poc a poc, va veient que no. Primer, el 
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lector pensa que passarà quelcom esperat, però tu, a mesura que avança la histò-

ria, li vas ensenyant que no, que no farà res.  

Durant aquelles hores que el general està a la ciutat, ella necessita fer alguna 

cosa i aleshores pensa que si ve la seva filla gran estarà ocupada. Tot i això, no 

parlaran sobre el tema ni tampoc aniran al restaurant. Fer que alguna cosa no 

passi a la història pot tenir més força que si haguessin anat allí a trobar-se amb 

el pare. En aquesta història el tema és el silenci, no dir res. 

Però no hi ha cap més tipus de moralitat que la de fer la història interesant per al 

lector, sorprendre’l. 

-P: Sembla que el final de la història esdevingui un reconeixement al valor i la 

valentia humana d’en Paco, perquè quan la Montse parla amb la seva filla, li 

menteix, dient-li que és el seu pare, en Paco, qui fa les fotos; però en canvi, a mi, 

em sembla que aquesta mentida guarda una veritat moral: que en realitat el pare 

és en Paco perquè sempre hi va ser. Hi està d’acord, amb aquesta interpretació? 

-CT: Sí, volia això a la història. El primer pensament que et ve al cap és que en 

Paco, quan neixi la nena, no la voldrà veure i estimarà a les seves pròpies filles 

però mai li acabarà d’agradar la Rosa. Aquest és el primer pensament. Però 

després arribes a una segona idea: ¿I si realment estima aquesta filla, i la filla 

l’estima també a ell i sempre han estat molt units? Això és molt més interessant 

que simplement fer que en Paco no estimi la Rosa perquè no és la seva filla. 

Aquesta idea de fer l’inesperat, que ja és la segona vegada que surt, ve una mi-

ca de ser professor. Quan un alumne et porta una història curta, li dius: mira tot 

això d’aquí és obvi; ¿Per què no fas un altre pas, mirés més enllà i fas que una 

cosa no passi o fas que un personatge no senti una emoció que en principi sem-

bla evident? Així que em vaig com auto-ensenyar i vaig fer que el Paco esdevin-

gués el personatge complicat. 

No té sentit llegir una història on saps tot el que passarà, perquè si no ho saps et 

quedes bocabadat. El que intentes és que el lector es sorprengui i pensi que una 

cosa és nova, inesperada, i li interessi. Així que quan escrius treballes més aviat 

pensant amb el lector que no pas buscant una moralitat. 

-P: Per quina raó creu que hi ha hagut tants escriptors estrangers, sobretot an-

glesos i americans, interessats en el tema de la Guerra Civil? 
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-CT: Tots els escriptors estrangers, i suposo que jo també, teníem una idea 

d’Espanya. El consideràvem un país molt obert i amigable, on es gaudia molt de 

la vida i de les nits. Aleshores que entrés en aquesta terrible guerra, ens sem-

blava tan estrany i dramàtic que suposo que aquesta és la raó per a aquest in-

terès. La imatge que teníem d’Espanya era de gent del sud tocant la guitarra, 

d’aquest tipus de gent que gaudeix de la nit, però de sobte va passar això. 

A més les ideologies també eren molt interessants. Per una banda hi havia 

aquells que tenien uns pensaments que van romandre de la Inquisició i per l’altra 

hi havia aquells que buscaven la llibertat i miraven el futur. Així que són dos 

ideologies molt clares, tot i que, quan ho estudies bé..., ja no ho són tant; però, 

en un principi, sí.  

 

“Una novel·la esdevé la teva reflexió” 

 

-P: El handicap que té la protagonista de la novel·la The South (El Sur)75 amb la 

llengua és un reflex de la experiència seva quan va arribar a Catalunya? 

-CT: Crec que era interessant quan vaig arribar aquí al 1975 perquè venia 

d’Irlanda, on l’irlandès gairebé no es parla a les ciutats i la gent jove tampoc el 

parla, només al oest d’Irlanda, perquè és una llengua en declivi. Aleshores ado-

nar-se’n de sobte que tota la gent de la meva edat que escoltaven al Bob Dylan o 

fumaven marihuana parlaven en català era molt estrany.  

Això va ser la primera nit quan algú ens estava ensenyant una pel·lícula sobre 

l’antiga observació d’ocells, i no paraven de dir “Què és això? Què és això?”, i jo 

pensava: per què estan parlant en català? Tots el parlaven tota l’estona. I això, 

per algú que no coneix Catalunya, és una gran impacte, perquè no passa a Angla-

terra, no passa a Escòcia, no passa a Irlanda, o sigui que va ser una gran sorpre-

sa. 

-P: Li va sobtar que aquí es parlés català o ja coneixia aquesta realitat lingüística? 

-CT: Jo coneixia el català, però pensava que la llengua estaria en retrocés i que 

només la trobaria a les muntanyes, com aquí a Farrera, però no al mig de Barce-
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lona. Així que va ser una gran sorpresa, i encara és per a tothom una gran sor-

presa la fortalesa de la llengua catalana. 

-P: Isona, a més de ser el nom d’un poble del Pirineu, és un nom molt típic català. 

Com és que el va triar per la filla de la Katherine al llibre The South (El Sur)? 

-CT: Tinc una amiga que és diu Isona. Aquesta pregunta era fàcil. Crec que el seu 

pare volia un nom que no és pogués traduir al castellà. 

-P: En una entrevista vostè va dir: “En general, la gent de la muntanya no toquen 

la guitarra ni es queden bevent fins tard. És una de les raons per les quals m'a-

graden les muntanyes, l'austeritat i la seriositat de la gent. Vols agradar i confiar 

en la gent de Catalunya, però mai passa durant la nit, i mai en un bar.76" Alesho-

res, com és que al llibre The South (El Sur) els protagonistes (en Miquel, en Mi-

chael i la Katherine) fan precisament el contrari quan ja estan a la muntanya? 

-CT: Oh, crec que en Miquel és molt inusual, ho fa tot, tot allò que li agrada. No és 

un personatge típic. Sí, és diferent, no és el típic català. 

-P: El fet que les dues protagonistes dels llibres The South (El Sur) i Brooklyn77 

decideixen anar-se’n d’Enniscorthy té alguna cosa veure amb un sentiment propi 

de necessitat de sortir de la seva pròpia ciutat natal o simplement és una coinci-

dència? 

-CT: Les dues novel·les estan ambientades en la generació dels meus pares i a 

mi m’és més fàcil imaginar-me, bé, no imaginar-me sinó simplement és més fàcil 

escriure un llibre sobre aquella època que la d’ara, on em costa molt veure alguna 

cosa clara. I suposo que tots dos van sorgir a través d’una pregunta que tenia. En 

el cas de El Sur la pregunta era: què hagués passat si la meva mare hagués mar-

xat? I en el cas de Brooklyn era: què hagués passat si la meva tieta hagués mar-

xat? O sigui que en els dos casos hi ha el plantejament del “què hagués passat” i 

després el llibre entra en joc, però no estan basats en cap fet real.  

De fet sí que hi va haver molta gent que va marxar. Irlanda és un país on molta 

gent se’n va anar. La gent va marxar a Anglaterra, però ningú a España. Bé, de 

fet, alguns pintors irlandesos van venir a España. Hi ha un pintor que es diu Geor-
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ge Campbell78 que va anar al sud i va pintar escenes espanyoles. També hi van 

haver moltes pintores que van anar a França. O sigui que no era inusual anar-se’n 

per la llum. Però sí, tots dos llibres estan ambientats als anys cinquanta on puc 

veure amb més claredat que en la època actual.  

-P: A Homage to Barcelona (Homenatge a Barcelona)79 fa un gran repàs de la 

història i la cultura catalana. Què porta un escriptor Irlandès com vostè a escriure 

aquest llibre? 

-CT: Quan van anunciar que els Jocs Olímpics serien a Barcelona, que crec que 

va ser al 86 o al 87, és a dir, bastant abans que es celebressin. Jo tenia un agent 

a Londres i un dia estàvem parlant i em va dir que havia d’escriure aquest llibre 

perquè Barcelona, en aquella època, al 86 o 87, s’estava convertint en una ciutat 

famosa per als anglesos, perquè la consideraven una ciutat meravellosa per visi-

tar un cap de setmana, quatre dies... Tot i que crec que al final això va acabar 

sent un desastre. Però, en aquell moment, la ciutat encara no havia estat destruï-

da de la manera en què penso que ho està ara. Els catalans encara caminaven 

per les Rambles. Però, la idea era aquesta, perquè la gent estava molt interessa-

da en Barcelona. 

-P: Aleshores ara li agrada menys la ciutat de Barcelona? 

-CT: No, bé, m’agraden algunes parts de la ciutat. Però el centre de la ciutat ha 

canviat moltíssim. L’únic que has de fer és moure’t uns carrers enllà i la ciutat ja 

torna a ser perfectament normal una altra vegada. 

-P: En aquest llibre explica tots els fets d’una manera molt detallada. Com va arri-

bar a conèixer tant bé la història catalana i la vida de tots els artistes que mencio-

na? 
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-CT: Els diumenges al matí d’aquells anys —estic parlant del 1977— anava al que 

és ara el Parlament Català que abans era el Museu d’Art Modern i em vaig quedar 

fascinat per tots els pintors que no havien marxat a França, que no s’havien con-

vertit en Picasso80, en Dalí81 o en Miró82, com per exemple en Sorolla83, en Ra-

mon Casas84 o en Joaquim Mir85 i que simplement treballaven d’una forma més 

tradicional i estable. Així doncs, em vaig interessar molt en aquest grup de pintors 

i vaig començar a mirar les seves obres. No crec que ningú més ho fes en aquella 

època. I això va estar sempre al meu cap perquè, de la mateixa manera que la 

poesia, el teatre o la novel·la era una cosa molt important per els irlandesos, a 

Catalunya ho eren les arts plàstiques. A més, estaven sorgint noves figures com 

Miquel Barceló86, pintors molt joves estaven aparegueren en aquells anys. Tenia 

alguns amics que pintaven i feien exposicions. Ser un pintor a Catalunya era com 

ser un escriptor a Irlanda. 

I bé, la seva història era una gran curiositat meva, sempre em preguntava: “On 

vivia Picasso? On va anar?...” I així, poc a poc, vaig anar descobrint-ho tot. 

-P: Resulta sorprenent que vostè assistís en primera persona a l’arribada de Tar-

radellas87 a la plaça Sant Jaume. Vostè hi era realment o és simplement un qües-
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tió de tècnica narrativa? De fet, totes les històries que explica són en primera per-

sona, realment estan basades en l’experiència pròpia? 

-CT: Estava allí. Per entrar a la plaça havies d’aconseguir un adhesiu i vaig conèi-

xer algú que me’n va donar un. O sigui que sí, que estava allí. Va ser un gran 

moment. Tarradellas primer estava a la frontera entre França i Catalunya. Des-

prés va anar fins a Madrid. Tothom estava mirant els seus moviments, el que es-

tava fent. Així que el dia de la seva arribada a Catalunya va ser anunciat un mes 

abans, era una gran esdeveniment: El retorn. I simplement vaig aconseguir un 

adhesiu, però era només una cosa petita, no era tan difícil entrar a la plaça aquell 

dia! 

I pel que fa a les històries, doncs sí, totes les històries que explico són reals, per-

què crec que en un llibre així si dius que una cosa va passar, va haver de passar 

realment, no t’ho pots inventar. 

-P: Hi ha escenes d’Homage to Barcelona (Homenatge a Barcelona), com quan 

explica el primer cop que els catalans van poder tornar a celebrar l’11 de setem-

bre després de la Guerra i la Dictadura, o quan diu que els catalans van xiular 

l’himne espanyol en un partit del Barça, que em recorden molt al present. Però 

d’alguna manera el pas del temps s’ha de notar, què creu que ha canviat des del 

moment que va escriure el llibre fins ara? 

-CT: Oh, sí, l’11 de setembre de 1977 van avisar amb 24 hores d’antelació que es 

podia celebrar la Diada però a Sant Boi, no a Barcelona. Així que la gent va co-

mençar a dir “Tots a Sant Boi” i finalment tothom va anar-hi per celebrar-ho. El 

més graciós és que Sant Boi era conegut per tenir un psiquiàtric i aleshores sem-

blava que tothom se n’anava allí.  

Crec que el que ha canviat és que una gran lluita ha arribat a consolidar-se, espe-

cialment pel que fa a la llengua. Perquè jo vaig fer entrevistes amb gent que es 

dedicaven a la política lingüística, que estaven treballant amb què li passava a 

una llengua minoritària sota pressió, i em van dir que la llengua s’anava perdent 

                                                                                                                                    

Civil Espanyola va ocupar els càrrecs de conseller de Finances i de president del consell executiu de la Gene-
ralitat, i president de la Comissió d'Indústries de Guerra fins a la seva expropiació el 1938. A partir de 1939 es 
va exiliar a Suïssa i a França. El 1954, a Mèxic, els diputats catalans a l'exili el van elegir com a president de 
la Generalitat. Finalment va retornar a Catalunya el 23 d'octubre del 1977 i va ser rebut per una multitud a 
Barcelona. La seva frase "Ja sóc aquí" que va pronunciar des del balcó de la plaça Sant Jaume aquell 23 
d’octubre ha quedat a la història del país. Cfr. https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Tarradellas_i_Joan [Data de 
consulta: 18/08/2015] 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Tarradellas_i_Joan
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lentament. Hi va haver una dona que es deia Aina Moll88 que va ser la primera 

que va avisar al govern Català sobre aquest fet. El segon va ser en Miquel Stru-

bell89. Jo els vaig entrevistar a tots dos i em van dir que aquesta llengua a poc a 

poc aniria a menys i que es convertiria en la llengua dels pobles i de la muntanya, 

si no hi havia cap intervenció. Aquesta intervenció havia de ser una completa 

normalització que havia de venir des de la televisió, la radio, els noms dels car-

rers... Havia d’emergir per tot arreu. Hi havia d’haver una reemerció del món pú-

blic en català. I aconseguir tot això va ser un gran esdeveniment. Ningú entén 

com d’important ha estat, perquè ningú ha mirat el que hagués pogut passar en 

els últims 35 anys de no fer el que s’ha fet. Hi hauria hagut una lenta disminució 

de la llengua. Cada deu anys hagués anat perdent un cinc per cent de parlants, 

més o menys com l’irlandès, però no ha passat. O sigui que aquest va ser un gran 

esdeveniment que gairebé ningú va percebre en el seu moment; tot i així està 

aquí. 

Però, sí, hi havia les mateixes passions, els mateixos sentiments, les mateixes 

idees. Els catalans sou molt divertits, perquè si vas a Venècia o a Londres sempre 

hi ha algun grup que estan parlant en català, però si vas a Sevilla o a Madrid, no, 

perquè els catalans simplement no hi van. 

-P: En el llibre Homage to Barcelona (Homenatge a Barcelona) parla d’artistes 

que troben la inspiració en el camp (“com Picasso i altres, Miró va trobar la inspi-

ració al camp català, allunyat de la ciutat”). S’inclouria vostè dins d’aquest grup 

d’artistes que troba la inspiració en el món rural? 
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 Aina Moll Marquès (1930) és una filòloga menorquina membre del Grup Català de Sociolingüística i també 
de la primera Comissió de Transferències Estat-Consell General Interinsular de les Balears. Fou directora 
general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya del 1980 al 1988 i el 1995 i el 1996 fou també 
assessora lingüística del govern balear. Des del 1993 és membre numerari de l'Institud Estudis Catalans. El 
1990 publicà el llibre La nostra llengua i el 2004 una biografia del seu pare titulada Francesc de B. Moll: la 
fidelitat tossuda. El 8 de maig de 2012 fou declarada doctora honoris causa per la Universitat Oberta de Cata-
lunya. Cfr. https://ca.wikipedia.org/wiki/Aina_Moll_Marquès,  [Data de consulta: 18/08/2015]; 
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0043249.xml [Data de la consulta: 30/11/2015] 
89

 Miquel Strubell i Trueta (1949) és un sociolingüista català de pare anglès i mare catalana. El 1980 fou cap 
del Servei de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció primer d'Aina Moll i 
després de Miquel Reniu i de Lluís Jou i Mirabent. També ha estat també director de l'Institut de Sociolingüís-
tica Catalana. Fou secretari del Consell Social de la Llengua Catalana i membre del consell d'administració, i 
després vice-president, del Consorci per a la Normalització Lingüística. Ha fet recerques en temes de bilin-
güisme escolar i familiar i ha escrit sobre polítiques lingüístiques, planificació lingüística i temes relacionats. 
Les seves obres principals són: Llengua i població a Catulnya (1981), La llengua catalana a l’àrea barcelonina 
(1986), The Catalan Language: Progress towards normalisation (1991), entre d’altres. Cfr. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Miquel_Strubell_i_Trueta [Data de consulta: 18/08/2015] 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Aina_Moll_Marquès
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0043249.xml
https://ca.wikipedia.org/wiki/Miquel_Strubell_i_Trueta
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-CT: Sí, bé, venir aquí va ser una gran aventura i ara està molt bé, perquè aquest 

poble és molt tranquil i t’aixeques al matí i no tens res a fer. A no ser que siguis un 

excursionista o vulguis anar amb bicicleta, no hi a res a fer. Aleshores simplement 

penses, bé, doncs, em posaré a escriure. 

-P: Tan en el llibre Homage to Barcelona (Homenatge a Barcelona) com en el lli-

bre The South (El Sud) parla de Berga i la seva Patum90. Què li sembla aquesta 

festa, la troba una mica salvatge o li agrada precisament per això? 

-CT: Va ser impressionant. Hi vaig anar per primer cop més o menys cap a l’any 

1977, vaig tornar-hi al 1988 i després encara hi vaig tornar una altra vegada, era 

excepcional. Mai havia vist una cosa així. L’única altra cosa que vaig veure des-

prés que s’hi assemblava va ser a Ciutadella per Sant Joan91 que també era ex-

traordinari. Però la Patum era increïble.  

-P: A Homage to Barcelona (Homenatge a Barcelona) parla sovint de la cuina ca-

talana però no n’acaba de donar la seva opinió. Què en pensa? La considera mi-

llor o pitjor que la irlandesa? 

-CT: A Irlanda teníem bastanta pobresa, quan jo era un nen no teníem bon menjar 

i quan vaig arribar aquí me’n vaig adonar que la gent li donava molta importància. 

O sigui que és simplement una actitud diferent respecte al menjar. Però sí, 

m’encanta l’arròs negre. 

-P: En el mateix llibre també parla de la Diada de Sant Jordi. Què li sembla aques-

ta festa? Ha vingut mai com a escriptor convidat? 

-CT: Oh, és un malson. A tothom li agrada però si ets un escriptor ja no tant. Vaig 

venir un any amb una novel·la i jo i altres escriptors érem simplement apartats per 

                                            
90

 La Patum de Berga és una festa tradicional i popular que se celebra a la ciutat de Berga, capital de la co-
marca del Berguedà, durant la festivitat de Corpus. Aquesta festa representa que és una lluita entre moros i 
cristians i consisteix en diferents representacions al carrer amb la participació ciutadana en les quals n'és 
característica la presència de foc i pirotècnia. L'any 1983 va ser declarada per la Generalitat de Catalunya 
festa tradicional d'Interès Nacional i el 25 de novembre de 2005 «Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial 
de la Humanitat» per la UNESCO. Vídeos de la festa: https://www.youtube.com/watch?v=eOrGPpMDZ2Q,  
https://www.youtube.com/watch?v=Ae6HzbbM0hM.                 
Cfr. https://ca.wikipedia.org/wiki/Patum_de_Berga [Data de consulta: 18/08/2015] 
91

 Les festes patronals de Menorca que són de tradició centenària tenen el seu origen en les Festes de Sant 
Joan i se celebren a Ciutadella, un municipi de Menorca, des del segle XIV. 
El protagonista principal de les festes és el cavall. Els genets caixers, vestits de blanc i negre, van sobre els 
seus cavalls pels carrers del poble, fins que es celebra el tradicional “jaleo”, on els caixers entren a la plaça 
del poble i passen entre la multitud demostrant les seves habilitats i fent saltar als cavalls al ritme de les típi-
ques cançons d'aquestes festes. Vídeo de les festes: https://www.youtube.com/watch?v=UEA0naz6pIQ. 
Cfr.https://es.wikipedia. org/wiki/Fiestas_patronales_de_Menorca [Data de consulta: 18/08/2015] 

https://www.youtube.com/watch?v=eOrGPpMDZ2Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ae6HzbbM0hM.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Cfr.%20https://ca.wikipedia.org/wiki/Patum_de_Berga
https://www.youtube.com/watch?v=Ae6HzbbM0hM.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Cfr.%20https://ca.wikipedia.org/wiki/Patum_de_Berga
https://www.youtube.com/watch?v=UEA0naz6pIQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_patronales_de_Menorca
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la gent de la televisió que s’havien llegit uns pocs llibres. Si eres un escriptor amb 

poca audiència, la gent no et reclamava, i estaves signant a diferents llocs però 

tenies poc lectors que volguessin la teva signatura. És una festa extraordinària de 

veure si ets un turista o un estranger, però si ets un poeta o un novel·lista poc 

conegut es converteix en una cosa molt comercial. 

Hi va haver un moment que me’n recordo que van venir i van dir: “Tota la gent 

d’aquí, moveu-vos”; i jo em pre-

guntava com podia ser que aquells 

escriptors grans fossin apartats 

simplement perquè venien els de 

la televisió amb les ulleres de sol i 

les càmeres, perquè s’havien llegit 

un insignificant llibre sobre un ho-

me que no és ningú. O sigui que 

és una celebració molt comercial.  

-P: Hi ha un aspecte dels seus llibres que m’intriga bastant. En moltes de les se-

ves obres la música i la pintura hi apareix d’una forma molt viva. Per què? És vos-

tè un gran amant d’aquestes dues arts? 

-CT: Ah, sí, tinc un gran interès en aquestes arts. Un novel·la esdevé una reflexió 

teva, sense importar el que facis perquè, encara que no vulguis, les teves idees 

acaben apareixent d’alguna manera. O sigui que aquestes dues coses sempre hi 

són. Si te n’adones, no hi apareix res d’esport perquè no llegeixo sobre aquest 

tema. Quan escrius tens tendència a utilitzar el que saps. Normalment quan es-

crius un paràgraf o una escena tires per la via més fàcil i utilitzes alguna cosa que 

coneixes bé. 

 

Catalunya, una segona casa: “Orwell no entén Catalunya” 
  

-P: A partir de quin moment es va sentir vostè interessat per Catalunya? Va ser “Ho-

mage to Catalonia” (“Homenatge a Catalunya”) d’Orwell el punt de partença? 

-CT: No, perquè Orwell no entén Catalunya, podria ser perfectament Homenatge 

a Aragó, per Orwell no hi ha cap mena de diferència. En el llibre menciona la llen-

gua catalana potser dues vegades. No mostra aquest sentit de Catalunya com 

Il·lustració 32 Moment distès durant l'entrevista amb en 
Colm Toíbín 
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una entitat. Crec que va ser més un poeta irlandès anomenat Pearse Hutchin-

son92. Ell havia viscut a Barcelona als anys cinquanta i va traduir un volum sencer 

de Josep Carner, del català a l’anglès. Jo el vaig conèixer a Dublin quan era un 

estudiant, perquè venia a fer xerrades i va ser allí on va llegir a Josep Carner i 

també alguns altres poetes catalans; a més Hutchinson també havia traduït al-

guns poetes gallecs. Ell va insistir molt en el fet que hi havia dues llengües a la 

ciutat de Barcelona. O sigui que va ser més ell que Orwell. 

-P: Irlanda es va independitzar del Regne Unit a començaments del segle XX; 

Catalunya també està a hores d’ara en un procés similar. Creu que hi ha alguna 

relació entre Catalunya i Irlanda? Quina o quines? 

-CT: Bé, a Irlanda hi va haver una rebel·lió al 1916, al mig de la Primera Guerra 

Mundial. Però, després de la Primera Guerra Mundial, al novembre de 1918, hi va 

haver unes eleccions on de sobte la majoria de la gent volia la independència. Ales-

hores va ser quan els irlandesos van dir que no tornarien a Anglaterra, perquè fins 

aleshores els representants irlandesos anaven a Londres i formaven part del govern 

Britànic, i que començarien un nou parlament a Dublín.  

I aquest és l’únic moment on veig la similitud entre Irlanda i Catalunya, perquè ara 

l’Artur Mas vol dur a terme unes eleccions amb una sola qüestió: la independència, 

que és el que va passar a Irlanda al 1918, i el govern anglès es va enfurismar perquè 

deien que no podíem fer un altre parlament.  

O sigui que aquelles eleccions de 1918 i el que esteu fent vosaltres ara, gairebé cent 

anys després, s’apropen moltíssim. Tot i això, cal tenir present el que va passar des-

prés del 1918, vam tenir cinc anys de guerra. Però en aquelles eleccions la gent sim-

plement va votar sobre una qüestió: sortiu del nostre país, us volem fora del nostre 

país. Al sud d’Irlanda, la majoria dels diputats que van tornar estaven a favor de la 

independència. O sigui que entre aquest esdeveniment i el que està passant ara aquí 

hi ha un conjunt de connexions molt importants. 

-P: Què és exactament el que el captiva tant de Catalunya que fa que alguna de 

les obres estiguin ambientades aquí com “Summer of ’38” (“Estiu del 38”), The 

South (El sud), Homage to Barcelona (Homenatge a Barcelona) o “A long winter” 

(“Un llarg hivern”)? 
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 Apartat dedicat específicament a Hutchinson 
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-CT: Perquè escriure sorgeix de l’experiència i especialment Summer of ’38 (Estiu 

del 38) i A long winter (Un llarg hivern) van sorgir de petites històries que em van 

contar que es van quedar al meu cap. Com que, per exemple, no conec ni França 

ni Itàlia mai he ambientat una història allí. 

-P: En una entrevista al diari Ara aquest any, vostè va dir: “El setembre del 1975 

Irlanda era un lloc molt difícil en aquells anys. La campanya de l’IRA semblava 

interminable i el país s’anava convertint cada cop més catòlic i provincià, i insular, 

i realment tothom en volia marxar. Tot i que l’economia estava millorant, tot i que 

podies trobar feina... Algú em va dir: “Si anessis a Barcelona podries trobar feina 

ensenyant”. I tan bon punt va dir “Barcelona”... Havia llegit el llibre d’Orwell, Ho-

menatge a Catalunya, havia llegit altres llibres sobre la ciutat i la Guerra Civil, sa-

bia que era al costat del mar, sabia que hi feia calor, i tan bon punt algú va dir 

“Barcelona” vaig respondre: “Me n’hi vaig”. Per tant podem pensar que la seva 

arribada a Catalunya va estar influenciada per la situació d’Irlanda i per les obres 

que havia llegit sobre Catalunya. Però què és el que el va portar a anar-se’n cap 

als Pirineus, en concret a Farrera, un poble tan allunyat i de difícil accés? 

-CT: Va ser un accident. El que va passar va ser que quan Franco va morir, el 20 de 

Novembre de 1975, les escoles van tancar durant 10 dies i un amic meu, que ara viu 

aquí, a Farrera, estava a les Rambles amb una altre amic que era català i es van tro-

bar un altre amic que els hi va dir que, com tenia 10 dies lliures perquè la universitat 

tancava, se n’anava als Pirineus a l’endemà al matí. I el meu amic instantàniament, 

sense pensar, va dir-li si podia anar-se’n amb ell i li va dir que sí, que cap problema. I 

quan va tornar d’aquí, de Farrera, ens va dir que era un poble sorprenent, que les 

cases tenien unes vistes extraordinàries, tot i que la majoria estaven buides. Abans, 

només hi havia 2 o 3 famílies vivint al poble, però totes les altres cases estaven 

abandonades. Així que quan el temps va millorar una mica, al març, vaig pujar amb 

ell cap a Farrera. Feia molt fred, i ens vam allotjar a ca la Maria, una casa d’aquí a 

Farrera. Hagués pogut ser fàcilment un poble de l’Empordà però simplement va ser 

aquet. El viatge fins aquí era molt més llarg i difícil, perquè no hi havia túnels i... va 

ser una gran aventura. 

-P: I com va comprar la casa? 

-CT: Van passar moltes coses, és allò que en diem deixar-se portar, a poc a poc, 

gradualment, sense tenir res planejat. Algú va dir que creia que sabia de qui era 
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aquell paller d’allí, que era d’una dona de Barcelona. Quan li van anar a dir que el 

volíem comprar, ella es va quedar molt sorpresa perquè quan ella va marxar del 

poble ningú volia comprar res. I així ens van vendre el paller. Era molt barat, vull 

dir, això va ser el 1990, o sigui que realment era molt barat. Però va requerir molta 

feina perquè havíem de fer una nova teulada, posar nous terres... i això ho vam 

anar fent a poc a poc. 

-P: Què n’opina vostè del panorama cultural català? Creu que la cultura catalana 

està prou reconeguda a la resta d’Europa? 

-CT: Crec que a Catalunya li és molt difícil explicar-se, perquè la gent que té el 

poder a Europa ho veuen com un problema més que com una solució. Amb altres 

paraules, si un país a Europa vol ser independent, com Escòcia o Catalunya, vist 

des del centre d’Europa, vist des de Brussel·les, Estrasburg o Berlín, és un pro-

blema i sembla un problema del segle XIX, aleshores és molt difícil d’explicar això. 

Bé, crec que el fet que Catalunya és tan proeuropea fa que potser sigui una mica 

diferent, però encara continua sent molt difícil d’explicar. 

A Nova York està passant una cosa molt interessant. Òmnium Cultural està do-

nant subvencions als editors per traduir llibres catalans. Aquest any el dia de Sant 

Jordi a la biblioteca pública de Nova York l’escriptor català Jordi Puntí93 i jo vam 

fer una xerrada sobre Josep Pla, i el bibliotecari estava molt sorprès perquè pen-

sava: “ostres, ningú ha sentit a parlar de Josep Pla, però el seu llibre, El quadern 

gris, ha estat publicat a l’anglès i per un editor molt important a Nova York. Potser 

van venir 150 persones al esdeveniment, que, per Nova York, és molt, perquè als 

actes literaris la gent no hi va. I el bibliotecari deia: què és tot això? I nosaltres li 

vam dir: bé, això és la cultura catalana, és Sant Jordi. O sigui que estan traduint 

molts llibres de ficció i poesia catalana, és un gran projecte que Òmnium Cultural 

està duent a terme, que està tenint molta més influència a Nova York que a Lon-

dres, però, tot i així, és un fet molt important. 
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 Jordi Puntí Garriga (1967) és un escriptor, articulista i traductor català. Llicenciat en Filologia Romànica, ha 
treballat per a diverses editorials com Edicions 62, Quaderns Crema o Columna Edicions. El 2010 publicà 
Maletes perdudes, llibre amb què s'endugué diversos premis, com el Crítica de la Narrativa Catalana, el Lletra 

d'Or o el Premi Llibreter de narrativa. També ha escrit dos reculls de contes que han gaudit d’una molt bona 
crítica: Pell d’armadillo (1998) i Animals Tristos (2002). Cfr. 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Punt%C3%AD_i_Garriga [Data de consulta: 18/08/2015]; GLAVES, Jordi. 
(2006). Jordi Puntí o l’atreviment. LletrA, la literatura catalana a Internet. Disponible a: 

http://www.lletra.uoc.edu/ca/autor/jordi-punti [Data de consulta: 30/11/2015] 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Punt%C3%AD_i_Garriga
http://www.lletra.uoc.edu/ca/autor/jordi-punti
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-P: Vostè va firmar el manifest «Deixin votar els catalans»94. Què n’opina del pro-

cés català i l’actitud immobilista del govern Español? 

-CT: El veritable problema és la Constitució espanyola. És molt difícil de canviar, 

perquè s’ha de fer amb un plebiscit de tota Espanya. La Constitució és va fer molt 

ràpidament abans que qualsevol altra cosa i és molt difícil operar amb ella. 

A més, en Rajoy no és un pallús, és una pena, perquè ja ha deposat un rei, bé, no-

més cal pensar en totes les coses que ha aconseguit fer. És una figura política molt 

interesant i serà molt difícil de negociar amb ell. És molt difícil negociar amb qualse-

vol tipus de centralisme perquè sempre fan que a l’altre costat semblin infantils, histè-

rics, emocionals... i ells es representen d’alguna manera com els madurs, els adults, 

que estan afrontant els problemes econòmics mentre tu els estàs distraient. O sigui 

que és una aspiració molt difícil de dur a terme. 

El tema escocès és molt interessant perquè, tot i que van votar en contra de la inde-

pendència, en les eleccions següents, molta gent va votar al partit nacionalista esco-

cès. Així que el plantejament seria anar aconseguint la independència pas a pas, fins 

que Catalunya fos més o menys un país independent en tots els sentits. Si jo fos 

l’Artur Mas començaria amb la negociació del tema de les taxes i del finançament, és 

a dir, aconseguir per als catalans més autonomia pel que fa a l’economia i també 

aconseguir més poder pel que fa a la política d’emigració, que és un greu problema 

perquè Catalunya és molt rica i la gent vol venir. Aleshores, si tu dirigeixes un hospital 

o una escola, necessites saber quanta gent vindrà i això a Catalunya no ho pots pla-

nejar. Amb altres paraules, hi ha maneres d’adquirir el poder a poc a poc; hi ha dos 

àrees que realment crec que són importants: la política migratòria i els impostos. Pot-

ser per un moment haurien deixar de banda la gran pregunta i començar a posar ca-

da cotxe a la seva plaça de garatge, anar omplint tots els espais buits fins que tot 

estigués ple. Aquesta és la manera en què s’està movent Escòcia, és molt interes-

sant de veure. Tinc un amic que diu que Escòcia ara és, més o menys, independent. 

Tot i això, aquest procés català encara durarà uns 20 o 30 anys més. 

-P: En un moment d’Homage to Barcelona (Homenatge a Barcelona) diu: “Al No-

vembre de 1988 una enquesta publicada al diari El País deia que el 44,5% dels 

catalans votarien que sí a un referèndum a la independència, el 28,4% votarien 
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 Manifest: http://www.letcatalansvote.org/index-ca.html  
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que no; la resta s’abstindria o no sabria que votar”. Com creu que han variat ara 

aquestes dades? Què n’opina? 

-CT: Crec que és molt difícil dir-ho perquè, com ja sabem pel referèndum esco-

cès, aquestes dades poden canviar molt ràpidament en una setmana. Per exem-

ple, si a tu et dic: Catalunya serà independent però no estareu a l’euro, estareu 

fora de l’euro, tu ja t’espantes perquè penses en com pagaríem aleshores. Totes 

aquestes qüestions arriben, sobre les pensions, sobre.... o sigui que és difícil. No 

et pots decantar mai cap a un extrem en aquests temes. 

-P: En el llibre Homage to Barcelona (Homenatge a Barcelona) parla força bé de 

la figura de l’expresident Pujol95. Però, després de totes les revelacions que hem 

conegut aquests últims mesos, continua pensant el mateix? Considera que mal-

grat tot el que hem conegut continua sent una figura clau en el procés històric ca-

talà? 

-CT: És un polític extraordinari, suposo que després de les conseqüències del 

franquisme, les dos figures extraordinàries a España van ser Manuel Fraga Iribar-

ne96, a Galicia, i Pujol, a Catalunya, gairebé sent uns semi-dictadors dins d’una 

democràcia. Jo estava enormement impressionat per la capacitat del senyor Pujol 

de parlar en públic, no intervenien les seves emocions, era pràctic, bo en fer trac-

tes, un gran organitzador. Representava un aspecte molt important del caràcter 

català, de ser un home pràctic, seriós, pragmàtic.  

Ara, la gent pensa que serà un assumpte pels historiadors; però no, no, ara és 

una figura d’una novel·la, només un novel·lista pot encarregar-se’n. Pot encarre-

gar-se de tots aquest anys amb en Jordi Pujol i la Marta Ferrusola97, representant 
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 Jordi Pujol i Soley (1930) és un polític català, líder de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) del 
1974 al 2003 i president de la Generalitat de Catalunya del 1980 al 2003. El 25 de juliol de 2014 Jordi Pujol va 
confessar que havia mantingut durant 34 anys, incloent els 23 en què va ser president de de la Generalitat,  
diners a l'estranger provinents d'una deixa del seu pare, Florenci Pujol i Brugat, i que no els havia regularitzat 
perquè no va trobar mai el moment adient. El cas es troba actualment sota investigació judicial. Cfr. 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Pujol_i_Soley [Data de consulta: 18/08/2015] 
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 Manuel Fraga Iribarne (1922-2012) va ser un polític i diplomàtic espanyol d'extensa carrera durant la dicta-
dura franquista, la transició i l'època democràtica posterior. Ocupà alts càrrecs a la política d'Espanya tant 
durant l'etapa franquista (ministre del govern d'Espanya) com durant l'etapa democràtica posterior (president 
de la Xunta i senador) i aconseguí aglutinar entorn el partit que havia creat, Alianza Popular posteriorment 
reanomenat Partit Popular, tant els sectors franquistes moderats com el de centredreta provinent de l'esfon-
drament de la Unió del Centre Democràtic. Cfr. https://ca.wikipedia.org/wiki/Manuel_Fraga_Iribarne [Data de 
consulta: 18/08/2015] 
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 Marta Ferrusola i Lladós (1935) és la dona de l'ex president de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol. 
Durant els 23 anys de mandat del seu marit, Marta Ferrusola sovint va assumir càrrecs simbòlics en fundaci-
ons i entitats de caràcter benèfic. Cfr. https://ca.wikipedia.org/wiki/Marta_Ferrusola_i_Lladós [Data de consul-
ta: 18/08/2015] 
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austeritat. Jordi Pujol mai va tenir un palau, no el vam veure mai gastar-se diners, 

mai, però en realitat per sota... i això, això és una novel·la. La seva història per-

tany a Balzac98, pertany a Zola99, pertany a una novel·la francesa del segle dinou 

on l’heroi té un secret.  

El que també és molt interessant és la història del seu pare. El seu pare i un home 

jueu es van ajuntar al port de Barcelona i van començar a comerciar amb merca-

deries i després van acabar fundant un banc. La manera en què van fer els diners 

als anys 40, 50 i 60, és una història sorprenent.  

Els historiadors no li faran justícia però és un gran repte per a tots els novel·listes 

catalans escriure la novel·la sobre Pujol, perquè la seva crònica és massa compli-

cada, emocionalment parlant, per a la història. 

 

La literatura, un conjunt d’accidents 

 

-P: Hi ha escriptors que per inspirar-se en les seves obres escolten música, pas-

segen pel camp, apunten a una llibreta tot el que els crida l’atenció... Ens podria 

revelar algunes de les tècniques d’escriptura i d’inspiració per aconseguir l’obra 

que desitja? 

-CT: No proves d’inspirar-te, simplement alguna cosa se t’ocorre, et ve quelcom a 

la ment. Te n’adones o algú t’explica alguna cosa que es queda al teu cap. Les 

coses passen per accident. Jo mai prenc notes. Pràcticament mai pots dir el que 

escriuràs després, perquè tu penses que escriuràs alguna cosa i després en pas-

sa una altra. O sigui que és un conjunt d’accidents. 
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 Honoré de Balzac (1799-1850) va ser el novel·lista francès més important de la primera meitat del segle 
XIX i el principal representant de l'anomenada "novel·la realista". La seva obra més coneguda és la Comèdia 
Humana, un cicle coherent de diverses desenes de novel·les l'objectiu de les quals és descriure d'una mane-
ra quasi exhaustiva la societat francesa de la seva època. Tot i així, també en destaquen com La Peau de 
chagrin (1831) o Eugénie Grandet (1833). Cfr. https://ca.wikipedia.org/wiki/Honoré_de_Balzac [Data de con-
sulta: 18/08/2015] 
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 Émile Zola (1840-1902) va ser un escriptor francès considerat el màxim exponent del Naturalisme, un mo-
viment que es va donar a finals del segle XIX en la literatura i en menor mesura a les altres arts i que pretén 
copsar la realitat de manera absolutament objectiva; és per això que es diu que és una evolució del realisme. 
Les obres més importants de Zola són el cicle de vint-i-quatre novel·les englobades a Los Rougon-Macquart 
(1869-1893) on hi trobem títols com Naná, La taverna, El desastre o La Bèstia humana. Cfr. 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Émile_Zola #Obra; https://ca.wikipedia.org/wiki/Naturalisme [Data de consulta: 
18/08/2015] 
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-P: Perquè va triar l’anglès com a llengua literària i no l’irlandès quan va decidir 

que seria escriptor? 

-CT: Oh, perquè l’anglès és la meva primera llengua. Vam fer irlandès a l’escola, 

però és una situació completament diferent a la d’aquí, vull dir, jo mai he estat bi-

lingüe. 

-P: La seva obra es bàsicament narrativa, però m’agradaria saber que n’opina de 

la poesia. És un gènere infravalorat? 

-CT: No és que estigui infravalorada sinó que la gent no la llegeix. Però és el cen-

tre. Crec que per tota la literatura les bases, fins i tot abans de la novel·la, són la 

poesia. La poesia ve abans. 

-P: A la ciutat de Lleida hi ha bastant cultura literària, coneix vostè algun escriptor 

lleidatà o ha llegit alguna obra? Si es així, què n’opina d’elles? 

-CT: No, crec que no. Crec que l’única escriptora que he llegit és Maria Barbal, 

però només aquesta. 

-P: Parlant sobre la ciutat de Lleida. En tots els llibres que he llegit de vostè apa-

reixen moltíssimes localitats catalanes, en canvi, la ciutat de Lleida gairebé no 

surt. A què es degut? Creu que la ciutat no té interès literari o és que no l’ha visi-

tada mai? 

-CT: La ciutat de Lleida és un misteri. Jo agafo el tren des de la Pobla i para a 

l’estació de trens de Lleida, aleshores m’espero allí. Em conec aquella estació 

molt bé perquè normalment t’has d’esperar dues hores perquè passi el tren de 

Barcelona. O sigui, et podria portar per aquella estació i dir-te totes les coses que 

es pot menjar, que, per cert, són bastant dolentes. 

O sigui, conec l’estació però no conec la ciutat perquè per arribar a Lleida des 

d’aquí és un viatge molt llarg, i aleshores quan arribes a Tremp tires cap a 

l’esquerra, direcció Barcelona, en comptes de tirar cap a la dreta. A més l’hospital 

està a Tremp, vas a Tremp per moltes coses; però Lleida no és la capital de co-

marca d’aquí; aleshores vaig a Barcelona, a Tremp, a La Pobla o a Sort per algu-

nes coses, però no a Lleida. 

-P: Creu que l'interès pels temes culturals, per la literatura, ha disminuït entre els 

més joves? Quin pes creu que ha de tenir la cultura en el món del futur? 
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-CT: És difícil de saber-ho perquè la gent ara pot accedir a qualsevol cosa molt 

fàcilment i un llibre és converteix en gairebé una cosa avorrida comparat amb una 

sèrie de televisió. Però en realitat crec que llegir sempre ha estat una activitat me-

nor; no és que tothom de la generació anterior estigués sempre llegint. 

-P: En aquest sentit vostè és optimista o pessimista? És a dir, creu que la societat 

del demà serà més cultivada? 

-CT: Crec que la cultura de nivell, la cultura de mirar quadres, de llegir novel·les, 

de llegir poemes, sempre ha estat una cosa menor, de poca gent. El gran projecte 

seria fer que li agradés al màxim de gent possible, però això mai ha tingut èxit. 

-P: Com d’important creu que ha de ser la música en un futur? 

-CT: Jo crec que la música és sempre important. Però fins i tot a la meva genera-

ció hi havia molta gent que no sabia res de música clàssica. Et podien dir tots els 

àlbums dels Rolling Stones, però no totes les simfonies de Beethoven. És estrany. 

-P: En una entrevista al diari Ara el dia 16-05-2015 menciona la possibilitat que 

una obra de teatre seva sigui representada al TNC. Sap si finalment serà així? Si 

és que sí, ens podria contar de què tracta l’obra? 

-CT: Encara no l’he llegida, sóc massa mandrós i estic fent altres coses ara. Sí 

que vam parlar sobre el tema, vam tenir una idea, vam mantenir reunions, i la úni-

ca cosa que falta és la meva energia. Així que, de moment, no he fet res sobre el 

tema, però ho intentaré. 

-P: Finalment per acabar l’entrevista m’agradaria fer un petit incís en el tema de la 

traducció de les seves obres: 

-CT: Crec que això ha estat molt important per difondre una idea de Catalunya, 

perquè tots els escriptor parlen ara sobre el fet que moltes novel·les estan sent 

traduïdes al català, així doncs, si estàs parlant amb un escriptor americà i li dius: 

“Vaig anar a Barcelona i la meva novel·la estava allí en català”, seràs bastant ad-

mirat. Ara tothom coneix la llengua gràcies a les editorials catalanes que han tra-

duït moltíssims llibres estrangers. Ha estat una gran manera de fer conèixer Cata-

lunya a la resta del món. Simplement amb això. Però la cosa és que no et pots 

involucrar en les traduccions de les teves obres perquè si ho fessis et tornaries 
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boig, i si no saps prou bé la llengua... el traductor sempre sap millor la llengua que 

tu. 

-P: Què n’opina de les altres traduccions que s’han fet de les seves obres al cas-

tellà i al català? N’està content? 

-CT: Estic content de tenir les traduccions, però no pots jutjar mai. És molt difícil 

jutjar a no ser que siguis un natiu. No has de jutjar si no en saps. 

-P: Recorda quina va ser la seva primera obra/ relat traduïda i a quin idioma? 

-CT: Sí, va ser Homenatge a Barcelona que va ser traduïda a l’italià. Me’n recordo 

que vaig rebre la trucada, em va agradar el projecte i vaig anar a fer un beure amb 

l’editor. Aquell va ser un gran moment. Va ser al 1990, o sigui va ser fa 25 anys. 

-P: Què significa per vostè ser traduït a altres idiomes? 

-CT: És molt important. De vegades gairebé no aconsegueixes diners amb això, 

vull dir, la setmana passada, i no m’ho estic inventant, em van enviar un correu on 

deia que havíem venut els drets d’un dels llibre a Macedònia, crec que eren 200 

euros pels drets. Jo em vaig quedar sorprès i vaig preguntar: però hi ha una llen-

gua diferent? I em van dir que sí, que hi haurà una traducció a una llengua que 

ells anomenen Macedoni. Impressionant. 

-P: Sabem que ara està aquí a Farrera escrivint. Ens podria fer cinc cèntims de la 

seva nova obra? 

-CT: Oh sí. Eurípides100 al final de la seva vida va escriure una obra de teatre que 

es deia Iphigeneia en Aulidi i és una història impressionant, jo no la coneixia. Té la 

resumiré amb cinc frases: Agamemnon vol anar a lluitar a la Guerra de Troia, però 

el vent està bufant amb el sentit contrari i demana als déus què pot fer. Els déus li 

diuen que només hi ha una solució, ha de sacrificar la seva preciosa filla, Ifigènia. 

Per això, envia un missatge a la seva dona i a la seva filla on els hi diu que hi va-

gin perquè ha trobat un home fantàstic i vol que es casi amb Ifigènia. Així doncs, 

van agafar totes les robes, ho van preparar tot i van anar cap allí per a celebrar el 

casament. Però quan van arribar, se’n van adonar que Ifigènia no es casaria sinó 
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 Eurípides fou un dels tres grans poetes tràgics grecs antics, juntament amb Èsquil i Sòfocles. Es creu que 
va escriure 92 drames, però només se'n coneix l'existència de 19, que mostren que va ser un tràgic de mèrit 
incomparable. Veia el món com un lloc on l'oportunitat, l'ordre, la pau, la raó i la tolerància eren constantment 
frustrades per la irracionalitat i la violència. 
Cfr. https://ca.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%ADpides [Data de consulta: 18/08/2015] 
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que seria sacrificada. La mare i la filla es van tornar boges. Finalment, sacrifiquen 

la filla i la mare se’n torna a casa. Però quan Agamemnon guanya la guerra i arri-

ba a casa, es talla el coll. Així que això és el que estic fent. Avui o demà Aga-

memnon es tallarà el coll a dalt a casa; pot ser que sigui avui. 

 

Abans de posar punt i final a 

l’entrevista, caldria afegir alguns 

detalls que potser no es reflectei-

xen prou bé sobre el paper, però 

que, durant l’hora i mitja de con-

versa que vam tenir, els vaig poder 

percebre en primera persona. De 

prop, Colm Toibín resulta una per-

sona molt amable, que s’involucra 

en les seves obres de manera gairebé obsessiva. Al mateix temps, intenta sempre 

posar-se en la pell del lector per tal que les seves històries esdevinguin el més 

intrigants i inesperades possible. A més, m’agradaria destacar especialment que, 

tot i la llargària del qüestionari, va contestar totes les preguntes de manera gene-

rosa i participativa; disposició que vull agrair-li sincerament perquè no és molt 

usual que un escriptor tan reconegut cedeixi una mica del seu temps a una inex-

perta aspirant a traductora. 

Per acabar, voldria fer un petit incís en la figura d’un jove escriptor americà, Austin 

Smith, molt amic de Colm Tóibín, amb qui vaig tenir el plaer de poder sopar i 

compartir una interessant conversa. Segons l’escriptor nord-americà Colm Tóibín 

havia quedat molt content de la nostra entrevista. Smith es trobava a Farrera per 

la mateixa raó que Tóibín: escriure. Durant el sopar, ens va explicar que havia 

publicat un llibre de poemes, titulat Almanac101. Per les bones crítiques de la seva 

“obra prima” podem imaginar que Austin Smith és un artista amb un gran talent. 

No cal dir que aquesta ha estat una experiència sorprenent, enriquidora, la cirere-

ta de tota una experiència literària. 
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 Smith, Austin. Almanac: Poems. Princeton University Press, 2013. 

Il·lustració 33 Colm Toíbin en un moment reflexiu du-
rant l’entrevista 
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5 Conclusions 

L’objectiu d’aquest projecte era poder dur a terme la traducció del relat de Colm 

Tóibín “Summer of 38”, i després fer-ne una edició comentada. Aquestes són les 

conclusions a les quals he arribat després de tot el procés d’elaboració d’aquest 

treball: 

1. Realitzar una traducció no és gens fàcil. És un procés llarg i, a vegades, 

una mica feixuc. No n’hi ha prou en traduir-ho tot una vegada. Un cop feta 

la primera traducció, has de començar a revisar-ho a poc a poc i pensar 

quines construccions o quines frases fetes no són pròpies del català. 

Moltes vegades no resulta senzill adonar-se’n que alguna estructura no és 

correcta i per això s’ha de rellegir amb molta atenció. Al mateix temps que 

duus a terme aquesta revisió, també t’has de fixar especialment amb 

l’adjectivació perquè moltes vegades un adjectiu anglès aporta un matís 

que no troba una correspondència literal al català, i és per això que has de 

buscar un sinònim amb el significat més proper a l’original. 

2. Per ser un bon traductor és necessari dominar perfectament la llengua des 

de la que tradueixes, però sobretot has de tenir un gran domini de la 

llengua a la que estàs traduint, per tal de poder expressar el millor possible 

les idees del text original. 

3. Dur a terme una edició comentada ha resultat ser molt més complicat del 

que esperava. Trobar tota la informació, analitzar-la, contrastar-la i després 

assumir-la i adaptar-la al teu discurs constitueix una feina complexa i 

laboriosa.  

4. He descobert que, al llarg de la història moderna, molts escriptors 

estrangers han ambientat moltes de les seves obres a la Península Ibérica. 

En aquest sentit la Guerra Civil, no sé si com a conseqüència d’una visió 

romàntica d’aquesta tragèdia, ha estat i continua sent un tema literari de 

gran interès. Un exemple significatiu és “Estiu del 38”, de l’escriptor 

irlandès Colm Tóibín. 

5. Alguns dels fets històrics que s’esmenten en el conte no són certs sinó fruit 

de la ficció narrativa. L’autor no va voler carregar-lo de dades històriques 
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sobre la guerra al Pallars, perquè creia que, si ho feia, desviaria al lector de 

la idea principal del relat. 

6. Colm Tóibín no busca especialment una “moralitat” en aquesta obra. El que 

pretén és captar el lector, impressionar-lo, fent que passi tot just el contrari 

del que s’espera.  

7. A Colm Tóibín el fascina la idea dels secrets. No és exagerat pensar que, 

tant a la seva terra com al nostre país, el passat ha deixat una empremta 

profunda a la vida dels seus habitants i que encara ara queden persones 

amb “deutes per pagar” ocults a la seva memòria perquè no tenen el 

coratge necessari per assumir-los. És per aquest motiu que un dels temes 

fonamentals del conte “Estiu del ‘38” és el silenci, no dir res. La Montse mai 

arriba a revelar a la seva filla la veritat sobre el seu pare, aquest serà un 

secret que només sabrà ella i que el Paco s’endurà a la tomba. De fet, 

aquesta història ens mostra que, de vegades, els secrets resulten més 

assumibles, moralment parlant, que les veritats. 

8. L’escriptor irlandès afirma que no creu en el fet d’intentar buscar la 

inspiració, sinó que pensa que les històries apareixen accidentalment. De 

sobte veus alguna cosa o algú t’explica alguna anècdota, alguna aventura, 

que acaba esdevenint la base per a un bon relat. 

9. Paralelament, també he descobert que la Guerra Civil va ser un període 

terrible de la història d’aquest país, especialment al Pallars. Durant la 

Revolució del 36 hi va haver moltes més víctimes al Pallars Jussà que al 

Sobirà. Això podria fer suposar que la repressió, a l’hora de la revenja, 

seria més violenta al Jussà que al Sobirà. Doncs fou exactament al revés. 

10. Durant la guerra i la postguerra, molta gent del bàndol republicà va haver 

de marxar de les seves cases. Aquells que no ho van fer van haver de 

viure amb la por al cos durant molt temps. 

11. En alguns detalls, el relat pot resultar una mica inverosímil per a un lector 

jove, tanmateix és a l’inrevés: la base argumental de la història s’ajusta 

completament a la realitat històrica. No només pel que fa a la relació 

amorosa entre un soldat de l’exèrcit franquista i una noia jove del territori, 
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sinó també en el tema del seu embaràs. Tot i que pugui resultar estrany, la 

realitat sempre supera la ficció. 
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1. Versió original del conte 

  

Summer of ‘38 

  

ontse held the door of the lift open for her daughter and put her hand in 

her coat pocket to make sure that she had her keys. She would walk 

Ana to her car, which was parked nearby, then, once Ana had driven 

away, continue on the short distance to the town center to get some groceries. It 

was easier like this, easier than having Ana say goodbye to her in the apartment, 

easier than hearing the lift door close, knowing that there was nothing except the 

night ahead, no other sound but the traffic outside and the birdsong, which would 

die out when darkness fell. 

“Oh, I meant to say that the man—you know, the man from the electric company—

” Ana looked at her as though the man were someone she should know. “The one 

I told you about—he knew I was your daughter and he’s writing a book about the 

war in his spare time and he asked me where you lived.” 

“I don’t know that man at all,” Montse said as she closed the front door of the 

building. “I’ve never had anyone from FECSA in the apartment. He is mixing me 

up with someone else.” 

She liked to sound firm and in control. It saved her daughters from having to worry 

about her living on her own. 

“Well, anyway, he said he knows you, and I gave him the address. So if he calls 

on you, that will be why.” 

“The war?” 

“He’s collecting information on the war.” 

“Does he think I was in the war?” 

“I don’t know what he’s doing exactly. He’s writing a book.” 

“Well, I am sure he can write it without my help.” 

“He’s nice. I mean, if there’s ever a problem with the electricity, he comes.” 

“Don’t be giving my address out to people.” 

M 
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They had reached Ana’s car. Montse saw that Ana was not even listening to her. 

Her youngest daughter, the one who lived closest by, took things lightly. She was, 

Montse thought, probably relieved that her weekly visit to her mother was over and 

she was on her way home. 

Montse went out three times a day, even in winter. There was always something to 

buy, if only a loaf of bread or a newspaper. It meant that she took some exercise 

and saw people. 

The week after Ana had mentioned the man from the electric company, Montse 

saw him waiting at the front door of her building when she came home with a bag 

of fruit. She did know him, she realized; he was someone she often saw on the 

street. She must have been aware, too, that he worked for FECSA, although she 

couldn’t think how she knew this. She didn’t think she knew his name or anything 

else about him. 

Once he had introduced himself, she realized that he wanted to come up to the 

apartment with her. She was unsure about this. Since Paco died, she had become 

protective of her own space and she disliked surprises. She even asked her 

daughters to phone at appointed times. But there was something both eager and 

easygoing in this man’s manner and she knew that it would sound rude if she 

asked him to say whatever he had to say in the hallway of the building. Also, she 

thought, if something ever went wrong with her electricity, it would be useful to 

know a man who could fix it. 

“Ana may have told you what I am doing,” he said, once he was sitting in the arm-

chair opposite hers with a glass of water in his hand. 

She nodded but said nothing. 

“I am trying to chart every event of the war, just in this valley and the mountains,” 

he said. 

“I wasn’t involved in the war,” she replied. “My father wasn’t even involved. And I 

had no brothers.” 

“Oh, no, it wasn’t to ask you anything, but to say that a retired general in Madrid—

actually, he’s from Badajoz—who was here during the war is coming back to show 

me where the dugouts were and exactly where the guns were positioned. He 

hasn’t been here since then.” 
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“One of Franco’s generals?” 

“Yes, though he wasn’t a general during the war. I found his name and address 

and wrote to him. I didn’t expect a reply, but he is coming. I spoke to him on the 

phone and the only person he remembered here, besides the other soldiers, was 

you. He remembered your name and said that he would like to see you. I asked 

around, because I didn’t recognize your maiden name. I asked around without tell-

ing anyone why.” 

“And what is his name?” 

“Ramirez. Rudolfo Ramirez. He was high up in the Army when he retired. I didn’t 

ask him how old he was, but he sounded in good shape. Still drives a car.” 

Montse nodded calmly and then looked toward the window, as though distracted 

by something. 

“There were a few of them,” she said. “I’m not sure I would remember him. We 

didn’t have much to do with them, as you can imagine.” 

“Anyway, he’s coming here on Saturday of next week. There will be no big fuss—

I’ve assured him of that. I’ve told no one that he is coming, except you. He’ll show 

me what he needs to show me and then I’ll take him to Lleida to catch the train 

back to Madrid. But he said that he would come for lunch at Mirella’s, and when I 

told him that you were still living here he asked if you might join us.” 

“I’m here all right,” she said, “but I don’t go out much.” 

“I understand. But no one will know who he is. I could collect you and drop you 

back if that would suit you.” 

“The war was a long time ago.” She was going to say something else and then 

hesitated. “It was fifty years ago. More.” 

“I know. It was hard for all of you who lived through it. The more I find out about it, 

the clearer it is how much it divided people. I’m trying to get the facts right while 

there is still time. It’s history now—at least, for the younger generation it is.” 

She smiled. 

“Anyway, yours was the name he gave me, and he seemed delighted to hear that 

you were well.” 

“I’m not sure I would know him. In fact, I’m sure I wouldn’t.” 
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“Shall I drop by next week and see what you think?” 

“If you want, but I don’t go out much. I’ve never been to Mirella’s.” 

“Well, it’s Saturday week at two o’clock, and, as I said, it would be just the three of 

us and no one any the wiser. He won’t be in uniform, or anything like that.” 

“I’m sure he hasn’t been in uniform for a long time if he was one of Franco’s gen-

erals,” she said, and then instantly regretted having sounded so sure, so up to 

date, since she wished to give the impression that she was old and living in her 

own world. 

“It is good of him to come,” the man said. “I was surprised.” 

Montse looked back toward the window and did not reply. She hoped that it was 

clear to her visitor that he should go. 

 

udolfo would be over eighty now, she calculated. But he would still have 

something of what he had then, even if it lurked beneath sagging flesh 

and stiff hesitant movements. She pictured an old man getting slowly out 

of an old-fashioned car, his hair white, his frame frail. Maybe he would still have 

something of the effortless charm that had come to him that summer as naturally 

as light did to the morning. 

It was the summer of ’38, when the prisoners had all been taken to Lleida or 

Tremp. Those who had avoided capture had fled to the mountains or crossed the 

border into France or fled south to Barcelona. The town was quiet for a week or 

more—no one was sure who would come back or what would happen. The dam 

was being protected by Franco’s soldiers, that was all. Then more of his soldiers 

began to pile in, and they took over the town hall, and they put up tents on the 

grounds of the school. Orders were given that shops and bars were to resume 

their normal hours. 

At first, she remembered, people were afraid and stayed indoors. There were ru-

mors that they were all going to be taken away, every house cleared, even the 

houses that had nothing to do with the war. Under cover of darkness, some people 

made their way into the mountains or toward the border. Everyone was waiting for 

something to happen. But nothing happened except that ordinary life came back, 

or something like it. Once the shops had reopened and there was Mass again on 
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Sundays, the talk was about the dam and how carefully it was being guarded, and 

about a clearing that the soldiers had made by the edge of the water and the 

makeshift bar they had built and the fire they lit every night to keep the mosquitoes 

away. The talk was of the supplies of food they had, and the guitar playing and 

singing and dancing. 

She did not go there at first, but girls she knew did and even some of the older 

people who wanted to forget about the war. 

Later, Rudolfo told her that he had seen her on the street, noticed her as she went 

shopping with her mother and her sisters, but she did not think that that was true. 

However, she was sure that she had noticed him the night she first went down to 

the makeshift bar. It was the way he seemed to be amused by things that drew her 

attention, the way he smiled. His hair was cut short; he was not as tall as some of 

the others. He was in uniform, his shirt unbuttoned. As he sat there watching, the 

soldiers began to play music you could dance to, slow songs. Some of them 

danced with girls from the town. 

There was, she remembered, a swagger about the soldiers, which faded slowly as 

the night wore on, and there was something uneasy, too, which meant that when 

the music became sad they all seemed more comfortable, even the ones who 

were not dancing. When the soldiers were joined by others, who had just come off 

duty, there were sudden bursts of gaiety—shouting and clapping and drinking. On-

ly Rudolfo sat quietly, observing the scene. 

She realized that he had noticed her. Once, he nodded to her. It could have been 

a casual gesture, except that it was not. She knew that it was not. 

After a while, when one of her friends left, she left, too. She did not go there the 

following night. The next time she went, he was there as before, apart from the 

others, watching, amused by it all. He did not stir, merely made it clear that he 

knew she was there; once again, he took no part in the dancing or the showing off 

around the fire. 

He let her know by looking at her that he wanted her and that the rest—the drink-

ing, the dancing, the boyish antics—did not interest him. He was shy, almost retir-

ing, but seemed also entirely sure of himself. She didn’t believe that anything 
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would happen between them. She didn’t think that he would move toward her or 

do anything to damage his self-contained observation of the scene around him. 

Yet he kept his eye on her, and she returned his glances, careful that none of her 

friends were looking. 

One night, there was a full moon and a clear sky. When the crowd moved to the 

edge of the water and let the fire die down, neither he nor she moved with them. 

When he spoke to her, she could not hear him, so he moved closer. She realized 

that no one had noticed that she had not joined the others by the water. Some of 

the soldiers there had stripped down and were swimming and splashing. Away 

from them, close to the dying embers, he touched the back of her hand and then 

turned it and traced his fingers on the palm. 

There was an old ruined building nearby. They walked slowly toward it and when 

they leaned against the wall she was relieved that all he wanted to do was kiss her 

and smile at her in between the kisses. In all the years since, she had never for-

gotten the sweet smell of his breath, his eagerness and good humor. 

The next night, he found them a place where they could lie together undisturbed, 

and that was what they did every night until September came. 

Every day that summer she waited for the evening. Her friends knew that she was 

with Rudolfo, but most of the girls who went to the makeshift bar had found boy-

friends among the soldiers. No one ever talked about it. When her mother asked 

her if she had been to the soldiers’ parties, she shrugged and said that she had 

passed by once or twice, but had walked on with her friends. When her mother 

asked her a second time, a few nights later, she was careful to come home early 

for once, so that no one at home would have an idea what she was doing. 

She wondered now if she remembered correctly that the weather had changed as 

soon as the bombardment of the villages on the other side of the river began. Per-

haps the man from the electric company would know. The bombardment began, in 

any case, toward the end of summer. The sound came in the night but often in the 

day, too, the sound of heavy artillery from up the valley. The villages that had re-

mained with the Loyalists were being attacked. 

She remembered her father saying that the soldiers had spent the summer prepar-

ing for this assault, that they had been building dugouts and finding the best posi-
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tions and carrying the heavy guns there. They had left nothing to chance, once 

they secured the dam. He added that there was no hospital on the other side and 

no medicine, and the soldiers were letting no one cross the footbridge at Llavorsí 

or the bridge in Sort. People were trapped, he said, and the injured were dying of 

their wounds. 

It struck her that the parties by the water were where the troops who’d been work-

ing all day preparing the guns came to relax. But she did not feel guilty. Instead, 

she hoped that those who had noticed her presence at the soldiers’ bonfires would 

have their own reasons to keep silent about it. In the years afterward, everyone—

even those who had been there every night—pretended that none of it had hap-

pened. 

It was the change in the weather that changed everything—she was almost sure of 

that. It was a gray day, with the mist that came over the valley in September, when 

she realized that she knew only Rudolfo’s name and that he came from Badajoz. 

By that time he was gone, and it struck her that he would, in all likelihood, not be 

returning. The realization broke the spell that had been cast on her, by the war 

itself as much as by Rudolfo. 

It was not until then that she began to worry that she was pregnant. It was not only 

that she had missed her period; something in her body had changed. She waited 

and hoped that she was wrong. She woke in terror some nights, but in the day she 

tried to behave normally. In the meantime, the war went on up the valley, and 

jeeps and trucks full of soldiers and supplies drove through the town, and the town 

was often desolate, the main square empty, even though the bars and most of the 

shops remained open. 

 

hen she was sure that she was pregnant she decided that she would 

marry Paco Vendrell. For years at the town festivals he had followed 

her around, offering to buy her drinks, asking her to dance and, when 

she refused, standing on his own and observing her with a single-mindedness that 

made her shiver. He was ten years her senior, but had seemed middle-aged even 

when he was younger. Since he had begun working in the control room of the 

dam, when he was fourteen or fifteen, he had spoken of little else: the levels of 

water in the two rivers, or in the lake itself, or the flow of water that could be ex-
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pected soon, or the difference between this year and last year. Montse’s father 

laughed at him, and for her mother and her sisters the idea that he had been pur-

suing her since she was sixteen or seventeen was a source of regular jokes. She 

did her best to avoid him, and if she could not avoid him then she openly rebuffed 

his efforts to speak to her. 

Now she urgently wanted to meet him. For a few days, she watched to see if she 

could run into him on his way to work. Since she did not see him walking to the 

dam, she supposed that he was taken there by military jeep now, and brought 

home in the same way in the evening. No one, she knew, was allowed to ap-

proach the road that led to the control tower overlooking the dam. The only time 

she could be sure that she would encounter Paco, she thought, was at Sunday 

Mass. She would have to be brave and move fast and not worry about other peo-

ple watching and commenting. The opportunity to meet him might not come every 

Sunday. 

Fortunately, there was only one Mass on Sunday these days, and the church was 

more crowded than it had ever been, as the people of the town, even those who 

had no interest in religion, or who were known to have been with the Loyalists, set 

out to show the troops whose side they were on now. By the beginning of that win-

ter, it had become clear to all of them who was going to win the war, and it was 

clear, too, that as soon as the war ended there would be many more accusations 

and arrests. She understood that there would be little pity for someone in her sit-

uation, no matter who the father of the child was. 

That Sunday, she went to the church early, walking quietly and demurely in the 

street with a mantilla on her head and a prayer book in her hand. She was sure 

that Paco would go to Mass if he wasn’t working; he was not the sort of man who 

stayed away. But she could not remember actually seeing him in the church and 

did not know if he stood at the back, as many of the men did, or if he walked right 

up and found a place close to the altar. She would need to find a good vantage 

point from which she could see everyone, but she could not, she thought, sit at the 

back of the church, as she had never done so before and might be spotted by 

neighbors or by her family, who would wonder what she was doing there. 

She sat in one of the side pews and was early enough to witness the two priests 

arriving, the older one, whom she knew, and the younger one, whom she had 
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never met. What she noticed, as they walked up the aisle to go to the vestry, was 

their bearing, how proud they seemed and severe. They could easily, she imag-

ined, have approached the vestry from outside, but approaching it like this gave 

them more dignity and more importance. 

Soon, they were followed by a group of soldiers in full uniform. For a second, she 

was startled by the idea that Rudolfo could be among them. She looked at them 

carefully, however, and did not see him. Even if he did appear, she thought, what-

ever had happened in the atmosphere between the summer and now would mean 

that he would not come near her or acknowledge her. She was sure that, even 

were she to approach him and try to talk, he would avoid her. 

She shivered for a moment and then watched warily as the pews began to fill up 

with people who kept their eyes averted. She wondered when the war would be 

over and wondered also, as the panic that often came to her in the night returned, 

what would happen to her if she could not persuade Paco to marry her. It occurred 

to her that she would be sent away, that her father and mother would not be able 

to protect her, even if they wanted to. 

But how would she marry Paco? How could it be done? She had been so rude to 

him in the past, so dismissive. How could she make it clear to him that she had 

changed her mind? What reason would she give? In this uncertain atmosphere, 

with the chance that many more people were going to be killed or locked up, no 

one was thinking of romance or marriage, least of all someone like Paco, who was 

cautious and whose daily work at the dam was likely more and more difficult. But 

there was no one else she could think of who might marry her. 

In the reaches of the night, one other option had come to her, and it appeared to 

her again now. There was a secluded place above the river, about a kilometre up 

the valley, where the current was strong and the water deep. Over the years, two 

or three people had used this place to kill themselves and their bodies had not 

been found for days. She thought that maybe soon she should go and look at that 

spot, check if it was guarded by the troops. She closed her eyes at the thought of it 

and bowed her head. 

When Communion was almost over, she saw Paco walking up the aisle. She knew 

then that he must have been standing at the back. She studied him carefully as he 

returned. His lips were moving in prayer; his hands were joined. He seemed even 
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odder and more isolated than usual. She almost smiled at the courage, or the self-

delusion, it must have taken for him to pursue her the way he had; she wondered 

what thoughts he must have had before going out on those evenings and how dis-

appointed he must have been to go home alone, knowing that he had no chance 

with her. It struck her, too, that, since he worked at the dam with the soldiers, he 

would have known about the parties at the water’s edge and might have heard that 

she was among the girls who had gone there. He might even have heard about 

her and Rudolfo. It occurred to her as she waited for Mass to end that he might 

want to have nothing to do with her now. And if he, who had been so enthusiastic, 

did not want her, then she was sure, absolutely sure, that no one else would want 

her, either. 

She moved quickly as the ceremony came to an end. Paco was not the sort of 

man who stood at the church gates after Mass with a group of friends. In any case, 

no one would want to be seen standing around now. When she walked out of the 

church grounds she saw that he was already a block away. She followed him as 

quickly as she could, hoping that no one would see her. She had prepared what 

she would say to him. It was important to make it seem plausible, natural. 

When he turned, he gave her a look that was anxious and withdrawn, and then 

almost hostile, as if to say that he had enough problems without her chasing him 

down to let him know yet again that she had no interest in him. He turned his back 

to her before she had a chance to smile. As he walked faster, she grew more de-

termined. If he had wanted her before, she figured, he would still want her now. All 

she had to do was be careful and hide all signs of panic as she spoke to him. 

Eventually, when he looked back again and saw her, he stopped. 

“I have to go home to change my clothes,” he said, “and then they’ll collect me. 

They are very busy at the dam. Everything has to be noted and written down.” 

She smiled. “Well, I’ll walk along with you so I won’t delay you,” she said. “We are 

all worried at home. You know, I have no brothers. And my father says that we 

cannot go out alone now, not even just to the shops. So I am locked in the house 

or that’s what it seems like.” 
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They continued walking. She feared that if she stopped talking for one second he 

would tell her something about the dam and everything she had already said 

would be forgotten. 

“If you were free some time, it would be great if you could call at the house and 

maybe we could go for a walk, if only through the town and then home again. But 

maybe you are too busy.” 

“There’s a new captain from Madrid and he’s a stickler for notes, and they all 

watch me in case I decide to pull one of the levers when they are not looking. You 

know, I’m the only one who fully understands the switching system, though the 

new fellow from Madrid is beginning to get the hang of it.” 

She wondered whether, if she concentrated hard enough, she might get through to 

him. But she said nothing as they came to the town center and then it was too late. 

“Anyway,” he said, “I’d better get going. I can’t use this suit in the control room. It’s 

the only good suit I have.” 

 

hen Paco called two days later, one of her sisters answered the door 

and did not disguise her amusement or keep her voice down. Montse 

found her coat and left with him. During the weeks that followed he 

called every few days. Her sisters and her mother made jokes about him, at first, 

then expressed puzzlement, and finally grew silent. Not one of them asked her 

what she was doing walking around the town with Paco Vendrell and having hot 

chocolate with him in one of the granjas. 

He talked to her about the dam, explaining its strategic importance and how old 

some of the systems were, which meant that only someone experienced could 

deal with the levers, someone who knew that a few of them would not respond if 

pulled too fast, and also that if one of them was pulled halfway it would have the 

same effect as pulling it the whole way. 

She already knew that he lived with his mother but found out now that his father 

had died when he was young. She discovered that he liked routines, liked going to 

work at the same time every day, and disliked the soldiers’ efforts to vary his time-

table. Within a week, she, too, was part of his routine. Chatting to her, he seemed 

comfortable. She realized that he would be content to meet this way for months, 
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maybe even years. He was not someone who would make a quick decision or 

want a sudden change in his life. And, like everyone, he knew that things would be 

very different when the war was over. He had a way of addressing the matters that 

interested him slowly and deliberately. Her efforts to speed things up, to ask him, 

for example, if he was happy living with his mother, failed completely. He did not 

register anything that interfered with the current of his own conversation. 

When Christmas came, there were more and more rumors. Whole families disap-

peared, and houses became vacant. Her father said that anyone who had the 

slightest reason to leave should go now. She continued seeing Paco, although he 

was more cautious as they walked around the town, hoping not to be noticed by 

the troops. 

One evening as she stood up from the table she saw her mother’s eyes resting on 

her belly. She waited until they were alone in the kitchen. 

“How soon?” her mother asked. 

“Five months, maybe a bit less.” 

“Is Paco the father?’ 

“No.” 

“Does he know?’ 

“No.” 

“Is that why you are seeing him—so that he will marry you?” 

“Yes, but he’s in no hurry.” 

“Was it one of the soldiers?” 

“Yes.” 

“And he has disappeared?” 

“Yes.” 

Her mother looked at her. 

“Let me deal with Paco,” she said. 

For the next two weeks Paco did not come around. The weather grew cold and 

there was snow. Sometimes they could hear rifle fire in the distance, even during 

the day. Feigning sickness, Montse stayed in bed, joining the others only for 
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meals. She waited for her mother to come into the bedroom and tell her that it 

could not be done, that Paco would not marry her. She imagined then how she 

would have to brave the cold and avoid the soldiers, find a quiet time and move as 

though invisible. She tried to imagine what it would be like to jump into a deep and 

fast-moving river, wondered how quickly she would sink, how long it would take 

her to drown. As she lay in bed, another scenario came to her: she would be sent 

to a convent or an orphanage somewhere and the baby would be taken from her 

as soon as it was born. She would not be allowed to come home. Maybe that 

would be preferable. 

Eventually, when the house was silent one day, her mother came to tell her that 

the wedding was arranged. It would happen in a few days in a side chapel and 

Paco would take full responsibility for the child. 

“His mother seemed surprised and almost proud,” her mother said. “She thinks the 

baby is his. Paco said that he has always wanted to marry you, that you are the 

girl for him, so at least someone is happy. There is a small flat at the top of the 

building where his mother lives. He is moving furniture in there right now. It would 

be lovely, Montse, if we didn’t have to see too much of him. He has a way of wear-

ing me down with his talk.” 

When her mother had finished speaking, Montse turned away from her and did not 

move again until she was sure that her mother had left the room. 

 

s soon as Rosa was born, Paco wanted to hold her. In the days that fol-

lowed, Montse watched him to see if he was holding the baby merely for 

her sake. She saw no sign of that, however. When Paco came home from 

work he wanted to know what the baby had been doing. Even being told that she 

had been sleeping was enough for him. 

As they walked through the town with the baby, Montse was aware that other men 

were laughing at Paco because of his devotion to the baby. She knew that her 

family laughed at him, too. But Paco remained impervious to the laughter. When 

he was at home, he tried to amuse the baby; he soothed her if she cried. And, 

once Rosa learned to walk, Paco loved taking her out, moving as slowly as she 

wanted and holding her hand with pride. 
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Being married to him was strange. He never once asked about the father of the 

child. He seemed grateful and content with everything. Montse was grateful to him 

in return, but that did not keep her from feeling relieved when he left for work each 

day or when he fell asleep beside her in the bed. She was careful to disguise this, 

though. And slowly, as they had two more daughters and moved to a bigger 

apartment, she found that being polite to him took on a force of its own. She toler-

ated him, and then grew fond of him. Slowly, too, as she realized that her parents 

and her sisters were still laughing at him, she saw less of them. She began to feel 

a loyalty toward Paco, a loyalty that lasted for all the years of their marriage. 

Rosa did not look like Montse or Paco, or her two sisters. Nor, Montse thought, did 

she resemble Rudolfo. All she had of her natural father was her way of staying 

apart. She had little interest in the company of other girls and yet everyone liked 

her. Although Paco was proud of his two other daughters, it was always clear that 

he loved Rosa best. 

While the others settled locally, Ana in Sort and Nuria in La Seu, Rosa went to 

Barcelona and studied medicine. She married a fellow-doctor and opened a pri-

vate clinic with him, using money that his family had given them. When Paco was 

dying, when his heart was giving out, Rosa insisted on looking after him herself. 

She sat with him in a private room at the clinic day and night. When he opened his 

eyes, all he looked for was Rosa. 

By that time Rosa had three sons of her own, and it was in the sons, especially the 

eldest, Montse noticed, that Rudolfo appeared again. It was in their eyes, their 

coloring, but also in the slow way they smiled, in their shyness. Each year, when 

Rosa and her family holidayed close to Santa Cristina, on the Costa Brava, 

Montse spent two weeks with them. Once the oldest boy could drive, he would 

come to collect her. That journey, alone in the car with him, gave her pleasure. 

 

hen the man from the electric company came by again, she told him 

that she did not want to have lunch with him and the general, and that 

he should not press her as she was not feeling well. 

“He will be very disappointed,” the man said. 
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“Yes, I’m sure,” she replied, realizing that the edge of bitterness in her voice had 

given away more than she’d meant to. 

“We are all old now,” she added in a softer tone, “and we can only do what we 

can.” 

“If you change your mind, perhaps you will let me know,” the man said. He left her 

a phone number. 

As soon as he had gone she phoned the clinic and left an urgent message for Ro-

sa. 

“I wonder if you could come here on the Saturday of next week,” she asked, when 

Rosa called her back. “And if you could come on your own. If you can, I promise I 

won’t ask you for anything for a long time.” 

“Are you sick?” 

“No.” 

“Is it something else?” 

“Don’t ask, Rosa. Just come that day. Come for lunch. You needn’t stay the night 

or anything.” 

She held her breath now and waited. 

“I’ve looked at my diary,” Rosa said. “I have a dinner that night.” 

“Great. So if you leave my house at four or five you’ll be there in plenty of time.” 

“Have you seen a doctor?” 

“You’re a doctor, Rosa. I’ll be seeing you.” 

“I’ll bring my stethoscope.” Rosa laughed. 

“Just bring yourself.” 

 

he came not only with a stethoscope but with a device for measuring 

blood pressure and a set of needles to take blood samples and a cooler to 

keep the samples cold until she got back to Barcelona. She made her 

mother remove her blouse so that she could listen to her heart and her lungs. She 

drew blood slowly without speaking. 

“I’m old,” Montse said. “There is no point in checking me.” 

S 
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“You didn’t sound well on the phone.” 

“No one my age ever sounds well on the phone.” 

“Why did you want me to come today?” 

“Because I thought if I gave you an exact day you might be more likely to come 

than if I said just come any day. I hardly ever see you.” 

“I wish my husband knew me as well as you do,” Rosa said. She seemed to be in 

good humor. 

The table in the dining alcove was already set. Now Montse put a tray of canelo-

nes into the oven and brought a bowl of salad and two plates to the table and 

some bread. She asked Rosa about her husband and her sons. 

“They are all wonderful. The only worry we have is that Oriol failed chemistry and 

has to repeat it.” 

“Does he still have that nice girlfriend he had in the summer?” 

“He does, which is why he failed chemistry.” 

When they had eaten, she brought Rosa her coffee at the table near the window. 

“I found a box of photographs,” she said. “Some of them were taken before the war. 

They must have come from the old house when my mother died. I found them a year 

ago but I put them away because they made me too sad.” 

She went into her bedroom, where she had the box waiting on the chair where she 

normally put her clothes for the next day. 

“I wondered,” she said when she came back, “if we could pick out the best photos, the 

clearest, and if one of your boys, when they have time, could make copies for you and 

your sisters.” 

She began to put bundles of photographs on the table. 

“This was my grandmother,” she said, holding one up. “She lived with us until there 

was a falling out of some sort and then she lived with my aunt. She came from Andor-

ra and my father always thought she had money, but, of course, she had none.” 

“Who is the baby on her lap?’ 

“That’s me. There was a man who would come once a year with a camera and a 

booth and people would queue up.” 
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They began to flip through other photographs. Most of them were of Montse and her 

sisters, taken on summer outings. 

“I have some here with no people in them—one of the river when it was flooded, 

which my father must have taken, and one of the dam being built. I can’t remember 

what year that was.” 

Rosa moved these aside and began to examine another bundle of photographs of 

Montse and her sisters and their friends. 

“Those were taken well before the war,” Montse said. “After the war I don’t think peo-

ple took photographs as much.” 

Rosa was studying a large-format photograph of a group on an outing with mountains 

in the background. 

“Where is my father in this? Why isn’t he in any of the pictures?” she asked. 

“Your father always took the photographs,” Montse replied. 

She reached for another bundle. 

“He might be in one of these, but he was the only one who had a camera in the years 

before the war and he liked taking photographs.” 

She glanced at Rosa, who was nodding. 

“Anyway, if you want to take the whole box and select the best ones—and if the boys 

had time they could make copies. It all must seem like ancient history to them, but 

maybe it will mean more when they have their own families.” 

“I’ll be very careful with them,” Rosa said, picking up a photograph of herself as a 

teen-age girl with Paco, smiling, beside her. 

“I think I took that one,” Montse said. 

“I might get it blown up a bit bigger and frame it,” Rosa said. 

 

hen it was time to go, Montse carried the box of photographs to the lift 

and Rosa carried the medical equipment. Montse insisted on going 

down with her to her car. 

“If that’s too heavy, just tell me,” Rosa said. 

W 
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The car was parked close by. They put the box and the equipment on the back 

seat, and then Rosa embraced her, before opening the door and getting into the 

driver’s seat. 

Montse waved as the car pulled away. She knew that she could easily be seen by 

anyone approaching. She looked up the street toward the town center to check if 

there was a car coming. The lunch would be over around now, she thought, and 

Rudolfo and the man from the electric company would pass by as they drove to-

ward Lleida. She waited a few minutes, but when she saw no car she decided to 

go back inside and clear away the dishes. Later, she thought, she would walk to 

the town center and do a bit of shopping. 

Soon, she knew, there would be an old man standing at the station in Lleida as the 

train to Madrid arrived. He would get on the train slowly and then walk along the 

aisle to find his seat. He would, she imagined, be polite to those around him as he 

settled in for the journey. Rosa would be on the motorway that led in the other di-

rection, her driving steady and competent as it always was. Montse sighed with 

quiet satisfaction as she thought of the two of them, moving so easily away from 

each other; they would both be home before night fell.  
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2. Recopilació fotogràfica 

Us presentem una selecció fotogràfica d’alguns dels llocs emblemàtics de l’edició 

del relat “Estiu del 38”. 

 

El llac és un dels llocs on es desenvolupa l’acció del conte. La central va ser un 

lloc estratègic al front del Pallars durant la Guerra Civil, de fet aquí treballa el Pa-

co, un dels personatges importants de la història. 

 

L’embassament i els seus voltants 

 

Il·lustració 34 Central hidroelèctrica del Pantà de Sant Antoni 

 

Il·lustració 35 La central hidroelèctrica de lluny 

 

Il·lustració 36 Les instal•lacions de la central (dalt i a la dreta) 
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Il·lustració 37 La presa del Pantà de Sant Antoni (dalt i baix) 

 

 

 

Il·lustració 38 El poble de Talarn vist des de la presa 
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Els búnquers 
 

Al treball hem explicat que els búnquers no van ser construïts igual a tota la zona 

del front del Pallars. Si aquests es trobaven cap al sud, com és el cas de les tres 

primeres imatges, estaven fets de ciment. En canvi, al nord, com en les pròximes 

quatre imatges, eren de pedra a causa de la dificultat que suposava transportar el 

ciment fins aquells indrets. 

 

Il·lustració 39 Búnquer de ciment situat al costat de la presa 

 

 

Il·lustració 40 Interior del búnquer de ciment 

 

 

Il·lustració 41 Búnquers de pedra de Vilamur 
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1. Búnquers de pedra de Vilamur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 42 Interior del búnquer de pedra 
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La Pobla de Segur 

La Pobla de Segur és el poble on es desenvolupa la història. L’església i l’escola 

són dos dels llocs citats en el conte. 

 

  

Il·lustració 44 Església de La Pobla de 
Segur 

Il·lustració 43 Plaça del centre de La Pobla de Segur, on vam 
entrevistar en M. Gimeno 

Il·lustració 45 L'escola de La Pobla de Segur 
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Farrera 

Farrera és un poblet dels Pirineus on Colm Tóibín passa una temporada cada 

any. 

 

 

 

Il·lustració 47 L’entrada de la casa de Colm Tóibín 

 

Il·lustració 46 El paisatge de la zona de Farrera 
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Les entrevistes 
 

     

 

 

Il·lustració 48 Entrevista amb Colm Tóibín 
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Il·lustració 49 Entrevista amb Manuel Gimeno 
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3. Entrevista gravada: Keeping the secret 

 

Podeu trobar l’entrevista original en l’arxiu que hi ha al disc adjunt. 
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