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L

a vida de la Rita —des de
quan arriba al món, cap a
la primeria del segle xx,
fins que s’acosta a la norantena— és el fil conductor de la
novel·la Una dona del terròs, que
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N

o voldria mentir —cito
de memòria—, però em
sembla que va ser l’historiador Georges Orwell qui va
escriure, en l’obra 1984, amb
referència a la història dels po-

44

acaba de publicar Roser Guix
(Canalda, Odèn 1963), resident
a Nuncarga (Peramola). L’autora
la divideix en tretze capítols, cadascun a partir d’un moment
important de la vida de la protagonista, mentre que l’acció té
lloc a la vall de Lavansa, un paratge d’una bellesa paisatgística
que tot sovint transporta al text,
però aleshores també d’una duresa ambiental per a viure-hi
—cases sense aigua, llum amb
teia, camins de bast— que només van saber del tot tots aquells
que la van patir.
Roser Guix, que coneix prou
bé la vida de la pagesia perquè
s’hi ha fet i hi viu, ha begut de la
memòria de la gent que l’ha precedida, sobretot de la memòria
de la seva àvia paterna, i ha bastit una narració, en part real i en
part novel·lada, que convida a
continuar la lectura des del primer tast que se’n fa.
Rita, la protagonista, òrfena
de pare i mare quan tot just és
canalla, ben aviat s’ha d’encarar
al món dels adults en què viu,
cosa que fa que comenci de ser
dona quan, per l’edat, encara
hauria hagut de jugar amb nines.

Així, a setze anys, la casen més
que no es casa, talment com tantes i tantes noies de la ruralia
pirinenca en aquell temps. Un
matrimoni que una de les primeres coses que li ensenya és a fer
algun caleró d’amagat de l’home
i a estalviar-lo fos com fos, perquè en la societat muntanyenca
d’aquells dies qui tenia la bossa
i l’administrava era l’home, el
mascle. Des d’aleshores, «arraconar diners», escriu l’autora,
fou un pensament que la Rita ja
no es trauria mai més del cap.
Tanmateix, amb la convivència
arribarà a estimar el seu home
gairebé amb tendresa, perquè
s’adonarà que els necessita, a ella
i als fills, com res més en el món.
Roser Guix, amb Una dona
del terròs, allò que pretén, i se’n
surt, és cantar l’aportació que ha
fet la dona a la vida de la nostra
muntanya; una aportació, si més
no fi ns avui, que no ha estat ni
prou estudiada ni prou valorada.
A pagès, qui més poc hi ha dormit, sobretot si les coses no hi
acabaven d’anar bé, era la mestressa. Una mestressa que, a
part d’exigir-se-li la continuïtat
de la nissaga familiar, i de deni-

grar-la en més d’un cas si no era
fèrtil, havia d’estar per la roba i
el calçat de l’home i els fi lls, i
havia d’estar pel plat diari a
taula, i havia d’estar per l’aviram i el conreu dels horts... I
això, sempre subordinada a la
voluntat del marit, tant si ell estava de bon humor com si no hi
estava. Una subordinació incondicinal, com dictava l’estatus
social de l’è poca, per bé que
amb una fi nalitat ben concreta
al pensament de cadascuna d’aquelles sacrificades dones: tirar
endavant la família i brindar-li
un futur més fàcil.
En definitiva, Roser Guix
ens transporta, des de les pàgines de Una dona del terròs, al
coneixement d’una vida femenina que la immensa majoria de
gent d’avui dia ni tan sols sap
que va existir. Finalment, un
però a la tasca de l’editor: Una
dona del terròs s’hauria pogut
corregir més bé que no s’ha fet,
sense «xorros», «maniveles» ni
galledes deixades «al terra», per
exemple. ◆

bles: «Qui controla el passat controla el futur, i qui controla el
present, controla el passat.»
Des de la Guerra de Successió, qui ha controlat el present de
Catalunya per dret de conquesta
—i, per tant, el passat i el futur— és l’Estat espanyol, que
s’ha encarregat prou bé de fernos conèixer «que hi havia reis
gots, l’existència dels Reis Catòlics, on naixia el llunyà Miño o
el Guadiana, però ignoràvem les
veus de la Noguera i el Segre»,
escriu Sebastià Sardiné i Torrentallé (Oliana, 1948) en la Introducció del llibre Jo, Vilana-Perles, que acaba de publicar. I
continua dient, respecte a l’Estat
espanyol, que incidia «a imposar-nos les gestes i les nissagues
dels reis d’Espanya, que no eren
tals, sinó de Castella i Lleó», a fi
de relegar «a l’oblit la nostra pròpia història, farcida de personatges il·lustres». Un llibre que intenta fer una mica més de llum,
i ho aconsegueix amb escreix,
sobre els fets d’abans, durant i
després de la Guerra de Successió, a partir de l’exhaustiu estudi
de cinc anys que ha centrat en la
figura de Ramon Frederic Vi-

lana-Perles i Camarasa, nat a
Oliana l’any 1663 i traspassat a
Viena —exiliat— l’any 1741.
Ramon Frederic Vilana-Perles i Camarasa, doctorat en dret
civil i canònic, capità de la Coronela, ciutadà honrat de Barcelona, protonotari de la Corona
d’Aragó, secretari personal del
rei Carles III d’Hasburg —home
de la seva confiança, doncs—,
marquès de Rialb, comte del Sacre Imperi Romano-germànic i
secretari d’Estat i de Despatx
Universal per als Afers del Nord
(Flandes) i d’Espanya i d’Itàlia a
la cort de Viena, personalment
es va convertir en el català «que
va moure els fils polítics i diplomàtics de la Guerra de Successió», per bé que no va poder impedir, tot i les seves negociacions
amb les autoritats catalanes i la
flota anglesa ancorada a Maó, la
desfeta de 1714. Un personatge,
a dir veritat, històricament poc
estudiat, però que no havia passat desapercebut, per exemple, a
investigadors de la talla d’Ernest
Lluch —mort per ETA a Barcelona l’any 2000— o d’Albert
Garcia Espuche, i que ara, amb
el treball que ens n’ofereix Se-

bastià Sardiné, pren una volada
històrica inusitada.
En aquells dies de confl icte,
Ramon Frederic Vilana-Perles
va ser, com bé ressalta l’historiador Francesc Xavier Hernàndez
en el pròleg de Jo, Vilana-Perles, un «autèntic nervi i poder
fàctic de la cort», sota l’impuls
d’un pensament que defensava i
aplicava convençut la forma d’entendre les Constitucions i l’Administració amb què Cata lunya
s’havia dotat des de segles. I si
el final del conflicte ens fou desfavorable, responsabilitzem-ne
alguns factors de caire internacional i imprevisible tant com
alguns errors estratègics de caire propi. Un llibre, en definitiva,
que no pot mancar a la biblioteca de cap dels estudiosos del
nostre passat, sobretot per dues
raons: per les sucoses novetats
que aporta sobre la Guerra de
Successió i pels nous camins
d’investigació que obre en el
camp de la història moderna de
Catalunya. ◆
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