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«Veuràs com a la vida
no hi ha una ratlla
ben dibuixada que separa
el que està bé
del que no ho està.»
Emma

«La meva matèria primera ha consistit
en el coneixement d’una història,
encara que no fos viscuda per mi
mateixa, o notícies i fets externs a mi,
als quals em sentia connectada
d’alguna manera. Les vivències
i els fets externs, més que les idees
despullades, han estat els meus
motors per a la creació literària.»

El Jurat del 53è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes,
instituït per Òmnium Cultural, s’ha reunit per primera i
única vegada el dia 12 de febrer del 2021 a Barcelona,
dos anys més tard exactament que comencés el judici
pel procés.
Per primera vegada en tres anys, Jordi Cuixart pot assistir
a la trobada coincidint amb l'atorgament del tercer grau
penitenciari, revocat posteriorment.
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«No vull renunciar a les
infinites possibilitats
de l’escriptura (...)
abans que res,
un escriptor ho ha
de ser amb llibertat.»

Alimentem
l’esperança
Jordi Cuixart i Navarro
President d’Òmnium Cultural

Dels estralls de la guerra a la pàtria de la infantesa, de
l’ensenyança militant del català al Premi Joaquim Ruyra.
Capítols indestriables de l’argument d’un temps i un país
que expliquen la mirada de la narradora Maria Barbal;
una vida que ha fet néixer històries avui col·lectives i que
nodreixen el nostre patrimoni compartit.
Així les coses, la lectura de Pedra de Tartera, entre d’altres,
és ara un capítol indispensable de la trajectòria vital de
molts lectors. I les més de 70 edicions i la quinzena de
llengües que sumen els seus títols recorden la responsabilitat de la literatura catalana, universal com qualsevol
altra, per contribuir a repensar el món; una qüestió pràcticament de subsistència. I és així com entomem la cultura
a Òmnium Cultural: comunitat, drets humans i futur.
El 53è Premi d’Honor ens relliga amb 60 anys d’aprenentatges. De la desobediència civil a l’estat franquista a la
conquesta d’un país lliure. De salvar els mots en la fosca
de la dictadura a protegir les llibertats a la democràcia
que empresona la paraula. Compromís amb el present
per ambicionar sense pors ni límits.
I som a Tremp per lliurar el Premi d’Honor perquè som
a Salt amb el (Re)voltes o a Carcaixent amb el Sambori. Perquè som 50 seus arreu del país. La cohesió social
comença en la cohesió territorial; en el ser, no en l’anar;
en el reconèixer-nos i construir, no en el convèncer i renunciar. L’obra de la Maria n’és una excel·lent amfitriona,
i, amb aquesta vocació, l’entrega del Premi d’Honor recorrerà els Països Catalans any rere any, a partir d’ara.
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En la lluita permanent per la llibertat, l’afany per refer normalitats. Tremp 2021 també és l’anhel per recuperar carrer,
paraula i vida. Un any i mig després, la pandèmia segueix
despullant les mancances d’un món que persegueix la
protesta i relega la creació a l’última prioritat, que renuncia
a defensar els més febles i a protegir el planeta.
Com diu la Maria Barbal, “malgrat totes les imposicions, si
volem hi ha esperança”. Poder anunciar-li personalment
el veredicte del jurat va ser un acte de reafirmació, i avui,
que per quart any els poders de l’Estat m’impediran lliurar
el Premi d’Honor, cap frustració i, des de la presó, més
lliures que mai. Perquè, gràcies als mestres que es van
comprometre amb la llengua, als creadors perseguits que
no callen i al jovent que no es resigna, som conscients
que sí, que en la voluntat del ser i la persistència del
fer seguim alimentant l’esperança.
Desitjo de tot cor que gaudiu d’aquesta nit.
Visca la cultura i els Països Catalans. Sempre endavant!
Jordi Cuixart
President d’Òmnium Cultural
Presó de Lledoners, juny de 2021
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«Els humans aprenem el món ben aviat.
No cal que ens l’expliquin. Estimem la
terra i les persones que ens donen vida,
les paraules que ens dibuixen
els éssers, els objectes, les actituds
i els sentiments. Els costums. Però som
capaços de ser entre altres persones,
en altres terres, d’aprendre llengües
diferents de la nostra, altres costums,
sense necessitat d’oblidar l’essència
dels orígens ni res que considerem
o hàgim considerat nostre. Cap dels
trets que ens han situat al món no ens
impedeix estimar-ne els camins infinits.»

Programa
d’activitats
10 de juny de 2021

17.30 h

Recollida d’entrada i programa
de mà a l’Epicentre
(Centre de Visitants del Pallars Jussà)

17.45 h

Inici itinerari Maria Barbal,
de Tremp al món

19.00 h

Acte de lliurament del Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes
Espai Cultural La Lira
› Maria Barbal, les coses
› Glossa
› Parlament de Marcel Mauri,
vicepresident d’Òmnium Cultural
› Lliurament del 53è Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes
› Els Segadors
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«La meua existència no val més
que la d’una llamborda d’aquest carrer
on visc ni la d’un glop d’aigua de la
Noguera i ja no parlaré d’un determinat
arbre, qualsevol és bo, amb les arrels
que l’ajunten a la terra i l’ombra que
les seues fulles fan. I no obstant això,
s’hi assembla.»

Mel i metzines

Veredicte

El jurat, reunit el dia 12 de febrer de 2021, va acordar
atorgar el 53è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a:

Maria Barbal i Farré
per:
haver creat, a través de la seva escriptura, un espai literari i una veu pròpia: un estil contingut i essencial que
proporciona a la seva prosa un gran to poètic, sempre al
servei de la versemblança.
Per la composició de tot un univers que arrenca d’un
compromís amb la realitat, que comença amb un rerefons autobiogràfic en els seus primers llibres, donant-nos
una visió crítica del món rural del Pallars i de la decadència de la societat agrària; i que ha anat traçant un
recorregut per la història del país, fent una crònica del
temps que li ha tocat de viure amb una visió personal.
A través de la ficció ens mostra la crisi de la societat tradicional de muntanya i la transformació econòmica que força
la migració cap a les ciutats a partir d’uns personatges que
tenen un món interior ric i una gran profunditat psicològica.
Una dotzena llarga de novel·les, llibres de contes, una
obra de teatre i tres de narrativa juvenil, així com una
gran quantitat de premis, avalen la trajectòria d'una de
les novel·listes més destacades de la literatura catalana
contemporània que ha sabut conservar un públic lector
fidel molt ampli que ha ultrapassat les fronteres i ha entrat
amb força en la literatura europea.
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«Si algun mèrit he tingut, igualment
que un gran nombre de persones
de la meva generació, ha estat fer
aquell esforç individual, a hores lliures
de la feina, d’intentar posar-me al dia,
començant per allò més bàsic,
que és aprendre a escriure el català
sense faltes.»

«Un vespre el pare era al dormitori
quan em posaves a dormir. [...]
Al pensament guardo el so de cascada
del seu riure. Em sembla tenir al davant
la persona jove tal com l’he vist en una
fotografia, els cabells ondulats, i vestit
amb una samarreta imperi blanca d’on
sobresurten unes espatlles musculades
d’home fort i prim, braços colrats.
En ple instant de sorpresa, tu li vas
girar la mirada, la que es dirigia severa
cap a mi, sense encertar una rèplica.
Tots dos et vam guanyar en el nostre
acord, segurament per primer cop.»

País Íntim

El jurat
del Premi
d’Honor

El jurat és independent. El formen nou persones de reconegut prestigi en diferents àmbits culturals i es renova per
terços cada dos anys.
Marc Artigau i Queralt (Barcelona, 1984)
Narrador i dramaturg
Fina Birulés i Bertran (Girona, 1956)
Doctora en Filosofia i professora
de la Universitat de Barcelona
Marta Buchaca i Alemany (Barcelona, 1979)
Dramaturga, directora de teatre i guionista
Judit Carrera Escudé (Barcelona, 1974)
Gestora cultural
Martí Domínguez i Romero (Madrid, 1966)
Biòleg, escriptor i periodista
Lluïsa Julià i Capdevila (Barcelona, 1958)
Doctora en Filologia Catalana i crítica literària
Maria Rosa Lloret Romañach (Roses, 1961)
Catedràtica de lingüística catalana
de la Universitat de Barcelona
Isidor Marí i Mayans (Eivissa, 1949)
Sociolingüista i cantautor.
Membre de la Secció Filològica de l’IEC
Salvador Sunyer Bover (Salt, 1957)
Gestor i productor teatral
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«L’amor del meu pare
per la terra i les
persones, per la lectura,
per les anècdotes,
per les paraules,
el compto definitiu
en el fet que jo
comencés a escriure.»

Biografia

«Crec que com a persones intentem
viure una història pròpia, el més
deslligada possible de la dels nostres
pares, de la generació anterior.
No obstant això, sovint no podem
deixar d’admetre l’herència que ens
lleguen, amb voluntat de fer-ho o no.
Normalment és l’herència d’un greuge,
d’un fet no viscut per nosaltres. Sense
adonar-nos-en, aquest element forma
part de la nostra vida, de la forma
en què veiem els altres i a nosaltres
mateixos, condiciona en part el nostre
caràcter i la nostra forma d’actuar.
Ideologia, actituds, lluita, refugi
i migració, passivitat, col·laboració,
secret són mots que expressen
qüestions vitals bàsiques d’influència.»

Nascuda a Tremp (Pallars Jussà) el 17 de setembre de 1949.
“A casa hi havia llibres en català i en castellà, originals i
traduïts, el meu pare era un lector entusiasta”, diu Barbal.
Els primers anys d’escolarització són al Colegio de María
Inmaculada, de monges claretianes, dels tres als catorze anys. “Encara existeix al mateix indret, però restaurat i
ampliat”, diu l’escriptora, “i ara té el mateix nom en català”.
“Tan sols ho constato per esmentar que la meva instrucció
va ser exclusivament en castellà, des del parvulari fins a la
carrera de Filologia Romànica Hispànica a la Universitat de
Barcelona, on em vaig llicenciar el 1971”. A partir d’aquell
any, Maria Barbal comença a treballar en l’àmbit de l’ensenyament de Lengua y Literatura Españolas y Historia del
Arte, que es desenvolupava en els nivells de Batxillerat i
Preuniversitari.
Maria Barbal i Farré situa la seva formació en català entre
els anys entre el 1971 i el 1978. “Si algun mèrit he tingut,
igualment que un gran nombre de persones de la meva
generació, ha estat fer aquell esforç individual, a hores lliures de la feina, d’intentar posar-me al dia, començant per
allò més bàsic, que és aprendre a escriure el català sense
faltes”, admet. “Fitxes Ruaix, Guiatge d’Artur Martorell, Signe, Gramàtica de Pompeu Fabra, classes al CIC amb grans
professors com Alfred Badia, etc. La consciència d’aquelles
persones que han viscut ‘per guardar-nos els mots’ es fa
per a mi cada dia més gran i neix l’agraïment i el desig de
transmetre’l”, diu Barbal.
Va ser professora d’Òmnium Cultural, on va coincidir
amb Maria Mercè Marçal, la gran poeta, amb qui la lliga
una història paral·lela. “Érem dues joves de Ponent que
acabarem exercint, també, de barcelonines, totes dues,
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professores de català i escriptores”, explica la flamant Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. L’any 1978 se celebren
les primeres oposicions per cobrir places de professors de
Llengua i Literatura Catalanes a l’Ensenyament Secundari,
i Maria Barbal hi participa i aconsegueix plaça d’agregada a
l’Institut de Cerdanyola del Vallès. Després de dos cursos,
on també exerceix de Cap de Seminari, obté el trasllat a
l’Institut Joan Maragall de Barcelona, on treballa vint anys.
És als anys vuitanta quan “una certa estabilitat personal
desperta en mi la història de tota la vida, que es troba dintre meu, i busco les paraules per comprendre-la”. És en
acabar aquest procés que ella mateixa explica quan neix
la novel·la Pedra de tartera, que guanyarà per unanimitat
el Premi Joaquim Ruyra de l’any 1984 i publicarà l’editorial Laia el febrer de 1985. “Llavors comença el meu camí
d’escriptora”, assegura Maria Barbal.
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«Pedra de Tartera neix del dolor
i de la necessitat d’expressar-lo.
Del desig de saber i d’entendre.
De la necessitat de respondre
a la importància vital que uns
determinats fets bèl·lics van tenir
per als meus pares, entestats a
transmetre’ls als fills sense analitzar
les conseqüències que aquella
informació podia tenir per a nosaltres.
En definitiva, de contraposar
les “bones ensenyances”
amb la injustícia.»

L’any 1985, Maria Barbal va arribar al món editorial amb
Pedra de tartera (premi Joaquim Ruyra), un dels debuts
literaris més enlluernadors de la narrativa catalana contemporània i el descobriment d’una veu sòlida que de
seguida va ser considerada com “una de les més netes i
intenses de la seva generació”. Una desena d’obres, que
combinen el recull de contes amb la novel·la i els escenaris
rurals i urbans, avalen la bona acollida per part dels lectors
i de la crítica de la obra de Maria Barbal. Guardons com
el Premi Nacional de la Literatura Catalana, el Premi de la
Crítica Serra d’Or, el Prudenci Bertrana, el Jaume Fuster
dels escriptors en llengua catalana i la Creu de Sant Jordi
que se li va atorgar l’any 2011; avalen una carrera literària
sòlida i meritòria, així com “la confirmació d’una prosa
narrativa que de seguida va ser considerada com una de
les més netes i intenses de la seva generació”.
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L’obra

«En totes
les meues obres,
hi ha una part real
i una altra part
important de somni.»

Novel·les
› Pedra de tartera
Barcelona, 1985.
Les edicions fetes per l’editorial Laia, l’editorial Empúries, edicions de La Magrana i l’editorial Columna, més
la col·lecció La Butxaca d’Edicions 62, sumen una setantena d’edicions en col·leccions diverses.
› Mel i metzines
Barcelona, La Magrana, 1990.
› Càmfora
Barcelona, La Magrana, 1992.
› Escrivia cartes al cel
Barcelona, La Magrana, 1996.
› Carrer Bolívia
Barcelona, Edicions 62, 1999.
› Cicle del Pallars
(Pedra de tartera. Mel i metzines. Càmfora)
Barcelona, La Magrana, 2002.
› Bella edat
Barcelona, Edicions 62, 2003.
› País Íntim
Barcelona, Columna, 2005.
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› Emma
Barcelona, Columna, 2008.
› En la pell de l’altre
Barcelona, Columna, 2014.
› A l’amic escocès
Barcelona, Columna, 2019.
› Tàndem
Barcelona, Destino, 2021.

Contes
Per a infants:
› Des de la gàbia
Barcelona, Edelvives, 1992.
› Espaguetti Miu
Barcelona, La Magrana, 1995. Barcanova, 2008.
Per a joves i adults o Narrativa breu:
› La mort de Teresa
Barcelona, Empúries, 1986.
› Pampallugues
Barcelona, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1991.
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› Ulleres de sol
Barcelona, La Magrana, 1994.
› Bari
Barcelona, La Magrana, 1998.
› La pressa del temps
Barcelona, Columna, 2010.
› Cada dia penso en tu
Barcelona, Columna, 2011.
› Dolça companyia, cara solitud
Barcelona, Edicions 62, edició de butxaca, 2013.

Teatre
Existeixen dues adaptacions teatrals de Pedra de tartera.
› El 1991, la de Joaquim Vilà Folch, a Edicions 62 (L’Escorpí/Teatre), en teatre d’aficionats, dirigida pel mateix Vilà
Folch. La companyia El triangle de Cornellà va fer gira
per Catalunya des del 17 de novembre del 1989 fins al 25
de gener del 1992, amb molt èxit de públic. Van recollir
trenta premis. Aquesta primera versió també va ser representada per la Companyia En sense durant una setmana
al teatre Tantarantana de Barcelona dins el programa del
Festival Grec 1994, i van continuar-la representant als
Lluïsos de Gràcia i en altres ciutats. Diversos grups teatrals
l’han representada, com el teatre-estudi d’Els passerells
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d’Alforja, el grup teatral El Centre de Llorenç del Penedès
o el grup amateur Boira Teatre d’Osona, i encara altres
com el grup Faltagent. Va tenir un gran èxit al Teatre Comunal d’Andorra el maig de 2008, amb la direcció de
Jordi Llop a la companyia An-danda-ra.
Traducció a l’alemany de Heike Nottebaum, la traductora de la novel·la, per a Drei Masken de Munich: 2010
Representacions a Meiningen, Ciutat del teatre, temporada 2012.
› La segona adaptació de la novel·la va venir de la mà de
Marc Rosich i fou publicada el 2010 per l’Editorial Proa.
També les representacions van tenir èxit. Es van iniciar
al Teatre Nacional de Catalunya, del 26 de gener al
20 de març del 2011. Es van prorrogar, i en no poder
allargar-ho més a la sala Petita, van continuar al Teatre
Romea i, en acabat, van iniciar gira per tot Catalunya,
que va durar mesos i es va cloure al Teatre Principal de
Palma de Mallorca.
L’autora té una obra original, L’helicòpter, publicada
a Barcelona (Edicions 62, 2001), revisada el 2018 i sense
publicar, encara.
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«A mi m’interessa entendre què passa
i ho faig a través de l’escriptura.
Què li passa? Com és que es comporta
així? Quines són les circumstàncies?
Vaig al darrere del personatge,
l’observo, en prenc notes.
A vegades és un personatge
que t’indigna i a vegades t’admira.»

Traduccions
de l’obra narrativa
Pedra de tartera:
› Asturià: Piedra de Llerón (traducció d’Humberto
González). Oviedo: Trabe, 1992.
› Castellà: Canto rodado (traducció d’Ana María Moix).
L’han publicada: l’Editorial Lumen, 1995;
Edicions de El Aleph, 2008, i Editorial Austral, 2019.
› Francès: Pierre d’éboulis (traducció d’Anne Charlon).
Saint-Maurice-es-Allier: Tinta blava, 2004.
› Portuguès: Seixo rolado (traducció de Cristina
Rodríguez i d’Artur Guerra). Lisboa: Diffel, 2000.
› Romanès: Ca a piatrâ-ntre pietre
(traducció d’Anna Balacciu Matei i de Xavier
Montoliu). Bucarest: Meronia, 2004.
› Alemany: Wie ein Stein im Beröll (traducció de Heike
Nottebaum). Transit, 2007. // Traducció de la versió
teatral de Pedra de tartera, feta per Heike Nottebaum.
Munich: Drei Masken, 2010.
› Holandès: Als een rollende steen (traducció
d’Helena Overkleeft). Utrecht: Signatuur, 2009.
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› Eslovè: Kamen v meliscu (traducció i postfaci
de Simona Skrabec). Beletrina, 2009.
› Anglès: Stone in a Landslide (traducció de Laura
McGloughlin i Paul Mitchell). Londres: Peirene, 2010.
› Italià: Come una pietra che rotola.
Marcos y Marcos, 2011.
› Serbi: Kamen iz odrona. Arxipelag, 2012.
› Hebreu: מקיר אבן. Rimonin, 2012.
› Turc: Gölgeli sarki (traducció de Pinar Savas).
Odem Yayincilik, 2015.
› Suec: Som en sten i ett jordskred (traducció
de Maria Cederroth). Nilsson förlag, 2016.
› Hongarès: Sodródó kavics, dins del volum
amb les seves primeres dues novel·les, Sirató az
elveszett földért (traducció de Tomcsányi Zsuzsanna).
L’Harmattan Kiadó, 2018.
Mel i metzines
› Hongarès: Elsö Rész, dins del volum amb les seves
primeres dues novel·les, Sirató az elveszett földért
(traducció de Tomcsányi Zsuzsanna).
L’Harmattan Kiadó, 2018.
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Càmfora
› Portuguès: Canfôra (traducció de Cristina Rodríguez
i Artur Guerra). Lisboa: Difel, 1997.
› Castellà: Alcanfor (traducció de José Ferreras).
Barcelona: Lumen, 1998.
› Alemany: Càmfora (traducció de Heike Nottebaum).
Transit, 2011. Ein Brief aus der Ferne, Diana, 2013.
Carrer Bolívia
› Castellà: Calle Bolívia (traducció de Roser Berdagué
Costa). Barcelona: El Aleph, 2001.
Bella edat
› Castellà: Bella edad (traducció d’Ana Manrique Sala).
Barcelona: Diagonal, 2003.
País Íntim
› Castellà: País íntimo (traducció de Rosa Maria Prats).
Destino, 2007.
› Alemany: Inneres Land (traducció de Heike
Nottebaum). Transit, 2008.
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Emma
› Alemany: Emma (traducció de Heike Nottebaum).
Transit, 2009.
› Castellà: Emma (traducció de Rosa M. Prats).
El Aleph, 2010.

Prosa no novel·lada
› Camins de quietud
Barcelona: Edicions 62, 2001.
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«Per educació i per caràcter,
crec que són les dues coses sumades,
sempre he estat una persona que he
retingut bastant les meves opinions,
la meva acció. I l’escriptura m’ha
permès fer personatges, crear
històries. Per a mi l’escriptura ha
estat un espai de llibertat interna.»

Participació
en obra col·lectiva
› Veles e vents
Aplec de contes, Biblioteca Tretzevents: P.A.M., 1990.
› Barceldones
Barcelona: Edicions de l’Eixample, 1989.
› Crestes i crestons
Tarragona: El Mèdol, 1995.
› Dones soles
Barcelona: Planeta, 1995.
› Contes de Nadal
Barcelona: Planeta, 1995.
› Mujeres de sol a sol
Jaca: Pirineum, 2002.
› Pirineo, un país de cuento
Jaca: Pirineum, 2003.
› «Antología del cuento catalán»
Dins de Textos de Difusión Cultural (compilador
Francesc Garreta). México: UNAM, 2011.
› Tot està per fer i tot és possible
Llibre de La Marató 2012.
44

› «Literatura: de la memòria particular
a la reflexió general»
Dins de Trauma i transmissió. (Compiladores Anna
Miñarro i Teresa Morandi). Xoroi edicions, 2012.
› Camins de mar i de sorra
Lleida: Lleidapelsrefugiats, 2018.
› L’illa dels tresors. Cent anys de biblioteques
públiques a Catalunya
Diputació de Barcelona, 2019.

Articles i contes solts
› El xilè (conte), Manresa, Faig, n°27,
setembre 1986, p. 15-17.
› Ponent, literatura juvenil. URC Monografies
literàries de Ponent [Tàrrega: Ajuntament de Lleida],
núm. 1, 1989, p. 54-55.
› Com un únic ésser. Tirant al blanc [Lleida],
núm. 6, 1993, p. 23-24 (publicat més endavant
a la revista Lo Raier).
› Qui sóc i per què escric, dins ‘Maria Barbal,
escriptora del mes’, suplement de Crònica
d’ensenyament [Lleida: Departament d’Educació],
novembre de 1993, p. 4.
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› Ara escric això. Serra d’or [Barcelona, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat], núm. 449, maig 1997,
p. 39-40 (extret d’una novel·la sense títol que l’autora
escrivia des del 1995).
› L’univers d’Antònia Vicenç. Serra d’or [Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat], núm. 471,
març 1999, p. 49-50.
› Laie, l’aroma del llibre. Serra d’or [Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat], núm. 473,
1999, p. 36-37.
› Premi Marçal. Serra d’or [Barcelona, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat], núm. 478, 1999, p. 107.
› Concepció G. Maluquer, creadora en silenci.
Serra d’or [Barcelona, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat], núm. 517, 2003, p. 48-50.
› Teresa Juvé: la passió per la vida i l’escriptura
(escrit amb Núria Cabré), Serra d’or [Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat], núm. 539,
2004, p. 46-48.
› Barcelona, terra de promissió: el descobriment
de l’anonimat. Catalan Review [Barcelona, North
American Catalan Society], núm. 1-2, 2004.
› La influència del despoblament en la literatura.
Ripacurtia [Benavarri, Centre d’Estudis Ribagorçans],
núm 2, 2004.
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› Bella, bruixa i estimada. Els Marges
[Barcelona, L’Avenç S.L.], núm. 78, 2006.

Col·laboracions a premsa
› L’incís, a l’Avui. Cada dia, durant el mes
de maig del 1993.
› Pueblos Abandonados a El País,
Sèrie d’articles, 1996.
› Suplement Lletres de Público, anys 2010 i 2011.
› Secció d’Opinió del Diari Ara, durant tot l’any 2011.
› Col·laboracions esporàdiques
en els anys següents.
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Estudis, monografies,
recopilatoris sobre
l’obra, col·loquis
› GATELL, Montse. «El ‘Cicle del Pallars’, de Maria
Barbal: memòria de la Guerra Civil i l’èxode rural».
Tesi doctoral en Llengua i Literatura Catalanes;
directora de la tesi: Dra. Teresa Iribarren Donadeu.
UAB, 2018.
› JOAN I TOUS, Pere. «Innere Landschaften nach
der Schlacht: zwei Romane von Maria Barbal»;
Pedra de tartera (1984) und País Íntim (2005).
Narrative Neuanfänge. Der Katalanische Roman der
Gegenwart. Einzelinterpretationen, 2007.
› CAMPS, Cristian, i dotze autors més.
La narrativa de Maria Barbal. Pedra de tartera i altres.
Collection catalane n.11. Montpellier: Editions de la
Tour Gile, 2007.
› MÜHLHÄUSER, Ulrike. Die Familienromane von
Maria Barbal. Tres mujeres- tres hijas- tres madres.
Wissenschaftliche Arbeit im Fach Spanisch (Prof. Dr.
Pere Joan i Tous). Universität Konstanz, 2009.
› RIGOBON, Patrizio. «I mondi di Maria Barbal.
A colloquio con la nota scrittrice catalana da poco
tradotta anche in italiano». Rivista Italiana di Studi
Catalani. Edizioni dell‘Orso, 2011.
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› DOMINGO, Antonia. Maternidad y sororidad
en ‘País Íntim’. Programa de Doctorat Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada; direcció Meri
Torras, Departamento de Filología Española de la
UAB, 2010.
› Diàleg entre l’escriptor i els lectors joves 2010.
Casa de Cultura “Marqués González de Quirós”,
24 de març.
› SANTACREU, Pura. Introducció a l’estudi i anàlisi.
Departament de Filologia Catalana de la Universitat
de València, 25 de març (hi participaren alumnes de
19 centres d’Ensenyament, la majoria, IES).
› Pedra de tartera 30 anys. La construcció
de la novel·la. Àlbum del PEN Català.
Coordinació: Carme Arenas. 2015.
› Pedres a la tartera: 50 veus commemoren
el trentè aniversari de la novel·la de Maria Barbal.
Barcelona: Columna, 2015 (tipografies de Jordi
Embodas Barbal).
› Jornada de la UOC: A propòsit de Pedra
de tartera. La dimensió social de la literatura.
Sala Beckett. Octubre de 2018.
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«Escric perquè m’agrada.
Perquè és una manera de viure sota
d’altres pells. És a dir: per ser qui no
sóc i fer allò que no faig, segurament
un intent de transvestisme
i d’inconformisme.
Escric per tenir la llibertat de dir
el que no diria enraonant. (...)
Algunes hores, escric per necessitat.»

Premis

1985

Per Pedra de tartera
› Premi Joaquim Ruyra, editorial Laia
› Premi Joan Crexells
› Premi Juvenil de la Generalitat
de Catalunya

1993

Per Càmfora
› Premi Nacional de Literatura
› Premi Crítica Serra d’Or
› Premio de la Crítica Literaria
de Narrativa Catalana

2000

Per Carrer Bolívia
› Premi Cavall Verd

2001

Creu de Sant Jordi

2005

Per País Íntim
› Premi Prudenci Bertrana

2009

Per al conjunt de l’obra
› Premi Jaume Fuster
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2010

Premi Trajectòria de la Setmana
del Llibre Català

2019

Premi Culturàlia de la ciutat de Tàrrega

2021

Per Tàndem
› 53è Premi Josep Pla
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Glossa

Molt bona tarda,

«Barcelona és un pa petit que s’acaba cada dia».

La imatge és perfecta, d’una rara precisió. A casa de tia
Encarnació de Pallarès, al món ideal de la Conxa, els pans
es pastaven a casa, cada quinze dies o cada tres setmanes i s’assecaven a poc a poc. Els guardaven al calaix de
la taula, es llescaven contra el pit amb un ganivet llarg,
amb una fulla que s’havia aprimat a còpia d’esmolar-la.
Per sopar se’n feien sopes escaldades, amanides amb un
raig d’oli i perfumades amb una flor de timó, potser amb
un rovell d’ou per donar-hi una mica més de substància.
El pa petit de Barcelona, el que s’acaba cada dia, és el
símbol de la solitud i del desarrelament, del pes gairebé
insuportable del passat, de les incerteses del futur. De les
esperances, també, d’aquella resignació resilient de les
dones de muntanya.
La Maria, amb catorze anys, també va deixar Tremp i el
Pallars per anar a estudiar a Barcelona, a trobar el pa petit, la llet d’ampolla, els estels espantats i el soroll sense
paraules. Com tants d’altres ho van fer, en un viatge que
moltes vegades no tenia retorn: de la muntanya baixaven a treballar a una fàbrica, a estudiar, a fer el taxi o a
obrir una vaqueria. De la tensió entre els dos mons en
podia sortir una renúncia als origens —que sempre és una
ferida dolorosa—, o bé, en el pol oposat, una enyorança
limitadora. En comptes d’instal·lar-se en alguna de les
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dues opcions la Maria va aprofitar-ho tot: les vivències
d’infantesa, i l’enyor pel paradís perdut, però també la
descoberta de la ciutat, la immersió fecunda en realitats
paral·leles. A l’institut Montserrat, al carrer Copèrnic, va
començar a escriure. És on hi va conèixer la Montserrat
Roig, que feia un curs més. Després la universitat, Filosofia i Lletres, l’any seixanta-vuit. Anys de formació, d’efervescència social i política. Anys de mirar-se el Pallars des
de la distància, amb perspectiva i amb retorns puntuals,
que és una via perfecta per covar les històries que, poc
a poc, potser sense que se n’adonés, anaven madurant.
Va ser també el moment de recuperació de la llengua,
de l’aprenentatge i de la transmissió: a començament
dels anys setanta, la Maria va formar part d’aquell exèrcit
secret, els heroics professors de català d’Òmnium, que
tant van fer per salvar-nos els mots. Els tres cursos com a
professora a l’escola de formació professional Joan Maragall, al barri del Besós, va suposar el descobriment de
noves realitats socials i humanes: una mina d’experiències
que, anys a venir, es convertirien en alta literatura.
I tot va arribar al moment precís. Sense pressa, quan
tocava. A les pàgines, breus i tan intenses, de Pedra de
tartera —premiada amb el Ruyra la nit de Santa Llúcia
del 84— hi bategava un univers pallarès (i pirinenc, per
extensió) que fins llavors amb prou feines havia estat objecte d’aproximacions literàries. Sense aquesta novel·la
molts no hauríem pogut acabar d’entendre tot un món
que teníem a tocar i on tota passió humana era possible.
No calia anar a buscar històries gaire lluny, perquè a la
vora mateix de casa ens estaven esperant per ser escrites. Gràcies a Pedra de tartera també vam aprendre a
no avergonyir-nos ni de l’accent ni de les paraules de la
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muntanya que no trobàvem al diccionari i que, malgrat
tot, eren ben nostres i procuràvem conservar-les vives.
Pedra de tartera. Una primera obra però de plena maduresa, amb una insòlita capacitat d’evocació de la realitat.
Aquesta va ser la novel·la amb que la Maria va començar la
seva trajectòria: ritmada, feta pas a pas, amb la prudència
audaç de l’escalador que va assegurant cada tram i a qui
no impressiona el buit. Un recorregut literari tranquil i
discret, però decidit, com si hagués estat traçat amb tot
detall des de l’inici, amb un compromís moral insubornable amb la pròpia exigència i amb el màxim respecte
als lectors.
La Maria tenia moltes més coses a dir, a explicar-nos, a
fer-nos evocar. Amb el Pallars com a punt de partida,
però sempre disposada a retornar-hi, ha explorat d’altres
horitzons, a través, sobretot, de les mirades de personatges femenins inoblidables: a més de la Conxa, la Rita del
País Íntim, la Simoneta, la Palmira de Càmfora, la Lina,
la pobra Emma, l’Elena de Tàndem… Veus de dona que,
novel·la rere novel·la, han anat dibuixant el retrat col·lectiu
d’un temps i d’un país, peces d’un mosaic que, vist des
de la distància correcta, ens ha projectat una imatge de
gran claredat, que es fa sentir sobre la remor d’un món
confús. També ha creat homes singulars, presoners de les
seves contradiccions i igualment rics i plens de matisos:
l’Agustí d’Olp de Mel i metzines, el Leandre i el Maurici de
casa Raurill, Fidel Sala, l’escriptor de Bella edat, el Benet
i el George d’A l’amic escocès…
Hem estat impostors amb La pell de l’altre. Ens ha fet
passejar pels territoris ferits per les urpes de l’abandó i
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amenaçats per l’oblit. Hem tingut companys de guerra brigadistes, hem viscut al carrer Bolívia —i també ens
ha fet néixer a Linares, província de Jaén. Aquesta és la
grandesa de l’obra de la Maria: la construcció quirúrgica
dels personatges, sempre en conflicte amb el seu entorn
i que han de suportar el pes —de vegades obsessiu— de
la família, l’escarràs d’un bagatge genealògic que no es
pot controlar i de les lleis no escrites de la tradició. Els
paisatges de la Maria són els dels seus protagonistes,
aixecats sovint amb patiment i silencis, encarnats amb
un llenguatge tan contingut com expressiu, un estil implacable, que toca de peus a terra i s’instal·la a l’ànima
perquè ens faci arribar la seva veu. No ens en sobra res,
i res no hi falta. És una literatura que grata tota l’estona
en la memòria, que és feta de presències, sí, però on el
pes dels absents té sovint un paper tan rellevant com
els que hi són. És també una reivindicació de la llibertat
personal, de l’ànsia de justícia en un món que sabem que
és terriblement injust. I ho fa amb un control absolut del
temps, que tot ho mou i tot ho clarifica.
La Maria ha portat el seu món —que és també el nostre—
arreu, per a disgust dels falsos cosmopolites de panot,
pleta i caldereta. Sí, aquells exquisits que tant havien arrufat el nas als inicis de la seva carrera i havien brandat
l’adjectiu «rural» com si fos la tinya. Avui, se la pot llegir
a tot el món, i és la prova que la història universal pot
començar a l’era de casa. No hi ha premi més gran que
la biblioteca del lloc on vas néixer porti el teu nom, i el
merescudíssim reconeixement d’avui és la recompensa
a una trajectòria marcada per l’amor: a la gent, a la llengua, al país.
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És el triomf de la veritat forjada amb les mentides honestes
de l’escriptor que és conscient de la seva responsabilitat.
La força de l’experiència pastada amb el misteri de la ficció,
l’esclat de la paraula viva, de la paraula viscuda i transmesa,
d’una prosa austera i elegant, al servei d’històries tenses i
esmolades com el ganivet, de fulla prima, que hi ha al calaix
del pa a casa de tia Esperança, a Pallarès.
Per molts anys, Maria, i gràcies per tot.

Albert Villaró
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Imatge: Gustau Erill i Pinyot

«Em sento com una
pedra amuntegada en una
tartera. Si algú o alguna
cosa encerta a moure-la,
cauré amb les altres
rodolant cap avall; si res
no s’atansa, m’estaré
aquí quieta dies i dies…»
Pedra de Tartera

Imatge: Hector Blanco de Frutos

El guardó

El 1994, Òmnium Cultural va encarregar a l’escultor Ernest Altés la creació d’un guardó per lliurar als guanyadors del Premi d’Honor, que fins a aquell any no existia.
Coincidint amb la vint-i-cinquena edició del premi, en
un acte solemne al Palau de la Generalitat de Catalunya,
els guardons es van lliurar amb caràcter retroactiu als
premiats d’honor anteriors, o bé als seus hereus.
Fins l’any 2005 el guardó fou igual cada any, però el 2006,
d’acord amb la renovació de la imatge de l’entitat, s’encarrega al mateix escultor redissenyar-lo. A partir d’aquell
moment tindrà una estructura fixa de ferro, basada en
les quatre barres i el logotip d’Òmnium, i s’hi adjuntarà
un còdol d’un riu dels territoris de parla catalana. A partir
del 2010, aprofitant que amb la reformulació del premi el
nom del guardonat es coneix amb prou antelació, cada
any el còdol es recollirà d’algun indret vinculat amb la
persona premiada.
Així, el 2010, en homenatge a Jaume Cabré, el còdol provenia del riu Pamano, al Pallars Sobirà. D’acord amb els orígens o la trajectòria vital dels últims premiats, en aquestes
darreres edicions el guardó s’ha confeccionat amb còdols
provinents de diversos indrets dels Països Catalans: de la
riera que baixa de la serra de Mussara, al Baix Camp; de la
badia de Palma, la platja de ses Covetes i Cala Varques, a
Mallorca; del riu Alboi, nom que pren l’Albaida al seu pas
per Xàtiva; del riu Serpis, al seu pas per Alcoi; i en dues
ocasions de Barcelona: de la platja de la Barceloneta i de
la zona que antigament havia ocupat l’anomenada illa de
Maians, i que dona nom a una obra de Quim Monzó, guardonat el 2018. L’any 2019, per primera vegada el còdol
prové de fora els Països Catalans, de la riba del Tàmesi, al
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seu pas per Londres, ciutat on la Marta Pessarrodona ha
viscut en diversos períodes. I l’any passat de l’escala, poble
natal de la mare d’Enric Casasses.
Aquest any el còdol prové de Tremp, d’on és filla Maria
Barbal, on hi té encara residència i allí on ha triat que
tingui lloc l’acte d’entrega del premi.

65

«Ara, dins el tren cap a Barcelona,
ja enyorava Linares, però estava segura
que on tornava, al carrer Bolívia,
hi havia casa seva. La Lina Vilches
acabava de descobrir aquell espai entre
dos mons, que et fa foraster de la
terra on has nascut i propietari d’on
vius, i viceversa. Mai més no tornaria
a ser d’un sol lloc.»

Carrer Bolívia

«La bellesa és element crucial
en la vida de qualsevol, igualador
de classes socials i propiciador
de fer salts entre una i una altra.
Element subjecte a canvis
i a visions diverses segons
les circumstàncies de l’individu.
Externes i internes.»

Persones
guardonades
1969-2021

L’any 1968, Josep Benet va proposar a la Junta Consultiva
d’Òmnium Cultural la creació del Gran Premi de les Lletres Catalanes. Maria Aurèlia Capmany, membre d’aquell
òrgan consultiu, va suggerir el nom de Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes. El projecte es va proposar llavors a
la Junta Directiva d’Òmnium Cultural, que hi va donar el
vistiplau, el va dotar econòmicament i va encarregar al
mateix Benet que escrivís les bases.
Des del 1969, Òmnium ha atorgat el guardó anualment i
de manera ininterrompuda a 53 personalitats. Fins a l’any
1978, el premi es va lliurar durant la Festa de Maig i a diferents llocs. Posteriorment, l’acte solemne es va traslladar al
Palau Dalmases de Barcelona -on Òmnium Cultural tenia
la seu- i, des del 1992 fins al 2020, s’ha celebrat al Palau
de la Música Catalana.
Actualment, amb la voluntat de ser el màxim de fidels a la
voluntat i la procedència o trajectòria de la persona premiada, se li demana a aquesta on vol que es faci l’acte, descentralitzant-lo i portant-lo doncs, arreu dels Països Catalans.
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1969

Jordi Rubió i Balaguer
Historiador i bibliòleg
Barcelona, 1887 - 1982

1970

Joan Oliver i Sallarès (Pere Quart)
Poeta i dramaturg
Sabadell, 1899 - Barcelona, 1986

1971

Francesc de Borja Moll i Casasnovas
Lingüista i editor
Ciutadella, 1903 - Palma, 1991

1972

Salvador Espriu i Castelló
Poeta, dramaturg i narrador
Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona, 1985

1973

Josep Vicenç Foix i Mas
Poeta, narrador i periodista
Sarrià, 1893 - Barcelona, 1986

1974

Manuel Sanchis i Guarner
Lingüista i historiador
València, 1911 - 1981

1975

Joan Fuster i Ortells
Assagista i poeta
Sueca, 1922 - 1992

1976

Pau Vila i Dinarès
Geògraf i pedagog
Sabadell, 1881 - Barcelona, 1980
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«No tenia cap
vinculació literària.
Això sí, llegia molt,
Salvador Espriu
per a mi és
importantíssim.»

1977

Miquel Tarradell i Mateu
Arqueòleg i historiador
Barcelona, 1920 - 1995

1978

Vicent Andrés i Estellés
Poeta, narrador i periodista
Burjassot, 1924 - València, 1993

1979

Manuel de Pedrolo i Molina
Narrador
L’Aranyó, 1918 - Barcelona, 1990

1980

Mercè Rodoreda i Gurguí
Narradora, dramaturga i poeta
Barcelona, 1908 - Girona, 1983

1981

Josep M. de Casacuberta i Roger
Editor, lingüista i historiador
Barcelona, 1897 - 1985

1982

Josep M. Llompart i de la Peña
Poeta, assagista i traductor
Palma, 1925 - 1993

1983

Ramon Aramon i Serra
Lingüista
Barcelona, 1907 - 2000

1984

Joan Coromines i Vigneaux
Lingüista
Barcelona, 1905 - Pineda de Mar, 1997
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1985

Marià Manent i Cisa
Poeta, narrador, crític literari i traductor
Barcelona, 1898 - 1988

1986

Pere Calders i Rossinyol
Narrador i dibuixant
Barcelona, 1912 - 1994

1987

Enric Valor i Vives
Lingüista i narrador
Castalla, 1911 - València, 2000

1988

Xavier Benguerel i Llobet
Poeta, dramaturg, narrador i traductor
Barcelona, 1905 - 1990

1989

Marià Villangómez i Llobet
Poeta i traductor
Ciutat d’Eivissa, 1913 - 2002

1990

Miquel Batllori i Munné
Historiador
Barcelona, 1909 - 2003

1991

Miquel Martí i Pol
Poeta i traductor
Roda de Ter, 1929 - 2003

1992

Joan Triadú i Font
Pedagog, poeta i crític literari
Ribes de Freser, 1921 - Barcelona, 2010
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«Vaig començar llegint poesia i entre
els primers llibres que compro als 16
anys amb els meus pocs diners, i que
encara guardo, hi ha Solitud, de la
Víctor Català, una edició de Selecta;
compro l’antologia d’en Castellet i Molas
i després una mica més tard venen
els llibres de la Mercè Rodoreda que
també es publiquen als anys seixanta.»

1993

Tomàs Garcés i Miravet
Poeta
Barcelona, 1901 - 1993

1994

Jordi Sarsanedas i Vives
Poeta i narrador
Barcelona, 1924 - 2006

1995

Antoni Cayrol (Jordi-Pere Cerdà)
Poeta, narrador i dramaturg
Sallagosa, 1920 - Perpinyà, 2011

1996

Josep Benet i Morell
Historiador i editor
Cervera, 1920 - Sant Cugat del Vallès, 2008

1997

Avel·lí Artís i Gener (Tísner)
Periodista i narrador
Barcelona, 1912 - 2000

1998

Joaquim Molas i Batllori
Historiador i crític literari
Barcelona, 1930 - 2015

1999

Josep Palau i Fabre
Poeta, narrador i crític d’art
Barcelona, 1917 - 2008

2000

Josep Vallverdú i Aixalà
Narrador, poeta, dramaturg, lingüista i pedagog
Lleida, 1923
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2001

Teresa Pàmies i Bertran
Narradora
Balaguer, 1919 - Granada, 2012

2002

Josep Maria Espinàs i Massip
Narrador, periodista i editor
Barcelona, 1927

2003

Antoni Maria Badia i Margarit
Lingüista
Barcelona, 1920 - Barcelona, 2014

2004

Joan Francesc Mira i Casterà
Narrador, traductor, antropòleg i sociòleg
València, 1939

2005

Feliu Formosa i Torres
Poeta, traductor i dramaturg
Sabadell, 1934

2006

Josep Termes i Ardèvol
Historiador
Barcelona, 1936 - 2011

2007

Baltasar Porcel i Pujol
Narrador, dramaturg, periodista i crític literari
Andratx, 1937 - Barcelona, 2009

2008

Montserrat Abelló i Soler
Poeta i traductora
Tarragona, 1918 - Barcelona, 2014
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2009

Joan Solà i Cortassa
Lingüista
Bell-lloc d’Urgell, 1940 - Barcelona, 2010

2010

Jaume Cabré i Fabré
Narrador, guionista i dramaturg
Barcelona, 1947

2011

Albert Manent i Segimon
Escriptor, historiador i activista
Premià de Dalt, 1930 - Barcelona, 2014

2012

Josep Massot i Muntaner
Editor, filòleg i historiador
Palma, 1941

2013

Josep Maria Benet i Jornet
Dramaturg i guionista
Barcelona, 1940 - Lleida, 2020

2014

Ramon Pelegero i Sanchis (Raimon)
Cantautor i poeta
Xàtiva, 1940

2015

Joan Veny i Clar
Lingüista
Campos, 1932

2016

Maria-Antònia Oliver i Cabrer
Narradora i traductora
Manacor, 1946
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2017

Isabel-Clara Simó i Monllor
Narradora i periodista
Alcoi, 1943 - Barcelona, 2020

2018

Quim Monzó
Narrador i columnista
Barcelona, 1952

2019

Marta Pessarrodona i Artigues
Poeta, assagista, narradora i traductora
Terrassa, 1941

2020

Enric Casasses i Figueres
Poeta, narrador, dramaturg i traductor
Barcelona, 1951

2021

Maria Barbal i Farré
Narradora
Tremp, 1949
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Crèdits

«Una llengua
és com una eina
que cadascú l’agafa
a la seva manera,
encara que serveixi
per a la mateixa cosa.»
Pedra de Tartera

› Direcció artística: Israel Solà
› Guió: Queralt Riera
› Il·luminació: Raimon Rius
› Escenografia: Clàudia Vilà
› So: Guillem Rodríguez
› Actrius:
Rosa Cadafalch
Ester Cort
Magda Puig
› Glossa: Albert Villaró
› Fotografia i disseny gràfic:
Equip Òmnium Cultural

Agraïments:
A totes les persones que segueixen treballant per a la descentralització de la cultura al nostre país i als escriptors i
escriptores que ens ajuden a llegir el món.
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«I ara penso, mentre
tota sola passes davant
meu, recollida i absent,
que no m’importa no
conèixer punt per punt
i estel per estel el teu país.
És sempre dins el meu.»
País Íntim

Amb la col·laboració de

