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ESCRIPTURA I MEMÒRIA
En un grau o altre, el material de qu‡ es val l’autor per a escriure ‚s la seva
pr…pia vida. Aquesta mat‡ria primera passarˆ per diversos processos d’elaboraci„ que en disfressaran m‚s o menys la proced‡ncia fins, en alguns casos, transformar-la completament. La revista AMPLE ha volgut dedicar el seu primer
n†mero a parlar d’aquest tema, per… circumscrivint-se als casos en qu‡ la mem…ria es presenta expl‰citament com a tal, ‚s a dir, com a realitat que l’autor ha viscut o coneix de manera fiable, i per aix… es postula si mateix per a avalar la
veracitat dels fets que explica.
Les tres obres que ens serviran d’exemple (publicades per Emboscall Editorial) estableixen relacions molt diferents entre la mem…ria i l’escriptura. Dedicarem
un primer article a les Memòrias de un niño de la guerra (1936-1939), escritas
cuado me jubilé, de F‚lix Jurado, on el grau d’elaboraci„ literˆria ‚s m‰nim, degut
segura-ment a la manca de formaci„ acad‡mica de l’autor. Per… grˆcies a aix… la
mem…ria es manifesta en el seu estat m‚s pur: en la mesura que no el tempten
velŠle•tats estil‰stiques, tenim la certesa que a l’autor el mou †nicament la voluntat de deixar constˆncia escrita d’uns fets crucials de la seva vida. El resultat val
no tant pel que t‚ d’extraordinari la vida de l’autor, sin„ per haver sigut capa‹ de
deixar-ne constˆncia amb les seves pr…pies paraules.
L’obra Declinant el teu nom, de Gl…ria Torrent Verdolet, pren com a base
una mem…ria manllevada. Per… en transformar el relat oral heretat en obra
literˆria d’alta volada, demostra la voluntat d’apropiar-se’n encara m‚s,
conven‹uda com estˆ que forma part de la seva pr…pia identitat.
La mentida original, d’Antoni Pladevall i Arum‰, ‚s un dietari i, com a tal,
con-jumina diverses f„rmules de relaci„ entre escriptura i mem…ria. Aix‰,
l’an‡cdota que vertebra el conjunt (l’estada jove d’un serbo-croat a casa de l’autor
durant la guerra de ex-Iugoslˆvia) estˆ relatada alternant els fets del present des
del qual s’escriu, amb d’altres del passat que, d’alguna manera, hi fan refer‡ncia.
No deu ser casual que a aquestes tres obres la refer‡ncia a la guerra els faci de
rerafons: quan els sers humans deixen de creure en les paraules provoquen ferides
que s’estenen m‚s enllˆ de les generacions i els pa•sos que les pateixen.
Tanmateix, al final, les paraules tornen a conjurar-se contra la viol‡ncia com un
bˆlsam.

EN EL NOM DEL PARE
Félix Jurado, Memorias de un niño de la guerra (1936-39).
Vic: Emboscall Editorial, 2000. Col·lecció Mnemosine, 1.
Quan l’any 1985 es va jubilar, F‚lix Jurado va voler posar per escrit els records de la
seva vida. El poc temps que de nen havia
anat a escola amb prou feines si li havia perm‡s aprendre a llegir i escriure, i al llarg de
la seva vida tampoc no va tenir gaires ocasions per exercitar-s’hi. Per… aix… no el va fer
recular: es va apuntar a l’escola d’adults, on
va poder fer un repˆs elemental. I es va
posar a escriure. A finals de 1989 el relat de
la seva vida omplia tres gruixuts volums de
dietari amb una lletra clara. Llegint les seves
mem…ries, ens adonem que F‚lix Jurado les
tenia interioritzades a c…pia d’explicar-ne i
d’explicar-se’n els episodis una i altra vegada al llarg de la vida; per aix… la seva escripFélix Jurado amb els volums de
dietari on ha escrit les seves
tura segueix els principis de la llengua oral.
memòries.
•s precisament grˆcies a l’abs‡ncia de filtres
cultes que l’obra de F‚lix Jurado constitueix un document de primera mˆ –fiable com pocs– sobre una de les ‡poques m‚s convulses de la hist…ria
d’Espanya. Una ‡poca que t‚ en la guerra civil el seu moment crucial, i que ha
estat profusament estudiada, per… hom t‚ la sensaci„ que sempre s’ha volgut
presentar segons els interessos partidistes d’uns o altres, i ignorant la realitat de
les persones que els va tocar viure-la.
L’obra, que ha publicat Emboscall Editorial i que es pot llegir ‰ntegra a l’adre‹a d’internet https://felixjurado.pressbooks.com/, porta per t‰tol
Memorias de un niño de la guerra, escritas cuando me jubilé i es divideix en
cinc parts: infˆncia, guerra, postguerra, servei militar i emigraci„. Com el t‰tol
indica, el moment crucial ‚s la guerra, sense les conseqŽ‡ncies de la qual segurament F‡lix Jurado no s’hauria sentit impelŠlit a escriure les seves mem…ries.
Per… abans ens explica que va n‚ixer l’any 1924 a Hinojosa del Duque, un poble
de la comarca de Los Pedroches (prov‰ncia de C…rdova). Va ser el fill m‚s
gran dels quatre que varen tenir Baldomera (li deien Petra) Ramos i
Agapito Jurado. Constitu•en una fam‰lia humil, amb greus dificultats econ…
miques

que de vegades els obligaren a despla‹ar-se a
d’altres localitats per motius de feina. Per a
Agapito, com per a tants d’altres de la seva
condici„, la Rep†blica va significar la possibilitat real d’assolir millores substancials i no ‚s
estrany, doncs, que en esclatar la guerra marx‚s voluntari al front per defensar-la. Despr‚s,
quan ja tot estava perdut i l’ex‡rcit republicˆ
reculava en desbandada, va decidir pel seu
compte tornar a casa.
Per… no es va escapar de les represˆlies dels
vencedors. Va ser afusellat a Hinojosa del
Duque juntament amb el seu cunyat Nicasio i
cinc persones m‚s el 10 de novembre de 1939.
La fam‰lia Jurado conserva una carta, datada
Fragment de l'•ltima carta d’Agapito Jurado. Est€ datada el 5 de cinc dies abans, que una ve•na va aconseguir
treure d’amagat de la pres„. •s un document
novembre de 1939, cinc dies
abans de ser afusellat.
esfere•dor que val la pena reproduir ‰ntegre:
Querida Petra:
Si estuviste en mi juicio estarás enterada de los que me han puesto las
denuncias, que son Pablo Calderón y Fernando, el que está de carcelero, pero
tu bien sabes que te lo he dicho yo muchas veces que vi al pobre Pepe muerto
y lo que yo lo sentí, fíjate que ahora dicen que lo había matado yo. Pero Dios
está en el cielo y a cada uno le dará lo que se merezca. Tu háblale bien y si a
mí me matan puedes llevar la cabeza en alto, porque he tenido la suerte de no
ser criminal. Fililberto [Félix], sé muy bueno con tu madre y con tus
hermanos, trabaja para ellos y véngame si puedes algún día, igualmente te lo
digo a ti Fulgencio, sed buenos con todos pero venga algún día si puedes a tu
padre, que lo han hecho mucho sufrir. María tú sé también muy buena y
honrada, te lo pide tu padre, y tú Carmelilla llegarás a ser grande, te digo lo
mismo. Petra tu también sé honrada y buena con tus hijos, te lo pido que
seas tan buena que lo seas como lo has sido siempre. Yo si me matan voy con
mi conciencia tranquila de no haber matado ni haber hecho padecer a nadie.
Dale muchos besos a nuestros hijos y ten mucha resignación con este que te
lo pide tu Agapito que os quiere mucho a todos. Adiós Petra de mi alma, hijos
de mi alma, sed buenos todos y si me matan yo no he matado a nadie, vengadme
algún día si podéis. Adiós a todos.
No costa gaire comprendre com podien marcar la vida d’un adolescent
aquests fets. Els anys segŽents varen ser molt durs, determinats per la manca de
treball o el treball pagat a preu d’esclau, la fam, la malaltia. F‡lix va contreure
unes febres pal†diques que varen desencadenar un esclat de rˆbia per tot el que
havia passat, a causa del qual el varen ingressar en un manicomi, on

va romandre des de finals de juny de 1943 fins
a finals de setembre de mateix any.
Si b‚ les condicions del manicomi no eren,
ni molt menys, ideals, com a m‰nim va poder
desconnectar del poble. Com tamb‚ ho va
poder fer, ara per un per‰ode molt m‚s llarg,
quan va anar a fer el servei militar a Sevilla,
entre el mar‹ de 1945 i l’agost de 1947.
Despr‚s el retorn al poble, on no hi havia
prou feina i d’on, altre cop, caldria marxar. El
setembre d’aquell mateix any 1947 viatjˆ a
Barasona (prov‰ncia d’Osca), on s’estava construint un pantˆ. Va treballar-hi fins el maig de
l’any segŽent, quan decid‰ tornar a Hinojosa.
Per… pel setembre empr‡n altre cop el cam‰
de Barasona, vista la dificultat de trobar feina
en condicions m‰nimament acceptables al
Al pant€ de Sau, poc abans
poble. Marxen ell i tres m‚s, per… dos no duen
que aturessin les obres
bitllet en regle i a meitat del viatge han de bai- (foto datada el 14-8-1957).
xar del tren. Quan els dos que queden arriben
al pantˆ, comproven que ja no contracten a
ning†. Fan cap a Barcelona, on esperen trobar feina. Despr‚s d’uns dies a la
ciutat, marxen a Vilanova de Sau, on s’estava construint un pantˆ. F‡lix hi treballˆ entre el setembre de 1948 i el maig 1958. Al llarg d’aquests anys va venir
altra gent d’Hinojosa del Duque: els homes a treballar al pantˆ, les dones a
servir a les cases de Vic. Amb una d’elles, Luc‰a Escobar, es va casar F‚lix. Es
van instalŠlar en una de les cases que constru•ren a un quil…metre abans d’arribar al pantˆ per als treballadors i les seves fam‰lies (en deien el poblat obrer).
El febrer de 1954 va n‚ixer el primer fill de la parella, que es va dir F‡lix, com
el pare.
Despr‚s que la concessionˆria de les obres del pantˆ decid‰ parar les obres,
F‡lix va trobar feina a l’empresa Jaume Anglada, de Vic, dedicada a elaborar
materials per a la construcci„. Hi treballˆ des del dia 2-6-58 fins el dia
27-8-85: 27 anys. De l’‡poca de l’emigraci„ centren el relat les relacions laborals (dels treballadors entre si i amb els encarregats i els amos) i familiars, i la
consolidaci„ d’un patrimoni, centrat sobretot en la construcci„ d’una casa.
La hist…ria de F‚lix Jurado ‚s la d’alg† que ha hagut de perdonar per sobreviure. La seva vida ha sigut la d’un obrer: grˆcies a ell i a tants com ell el pa‰s
s’ha refet i ha prosperat. No seria just que no escolt‚ssim el que ens ha de dir,
perqu‡ el que ens diu no surt als llibres d’hist…ria.

EN EL NOM DE LA MARE
Glòria Torrent Verdolet, Declinant el teu nom.
Vic: Emboscall Editorial, 2000. Col·lecció Moment Angular, 25.
La veu que ens explica la hist…ria d’aquest llibre ‚s la d’una dona que recorda. Els seus records
ressegueixen la seva vida, estretament lligada a la
seva fam‰lia, al seu poble i al seu pa‰s. Per…, malgrat
tractar-se d’un relat en primera persona, a mesura
que avancem en la lectura comprenem que s’ha
pastat amb la veu de tres generacions de dones. En
primer lloc, la de la mare, a trav‚s de la qual la
protagonista es fa la seva pr…pia veu per a transmetre-la a la seva filla qui, tot i no apar‡ixer-hi (perqu‡
la hist…ria acaba abans de n‚ixer ella) hi ‚s en la
mesura que ha transformat el relat oral en un artefacte literari d’una rara qualitat.
Rere la protagonista d’aquesta narraci„ hi ha,
doncs, un ser humˆ real, que ha viscut la infantesa i
l’adolesc‡ncia quan aqu‰ no ‚s podia ser nena ni
adolescent: durant la guerra civil i la postguerra, els per‰odes m‚s convulsos que ha
viscut mai aquest pa‰s. Una noia d’una fam‰lia treballadora, que passa per moments
molt dif‰cils, per… que a c…pia de treball i sacrifici aconsegueix sortir endavant. Hi juga
un paper preponderant l’heroisme quotidiˆ que han protagonitzat sempre les dones, i
que tant costa recon‡ixer. El m‡rit principal d’aquest llibre ‚s haver sabut conjuminar
en un tot harmoni„s el retrat de la noia, en primer pla, sobre el fons d’un poble (Sant
Hilari Sacalm); d’aquesta manera, la perip‡cia particular s’eleva per sobre dels l‰mits
de l’an‡cdota per a esdevenir representativa de tota una classe, de tot un pa‰s.
Gl…ria Torrent Verdolet (Sant Hilari Sacalm, 1960), l’autora, ha aconseguit, grˆcies a la seva sensibilitat lingŽ‰stica i habilitat narrativa, vessar l’experi‡ncia heretada
en una obra literˆria extraordinˆriament rica. Sabent que la mem…ria ‚s indestriable
dels noms que la diuen (si perd‚ssim l’una perdr‰em els altres, i viceversa), l’amor i respecte que el seu llibre destilŠla, se’ls reparteixen a parts iguals la mare i la llengua.
En definitiva, a Declinant el teu nom s’hi produeix all… tan dif‰cil
d’aconseguir: convertir el real en po‡tic sense llevar-li la for‹a. La profunda
commoci„ que ens provoca prov‚, doncs, de la conjunci„ de l’experi‡ncia singular i la universal: la lectura esdev‚ reconeixement de coses que, sense ser-ne
sempre conscients, s„n a dins de nosaltres mateixos.

ELS NOMS DEL FILL
Antoni Pladevall i Arumí, La mentida original.
Vic: Emboscall Editorial, 2000. Col·lecció Prima Materia, 14.
En literatura, s’ent‚n per dietari un conjunt de proses en les quals l’autor narra
an‡cdotes de la seva vida des de la immediatesa del present. Aquesta
definici„ tan gen‡rica ha donat lloc a realitzacions molt diverses. En un extrem,
hi ha obres que se cenyeixen a la vida quotidiana sense un plantejament previ o
una selecci„ posterior que n’acoti la temˆtica per tal de conferir al conjunt un
sentit unitari; en l’extrem oposat, n’hi ha d’altres que, pel fet de venir motivades
per una circumstˆncia singular, es proposen deixar-ne constˆncia escrita, a tall
d’instantˆnies preses en el moment i el lloc en qu‡ es produeixen els fets.
La mentida original ‚s una obra que hauria se ser catalogada dins d’aquesta segona variant del dietari. L’entrada amb qu‡ s’obre
(datada el 3 de maig de 1992) explica l’arribada d’un jove serbo-croat, convidat per l’autor
a passar una temporada a casa seva per tal
que pugui allunyar-se de la guerra que estˆ
vivint el seu pa‰s, en la qual ha estat combatent. L’†ltima entrada (datada el 20 de juliol
del mateix any) estˆ dedicada al seu retorn, i
fa una valoraci„, (en termes morals, potser,
per… amb summa cautela i respecte) de les
contradiccions m‚s ‰ntimes d’aquest home
torturat. Entremig, anirem descobrint el fet casual –lligat a una mentida “original”–
que motivaria (anys abans, a l’encara indivisa Iugoslˆvia), la coneixen‹a d’en Vito.
Per…, si b‚ la figura de l’ex-combatent vertebra el conjunt, la seva pres‡ncia
suscita altres temes que s’hi relacionen per continu•tat o per similitud. El tema
de la guerra duu impl‰cit el de la mort: la mort de l’amic, el cos del qual li ‚s
tornat a la mare a dins d’un sac, fet a trossos entre els qual nom‚s hi faltava el
cap. La mort que reverbera en el gat apallissat. O en l’amiga poeta que va trobar un final terrible i absurd al sud de Fran‹a. Per… tamb‚ suscita la
reflexi„ sobre l’amistat, sobre la bellesa, sobre la cultura i, especialment, sobre
la tradi-ci„ literˆria. I ‚s que, l’an‡cdota central apareix en un tap‰s teixit amb
fils que l’autor ha cabdellat a trav‚s de moltes hores d’estudi i lectura, i a trav‚s
tamb‚ de l’observaci„ atenta de les persones, de les emocions, dels paisatges. En
definitiva La mentida original, que ‚s un dietari, es pot llegir com si fos una novelŠla, un
tractat sobre literatura o un poema en prosa, perqu‡ ‚s totes aquestes coses alhora.

TROSSOS
Quan se li manifestava –de tard en tard, imprevisiblement– era com un
esclat a dins del cervell: veia els vidres clavats a
la cara, els membres trencats, sang pertot, sentia crits esfere•dors, gaireb‚ podia percebre el
dolor. Era massa fort. Quedava encegat durant
uns instants. No veia res. Estigu‚s on estigu‚s, li
calia aturar-se fins que tot tornava a ser
normal. La primera vegada que li va passar va
caure per les escales i va patir traumatisme cranial. Des d’aleshores va anar sempre amb molt
de compte, i va comprendre que no podria tornar a conduir fins que cessessin les visions.
La seva dona no podia dissimular, tot i que ho intentava, la seva preocupaci„. Ell li agra•a les bones intencions,
per… li sabia molt greu que ella desvi‚s la
conversa quan intentava parlar-ne. Pensava que a ell li hauria anat b‚. Per aix…
es va posar a escriure. Va intentar reproduir exactament el que veia durant les
crisis. Va escriure moltes versions,
cadascuna de les quals era m‚s detallada
que l’anterior. Les imatges s’anaven perfeccionant. Progressivament va anar
veient que hi havia tres persones: un nen,
una nena i una dona. El nen i la nena
tenien les cares destrossades, inidentificables. Estaven morts. La dona havia quedat doblada sobre ella mateixa, i no li veia la cara, per… els seus gemecs indicaven que encara vivia. Estaven a dins d’un cotxe que s’havia estavellat contra un
cami„.
Per…, ell, quin paper jugava en aquella escena? No ho sabia, no s’hi veia.
Per…, tenint en compte el punt de vista, devia estar a dintre del cotxe: al lloc
del conductor. Va acostar-se al retrovisor i va veure la seva pr…pia cara.
Jes†s Aumatell

