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Presentació

T ot sovint, quan ens sentim atrets per una obra literària, ens fem pre-
guntes sobre el procés d’escriptura que n’ha seguit l’autor, en aquest 

cas l’autora. No és usual tenir accés a allò que en podríem dir la cuina de 
l’escriptura i, moltes vegades i no només per tafaneria, conèixer-ne el procés 
ens ajuda encara més en la seducció que ens n’ha produït la lectura. 

En el cas de Pedra de tartera, aquesta novel·la que ha arribat als seus 30 anys  
amb plena vitalitat, de la qual se n’han fet més de seixanta edicions en ca-
talà i que ha tingut una gran projecció i èxit internacional, a partir de les 
seves actualment catorze traduccions, conèixer alguns materials del procés 
d’escriptura té un gran atractiu. Si més no contribueix a revelar-nos com, 
malgrat que la novel·la té una aparent senzillesa i espontaneïtat, aquests 
elements són només això, aparents, i que es tracta d’un mèrit literari més 
de l’autora, que palesa un bon o©ci ja en una primera novel·la. Maria Barbal 
ens demostra que domina perfectament l’arti©ci literari i ens convenç que 
és espontani allò que, com veurem, és ben documentat, pensat, dubtat. En 
de©nitiva un procés d’elaboració llarg i complicat.

Els materials que presentem en aquest àlbum ens endinsen en aquest procés  
d’escriptura de Pedra de tartera, en l’entorn que la va produir i ens ajuden 
a comprendre millor la realitat que la novel·la ens descriu. Agraïm tant a 
l’autora com a la Biblioteca de Catalunya, on el material està dipositat, que 
ens hagin facilitat la seva reproducció amb motiu del 30è aniversari de la 
seva publicació. 

Carme Arenas, coordinadora
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Ja no em necessita

La consciència que han passat trenta anys, des d’aquell febrer del 1985, 
en què Pedra de tartera acabava de sortir publicada per editorial Laia,  

va ocupant espai dintre meu.

Un dels records d’aquells dies és que vaig anar a la ràdio, acompanyada 
d’Emili Teixidor, per respondre la primera entrevista. Llavors no espe-
rava, ni més endavant tampoc, que la vida d’aquella primera novel·la 
m’acompanyaria ©ns avui. Ara m’adono que ella, poc o molt, viurà quan jo 
ja no hi sigui.

He de reconèixer que les celebracions d’aniversari, a les quals no sóc gens 
afeccionada, tenen la seva utilitat. La de rebre regals, posem per cas, i  
enguany jo n’he rebut de delicats, de savis, d’humanament extraordinaris. 
Per molt que jo fes no agrairia prou la generositat de la presidenta del PEN 
Català, Carme Arenas, que ha coordinat algunes de les primeres institucions 
i entitats del país per homenatjar la novel·la; ho ha fet per amistat, però 
també, perquè volia recollir l’adhesió de molts lectors, que són els qui han 
donat vida durant tant temps a aquesta obreta impedint-ne la desaparició. 
Igualment, ho he d’agrair a cada una de les persones que presideixen les 
institucions i entitats culturals del nostre país i que hi han volgut apostar.

He rebut també el present d’escriptors, de crítics, d’artistes, de professors, 
d’amics, que han acceptat dedicar un temps a escriure sobre aquesta meva 
primera novel·la. Gràcies. Aquests mots vostres restaran al meu cor. Com 
ho farà, també, el voler del meu ©ll, Jordi Embodas, que n’ha enginyat el 
disseny amb una de les seves tipogra©es originals, la Pona, el nom autèntic 
de la casa de la persona que em va inspirar Pedra de tartera i que ell ha triat 
per batejar tota una família tipogrà©ca.
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A part dels regals pròpiament dits, els aniversaris sovint procuren a qui els 
celebra un viatge en el temps. Per a mi, tornar a mirar els fulls de prepa-
ració de la novel·la, escrits a mà, ha constituït un trajecte ben interessant. 
Ara m’han semblat una mica maldestres, els escrits, però han aconseguit 
mostrar-me que aquella dona que jo vaig ser no era tan despreocupada com 
més endavant em semblaria recordar. Ni, com he dit i repetit sovint, tampoc 
la novel·la era fruit només de covar llargament uns fets i unes paraules escol-
tades, seguit d’una escriptura espontània. Sí que és cert que la preparació 
de Pedra de tartera i sobretot el procés d’escriptura no són comparables als 
que acostumo a portar a terme en les darreres novel·les. No vull dir que ara 
siguin millors, sinó que han canviat perquè els impulsos creatius són dife-
rents, l’energia és més petita i més grans els dubtes. A més, llavors no tenia 
la sensació d’avui d’estar en el punt de mira vigilant d’algú altre. 

Durant anys no m’ha abellit obrir la vella carpeta i repassar aquell procés. 
Ara, al cap del temps, ho he fet i no puc a©rmar que llavors l’escriptura ha-
via estat al cent per cent com l’aigua d’un manantial soterrat que, de sobte, 
troba la sortida a la superfície i esbotza la sequera, raja, humitejant tot el 
que troba al seu pas. En dos fulls titulats Preludi-1 i Preludi-2 aquella noia, 
jo, parla de silenci, de vergonya. Ja era conscient llavors que aquella història, 
que un dia rere l’altre li havia arribat explicada de forma incompleta i frag-
metàriament, era no tan sols la d’aquella velleta que ella sempre havia vist 
vestida de negre sinó la història de la qual ella mateixa provenia. I, encara, 
sabia que “aquella petita història era part d’una de més gran que ja havien 
recollit els llibres”. És a dir, hi havia la convicció que calia escriure també 
la història individual, menuda, en aparença, intrascendent. Suposava que 
cada una de les preguntes que ella volia fer a la protagonista, “una dona 
magra que encara conservava la pell ©na sota uns cabells molt blancs”, havia 
de causar-li un gran dolor perquè li comportarien uns records tràgics. La 
dona jove creia que el procès permetria a la velleta acceptar del tot el passat 
després d’haver compartit la seva experiència amb ella, disposada a escoltar, 
a riure i a plorar amb la protagonista. En la ment d’aquella escriptora que 
es preparava per néixer hi havia el sentit del que volia fer, la voluntat de 
trencar un llarg silenci.
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Per què aquesta breu novel·la s’ha guanyat el favor del públic durant tants 
anys? Hi he pensat sovint i hi ha respostes que enceten altres preguntes. 
Moltes persones havien viscut situacions dramàtiques com la Conxa i com-
partien el seu mateix silenci; elles o els seus ©lls s’hi han identi©cat. Els 
professors l’han recomanat als seus alumnes perquè ajuda a transitar per 
un episodi de la nostra història. Arreu hi ha guerres i les històries que se 
n’escriuen poden ser enteses, ja que tenen trets comuns. És la novel·la sobre  
una vida, amb una veu directa que l’explica i que qualsevol lector entén i 
amb qui es pot identi©car. L’ús de lèxic pallarès ofereix un incentiu a uns 
lectors sempre desitjosos de recuperar la pròpia, maltractada, llengua.  
I l’atzar, l’atzar.

En trenta anys cap altra novel·la meva ha estat tan valorada. Ni aquelles 
que, com és normal, han estat escrites amb més o©ci, amb personatges 
pressumptament més ben per©lats que els de la primera obra, amb estruc-
tures més pensades, amb més bagatge literari. Algunes de les meves altres 
novel·les han obtingut també bastants edicions, premis, i han registrat un 
públic abundant i unes crítiques positives, però han passat a la cua de Pedra 
de tartera.

Hi ha encara un aspecte que em cal afegir. Al llarg dels anys, una incomoditat 
m’ha acompanyat quan he rebut el reconeixement per aquesta primera obra. 
Partint com parteix la novel·la d’uns fets verídics de signe tràgic em sembla 
il·lícit haver-ne obtingut tantes alegries. Cap d’elles no ha arribat, o ho ha 
fet amb penes i treballs, als qui van patir aquella època desastrosa, no els 
ha rescabalat doncs de tant rigor del destí. El meu desig i la meva voluntat 
s’uneixen a reclamar, per sempre més, la memòria d’aquelles persones que 
són tan sols una xifra en una crònica de la història. 

Però la novel·la fa temps que no em pertany i el neguit quasi s’ha esfumat. 
Ja no em necessita. Celebro que l’adhesió dels lectors durant trenta anys 
hagi convertit Pedra de tartera en anònima tal com ho són els personatges 
que li donen vida.

Maria Barbal, autora de la novel·la
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Maria Barbal escrivint la novel·la amb 
l’Olivetti ‘Valentine’, amb la gata Noska 
supervisant de prop.

PR
EL

U
DI



àlbum pedra de tartera  ·  11 

Sorre, a dalt, i Altron, a sota.  
(Vall d’Àssua).
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Apunts sobre les raons, preparació  
i sentit de la novel·la resumit per l’autora.
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Maria Barbal  
amb la seva  
padrina materna.



14  ·  pen català

AR
QU

IT
EC

TU
RA

Primera estructura amb alguns noms  
de casa de les famílies del poble d’Altron.
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Ampliació de capítols  
i detall del contingut.
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Cronologia i idea  
de nous capítols. El de 
les noces (2a part)  
l’autora no l’arribarà  
a incloure. 
 
Guixades del Jordi  
o de l’Eulàlia, els seus 
©lls, llavors de sis  
i quatre anys.
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Documentació (notes recollides d’algun testimoni  
oral per part de l’autora amb dades verídiques).
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Esborrany ratllat 
del capítol tercer 
(1a part) on la 
veu narrativa 
descriu els pares 
de la Conxa.
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Família pallaresa en la  
qual s’inspira la novel·la.
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Capítol cinquè,  
(1a part). La casa 
dels oncles.  
Primera versió.
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Esquerra: Rodés, 
poble de la Vall 
d’Àssua amb el  
Pirineu nevat al 
fons. Dreta: Casa  
a Tírvia.
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Documentació per a descriure 
l’Exposició de 1929 extreta de Síntesi 
Història dels Països Catalans de  
Jordi Moners (La Magrana, 1976).
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Capítol segon de la segona part.

El Montsent de Pallars nevat  
dominant la vall del riu Àssua.
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Notes de llenguatge: 
comprovació de mots 
dialectals.
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Resum (1). Guió per  
a la continuació i ©nal 
de la segona part.
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“Així doncs, jo que res no tenia vaig  
donar casa al Jaume. I val a dir que 
aquells dies ens semblava que l’amor  
ens rescabalava de tot lligam.

Vam casar-nos un diumenge al matí  
a Pallarès. Hi van acudir els meus pares  
i els meus germans i els pares del  
Jaume i el seu germà, la seva dona  
i dos nens petits que tenien. També, 
d’altres parents d’una i d’altra banda.  
Entre abraçades i llàgrimes va passar  
tot el dia; el març ens havia regalat amb 
un esclat de sol i un fred viu. Abans que 
fosquegés, tothom va dir adéu i Jaume  
i jo vam sortir voluntaris per portar  
les vaques de can Fruitós cap a casa.  
El Martí de Sebastià rebentà en una  
riallada des de la ©nestra de casa seva 
quan passàvem. A mi em tallà com  
una tampanada un record molt bonic:  
els parents de Barcelona ens regalaven 
un joc de cafè a en Jaume i a mi.”

Transcripció del fragment sobre el capítol 
del casament de la Conxa i el Jaume,  
que l’autora no va incorporar a la novel·la.
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Fragment escrit  
amb llapis a l’inici  
del capítol 2 de  
la segona part.

Camp d’espigues.
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Tres germans d’una família pallaresa, 
anys trenta. Pàgina següent: Correccions 
amb data de 15 de febrer de 1983. 

30  ·  pen català
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Textos datats  
el 27 i 28 de març  
de 1983, amb  
correccions.
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Resum de la tercera part de la novel·la, amb una estrofa de la 
cançó Res no ha acabat, de Lluís Llach (1969) que coincideix 
amb la situació de la protagonista quan ja ha perdut el marit; 
al ©nal: suma de pàgines dels capítols.
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Qüestions que l’autora es planteja per 
avançar en els capítols sobre la guerra. 

Fragment sobre la guerra  
(Pedra de tartera, 3a part, capítol tercer)

Sabia que era el meu mort i que mai més no el tindria a la vora, 
perquè la guerra és la maldat arrossegant-se per terra per deixar-la 
sembrada d’escurçons i de foc i de ganivets amb la fulla cap  
a dalt. I jo estava descalça amb els meus ©lls sense res més que  
els ulls oberts. Ni tan sols el vestit era de dol, perquè el meu  
mort no era com els altres, era un assassinat que s’ha d’oblidar  
de seguida i davant del seu nom s’han d’aclucar les parpelles  
i totes les boques amb ciment espès.
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Resum (2), tercera part.  
Guió per preparar l’escriptura 
del capítol de l’evacuació  
de la Conxa i les seves ©lles.
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Fotogra©a de l’autora,  
amb el marit i els ©lls, el 1983.
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Edicions en català

– Editorial Laia, col·lecció El nus, 1985 (5 edicions)
  1986 (3 edicions)
  1987 (3 edicions)

– Editorial Empúries, col·lecció L’Odissea, 1987 (1 edició)
  1988 (1 edició)
  1989 (1 edició)
  1990 (2 edicions)
  1991 (2 edicions)
  1992 (1 edicions)

– Editorial La Magrana, col·leccions: Les ales esteses i La butxaca,  
1993 (març, 1a edició a Les ales esteses)

 1993 ( juliol, 1a edició La butxaca i dues més, 3 en total)
 1994 (3 edicions)
 1995 (2 edicions)
 Fins al 2005 se’n van fer 30 reimpressions en aquesta editorial

– Editorial RBA La Magrana, col·leccions: Les ales esteses i La butxaca 
 2005 (50a edició, commemorativa dels 20 anys)
 2007 (2a i 3a a Les ales esteses) 
 2007 (setembre; surt a la col·lecció La butxaca)

– Editorial Columna, col·leccions: Clàssica i La butxaca d’ed. 62
 2008 (1a edició a la Clàssica)
 2009 eBook
 2009-2015 (9 edicions dins La butxaca)
 2012 (edició única a La butxaca)

Altres edicions:
– 1991, edició del Cercle de Lectors; col·lecció l’Escorpí Teatre d’Ed. 62 amb  

Joaquim Vilà Folch (2 edicions)
– 1994, edició Grans Èxits (quiosc)
– 2002, dins de Cicle del Pallars, ed. de La Magrana 
– 2009, edició adaptada per Ma Teresa Pous a la col·lecció Llibre obert d’ed. 62 (Educaula)
– 2009, edició per a Lectura + (plus) d’ed. 62
– 2010, edició de teatre de Marc Rosich, ed. Proa, col·lecció Raval
– 2011, dins de Cicle del Pallars, ed. 62 La butxaca 
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Traduccions

Pedra de tartera ha estat traduïda:

– a l’asturià, Piedra de llerón per Humberto González (Oviedo, ed. Trabe, 1992).

– al portuguès, Seixo rolado per Cristina Rodríguez i Artur Guerra  
(Lisboa, ed. Difel, 1997).

– al castellà, Canto rodado per Anna M.Moix (Barcelona, ed. Lumen, 1994,  
ed. El Aleph, 2007 i 2011).

– al francès, Pierre d’eboulis per Anne Charlon (Saint-Maurice-es-Allier,  
ed. Tinta blava, 2004). 

– al romanès, Ca a piatra-ntre pietre, per Anna Balacciu Matei i Xavier Montoliu  
(Bucarest, ed. Meronia, 2005).

– a l’alemany, Wie ein Stein im Geröll, per Heike Nottebaum (Berlin, ed. Transit, 2007; 
ed. Diana, 2008, diverses edicions).

– al neerlandès, Als een rollende steen, per Helena Overkleeft (Utrecht,  
ed. Signatuur, 2009). 

– a l’eslovè, Kamen v meliscu, per Simona Škrabec (Ljubljana, ed. Beletrina, 2009).

– al serbi, Kamen iz odrona, per Hristina Vasić (Beograd, ed. Arhipelag, 2009). 

– a l’anglès, Stone in a Landslide, per Laura McGloughlin and Paul Mitchell  
(London, ed. Peyrene press, 2010).

– versió teatral a l’alemany per Heike Nottebaum (München, 2010).

– a l’italià, Come una pietra che rotola, per Gina Maneri (Milano, ed. Marcos y Marcos, 
2010).

– a l’occità, Pèira de tartèr, per Verònica Barès Moga (Lhèida, Pagès editors, 2011).

– a l’hebreu, traducció i epíleg, per Rami Saari (Rimomin, 2012).

En preparació:
– Polonès, macedoni, turc (contractes signats el 2014).
– Suec (contracte del gener de 2015).
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