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Pero he aquí que Mnemósine, con la gradual superación de ciertos mitos y la 
metamorfosis de otros, se sumerge en el olvido. Al perderse en las tinieblas de la 

historia, arrastra consigo la memoria femenina, la zambulle en la clandestinidad. Tal 
trastorno milenario induce a la mujer a refugiarse en la casa, a borrar temporalmente 
la memoria ancestral. La memoria que, en algún lugar de su ser, ironizó acerca de las 
civilizaciones que osaron prescindir de sus valiosos atributos; pero que, relegada a la 

mera condición de personaje, de sujeto tutelado de la historia, se encuentra en la 
médula de los libros que habían sido escritos. Y que motivó que narradores y rapsodas 

dependiesen de la diligencia narrativa, de la perseverancia descriptiva de la mujer, a 
fin de traducir el alma ajena, el misterio literario. Con la intención de obtener de ellos 

los ingredientes sin los cuales no podrían apoderarse de las idiosincrasias humanas. Lo 
que justifica que la memoria femenina esté presente incluso en los libros que ella no 

escribió. 

Nélida Piñon, "La memoria secreta de la mujer" 
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1. Introducció 

Jesús Moncada (Mequinensa 1941 - Barcelona 2005) ha estat considerat un dels 

escriptors més rellevants de la literatura catalana contemporània. Amb una veu singular 

i genuïna, inconfusible amb la de cap altre escriptor, ha estat elogiat tant pel públic com 

per la crítica. Malgrat que la seva obra literària és reduïda ‒tres reculls de contes i tres 

novel·les‒ ha estat traduïda a vint-i-una llengües, que van del francès al japonès, passant 

pel rus, el suec o fins i tot el vietnamita.  

 Això no obstant, tant entre els acadèmics com entre els lectors corrents, el 

protagonisme se l'ha endut, gairebé exclusivament, la que fou la seva primera novel·la, 

Camí de sirga (1988), que tingué un gran ressò en el moment de la publicació; en menor 

mesura, també tenen renom els tres llibres de narracions, Històries de la mà esquerra 

(1981), El Cafè de la Granota (1985) i Calaveres atònites (1999). Les novel·les La 

galeria de les estàtues (1992) i Estremida memòria (1997), en canvi, d'una qualitat 

literària excepcional, semblen haver caigut en l'oblit un cop passada l'atenció inicial 

que, inevitablement, comporta l'aparició d'un llibre d'un autor com Moncada. 

 La majoria d'estudis sobre l'obra moncadiana n'han assenyalat els següents 

aspectes. En primer lloc, la riquesa de la llengua, un idioma propi que, segons Hèctor 

Moret, neix d'una combinació del català literari amb la morfologia del català central i 

amb un gran nombre de mots i expressions dialectals, siguin o no normatius1. Ramon 

Sistac, a més, en destaca la complexitat sintàctica i l'us de la fraseologia i els 

estereotips2, aspecte aquest últim que ha cridat l'atenció de diversos estudiosos. La 

llengua de Moncada és tan exuberant que ha donat lloc a estudis molt concrets, com ara, 

entre molts d'altres, els que n'analitzen, només, el lèxic fluvial o, encara més, les 

expressions i frases fetes de tota la seva obra que contenen el lema "ull"3. 

 Josep Murgades hi ha assenyalat també la importància de l'oralitat, i el repte que 

suposa per a un escriptor traduir una llengua oral popular i molt variada en llengua 

                                                           
1 Vegeu Hèctor Moret (2005), "Sis notes a partir d'una lectura mequinensana de l'obra de Jesús 
Moncada", Serra d'Or 546, juny 2005, 41-46. 
2 Vegeu Ramon Sistac (2005), "Una llengua de luxe", dins Parcerisas, Francesc, et al. (2005),"Jesús 
Moncada, camí del record", Serra d'Or 550, octubre 2005, 41-44. 
3 Vegeu Hèctor Moret (1996), "Lèxic de la navegació fluvial en l'obra de Jesús Moncada", Archivo de 
Filología Aragonesa 52-53, 1996-1997, 179-220; vegeu també Mercè Biosca Postius i Károli Morvay 
(2009), "A fraseoloxía moncadiana", Cadernos de fraseoloxía galega 11, 2009, 49-64. 
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literària4. La qüestió de la riquesa lingüística de Moncada s'ha vinculat, sovint, a la 

qüestió de la seva procedència: la Franja de Ponent i, en concret, Mequinensa. Segons 

alguns estudiosos com Jordi Malé o el ja esmentat Sistac, el fet que Moncada provingui 

d'una població "situada a l'extrem més oriental de la província aragonesa de 

Saragossa"5, és una circumstància rellevant per a entendre la seva obra; segons Hèctor 

Moret, no s'ha d'obviar que Moncada és un escriptor català però també aragonès, se n'ha 

de reconèixer l'"aragonesitat". 

 En segon lloc, un altre aspecte que la crítica ha assenyalat freqüentment en l'obra 

de Moncada és la presència contínua d'un humorisme que es presenta sota formes 

diverses: l'ironia, l'escarni, la sornegueria, la burla, fins i tot el cinisme. Són diversos els 

acadèmics que se n'han fet ressò: Simona Škrabec en un estudi dedicat Camí de sirga6, 

però també, en referència al corpus complet de l'obra moncadiana, ho esmenten els ja 

citats Malé i Murgades. Isidor Cònsul, en un homenatge a l'autor poc després que hagi 

mort, escriu un breu estudi sobre com Moncada tractava la mort de manera irònica en 

molts dels seus contes, sobre com el seu era "un posat d'agnosticisme irònic des del qual 

veia passar els tumultuosos corrents de l'existència"7. 

 I en tercer lloc, l'element que molts han entès com a central i més característic en 

l'obra de Moncada és, probablement, l'intent per part de l'autor de recuperar un món 

perdut. En aquest sentit escriu Pere Calders el pròleg a les Històries de la mà esquerra, 

vinculant fins i tot la condició d'escriptor de Moncada a la voluntat recuperadora: 

segons ell, "una de les causes, potser la més poderosa, que incitaren en Moncada a 

escriure" va ser el procés de destrucció de Mequinensa; "Volia rescatar amb la paraula 

alguna cosa molt entranyable que li prenien, i deixar-ne constància escrita perquè no es 

perdés del tot"8. Malgrat que Moncada ho va negar més d'una vegada, especialment en 

una conversa amb Xavier Moret9, la idea de la desaparició d'un món com a pal de paller 

                                                           
4 Vegeu Josep Murgades (2003), "Narrativització de formes simples: l'obra de Jesús Moncada", Professor 
Joaquim Molas: Memòria, Escriptura, Història (Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona) 
759-780. 
5 Hèctor Moret (2005), op. cit., 45. Vegeu també Jordi Malé (2007), "Jesús Moncada (1941-2005)", 
Estudis Romànics 29, 2007, 635-642. 
6 Simona Škrabec (2005), "Camí de sirga que no es pot recórrer a peu", Els Marges 76, primavera 2005, 
105-118. 
7 Isidor Cònsul (2005), "No badi, cregui'm, això dura poc (La mort en els contes de Jesús Moncada)", dins 
Parcerisas, Francesc, et al. (2005), 44. 
8 Pere Calders (1981), "Pròleg", dins Jesús Moncada, Històries de la mà esquerra (Barcelona: La 
Magrana, 2001). 
9 Xavier Moret (2005), Jesús Moncada (Retrats 7) (Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua 
Catalana).  
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dels seus textos continuarà sent força present entre els estudiosos moncadians10, que 

sovint han entès, erròniament, l'obra de Moncada com una elegia. Sembla bastant 

evident que els seus textos no són elegíacs, car estan amarats d'un humorisme que hi 

seria totalment oposat. 

 Aquesta idea, però, oferirà, al mateix temps, una altra perspectiva d'estudi, la 

mitològica. Així, el ja esmentat Murgades ha desglossat en un assaig tots els motius 

mítics tipificables que podem trobar en el corpus moncadià, mentre que Kathryn 

Crameri ha esbossat un mapa on el mite, la memòria col·lectiva i la història es 

connecten per crear un sentit identitari que permet a Mequinensa erigir-se com a 

col·lectivitat diferenciada de la resta: "Individual memory becomes collective myth or 

history only when these imperfect memories are shared"11. El punt de vista mític sobre 

l'obra de Moncada ha permès, al seu torn, comparar-la amb la de certs autors de 

procedència ben diversa; entre d'altres i sobretot, amb la de Gabriel García-Márquez12, 

una semblança que l'autor també negarà en una entrevista concedida a Marta Nadal per 

a Serra d'Or13. 

 Tanmateix, la idea que l'obra de Moncada és de caire elegíac ha estat rebatuda 

amb contundència en un article de Vicenç Pagès14 i, sobretot, en un estudi de Carme 

Gregori Soldevila, tots dos sobre Estremida memòria. En aquest últim, que val a dir que 

és l'únic assaig exhaustiu sobre la novel·la, l'autora demostra com la metaficció n'és una 

peça fonamental i com això la converteix, automàticament, en irònica, bo i allunant-la 

de qualsevol aproximació elegíaca: 

Estremida memòria, doncs, és bastant més que una novel·la entesa com a dipositària 
de la memòria col·lectiva i va més enllà de la recreació de la història de l’antiga vila 
de Mequinensa. La dimensió irònica que hi incorpora el joc metaficcional imposa 
una nova lectura de l’obra de Moncada, en què l’èmfasi ja no resideix en els tòpics 
contínuament repetits que naixen a l’entorn de la idea de món desaparegut.15 

                                                           
10 Vegeu per exemple l'entrevista que Josep M. Muñoz fa a l'autor: Josep M. Muñoz (2004), "Jesús 
Moncada: la memòria d'un món negat", L'Avenç 288, febrer 2004, 49-54.  
11 Kathryn Crameri (2011), "The Novels: Myth, History, Storytelling and Memory", Where the rivers 
meet: Jesús Moncada, Kathryn Crameri (ed.) (Nottingham: Five Leaves Publications i Anglo-Catalan 
Society) 123. 
12 Vegeu Josep M. Muñoz, op. cit.; Josep Murgades, op. cit.; o bé la "Presentació" de Lluïsa Julià a 
Xavier Moret, op. cit., 9. 
13 Vegeu Marta Nadal (1996), "Jesús Moncada: novel· lar l'absència", Serra d'Or 438, juny 1996, 53-55. 
14 Vicenç Pagès (1997), "El plaer de la reconstrucció", ressenya del març del 1997 citada a Xavier Moret, 
op. cit., 44. 
15 Vegeu Carme Gregori Soldevila (2006), "Metaficció irònica a Estremida memòria, de Jesús Moncada", 
Caplletra 41, tardor 2006, 149. 
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El nostre treball neix, davant del problema que hem esmentat més amunt, amb una 

voluntat fonamental: estudiar la novel·la Estremida memòria per concedir-li una atenció 

que, fins ara, li ha estat escassa i, d'aquesta manera, revelar-ne els valors literaris i 

restituir-ne la complexitat compositiva i la força expressiva. Per dur a terme aquesta 

operació, partim de l'assumpció de les tesis de Carme Gregori Soldevila (2006), que 

acabem d'enunciar. Ara bé, volem explorar altres aspectes de la novel·la que encara no 

han estat estudiats.  

 Així, en primer lloc, provarem d'escatir les principals tècniques narratives que 

operen en el text; per fer-ho, ens cenyirem gairebé completament als preceptes exposats 

per Gérard Genette al ja clàssic estudi "Discours du récit" (Discurs del relat). El primer 

capítol, doncs, serà de caràcter més aviat analític i descriptiu, i ens permetrà comprendre 

la complexitat estructural del text. Tot i així, intentarem donar un sentit a les nostres 

observacions. Ja ho avancem: la dissecció formal del text ens portarà a preguntar-nos 

sobre les relacions entre memòria i història, i també entre memòria i ficció. 

 Després, en segon lloc, per tal de no caure en una anàlisi purament tècnica que, 

per tant, corre el perill de ser reduccionista, canviarem de mestre, i prendrem com a guia 

Susan Sniader Lanser, autora pertanyent a l'àmbit de la crítica literària feminista. 

Malgrat que la tria d'aquesta autora pugui sorprendre, ens ha semblat pertinent 

principalment per dos motius. D'una banda, perquè reclama repetidament una 

narratologia que integri qüestions de caire contextual; que no es limiti a la taxonomia 

sinó que tingui en compte, per a la comprensió del text narratiu, factors de caire 

extraliterari. D'altra banda, perquè Estremida memòria és una novel·la en què, de set 

personatges protagonistes, sis són femenins. Fins ara no tenim coneixença de cap article 

que hagi incidit en aquest aspecte16, per bé que ens sembla de gran importància. 

 Guiats per la pregunta "És gratuït que sis dels set protagonistes siguin femenins, 

en una novel·la que porta per títol Estremida memòria?", provarem d'analitzar fins a 

quin punt les dones tenen un paper fonamental en la novel·la. Observarem aquests 

personatges un per un, des d'una òptica realista, i provarem d'extreure'n conclusions. 

Després, deixarem de banda definitivament l'aproximació narratològica al text i 

provarem d'observar-lo des d'un punt de vista simbòlic. En aquest últim tram del treball, 

ens menarà l'escriptora brasilera Nélida Piñon, que ens permetrà comprendre les 

                                                           
16 Del paper de la dona en l'obra de Moncada només en parla, de passada, Marta Nadal a l'entrevista que li 
fa per a Serra d'Or. Vegeu Marta Nadal, op. cit., 55. 
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relacions entre la condició femenina, l'exercici de la memòria i la posició que la dona ha 

ocupat tradicionalment en la història. 

 Abans de començar, volem fer un advertiment. Els elements de l'obra de 

Moncada que aquest treball exposa i, per tant, ressalta, no són exclusius ni absoluts. 

Aquí només pretenem traçar una interpretació possible, i segons el nostre parer 

innovadora, de la novel·la Estremida memòria, no pas anul·lar la validesa d'altres 

interpretacions que se n'hagin fet, de ben segur més lúcides i erudites.      
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2. Anàlisi narratològica: l'estructura i les principals tècniques 
narratives 

Per començar, pretenem fer una anàlisi narratològica de la novel·la basada, sobretot, en 

la teoria exposada per Gérard Genette en l'assaig “Discours du récit” de Figures III; 

matisant-la o actualitzant-la, no obstant això, quan calgui. Genette pren com a punt de 

partida per al seu estudi la distinció entre tres categories fonamentals que sovint es 

confonen i que, per tant, prova de delimitar. Són: a) el relat (récit), és a dir, el 

significant, el text narratiu com a tal; b) la història o diegesi (histoire), és a dir, el 

significat o el contingut narratiu; i c) la narració (narration), en altres paraules, l'acte de 

producció narrativa17. De fet, aquestes categories es relacionen entre si, i l'existència de 

qualsevol d'elles implica les altres dues. Ara bé, l'única de les tres que pot ser analitzada 

directament és la primera, el relat. Per fer-ho, Genette estructura la seva anàlisi al 

voltant de tres aspectes fonamentals, temps, mode i veu, ja que considera que qualsevol 

relat es pot entendre, de manera més o menys metafòrica, com el desenvolupament 

d’una forma verbal.  

[...] formular los problemas de análisis del discurso narrativo de acuerdo con 
categorías tomadas de la gramática del verbo y que aquí se reducirán a tres 
clases fundamentales de determinaciones: las que se refieren a las relaciones 
temporales entre relato y diégesis, y que nosotros colocaremos dentro de la 
categoría del tiempo; las que se refieren a las modalidades (formas y grados) de 
la “representación” narrativa, por tanto, a los modos del relato; por último, las 
que se refieren a la forma como se encuentra implicada en el relato la propia 
narración en el sentido en que la hemos definido, es decir, la situación o 
instancia narrativa, y con ella sus dos protagonistas: el narrador y su destinatario, 
real o virtual […]: ese término es el de voz […]18 

Així doncs, prenent com a axioma la distinció entre relat, història i narració, provarem 

d'escatir, encara que sigui breument, com aquests aspectes (temps, mode i veu) 

construeixen la novel·la Estremida memòria i li atorguen tota la seva complexitat 

estructural. Els continus salts en el temps, les diverses veus narratives, el caràcter 

epistolar d'alguns capítols, les interferències entre els dos nivells de realitat19 paral·lels, 

                                                           
17 Per a un resum clar i entenedor del "Discours du récit", vegeu Shlomith Rimmon (1976), "Teoria 
general de la narració: Figures III de Genette i l'estudi estructuralista de la narració", Poètica de la 
narració, Enric Sullà (ed.) (Barcelona: Empúries, 1985) 149-184. Ha estat una eina fonamental per a la 
confecció d'aquest capítol, ja que exposa tot l'aparat teòric del "Discours du récit", però omet l'anàlisi d'À 
la recherche du temps perdu que és l'objecte específic de l'estudi de Genette. 
18 Gérard Genette (1972), "Discurso del relato", Figuras III (Barcelona: Lumen, 1989) 86. 
19 Per a aquesta qüestió, vegeu Italo Calvino (1978), "Los niveles de realidad en la literatura", Teoría de 
la novela: antología de textos del siglo XX, Enric Sullà (ed.) (Barcelona: Crítica, 1996) 197-201. Els 
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etc. no només plantegen un repte de reconstrucció i comprensió al lector sinó que, 

sobretot, no són gratuïts. Tal com intentarem demostrar, en aquesta novel·la l'estructura 

serveix per donar més força al contingut. En altres paraules, el relat i les seves 

desviacions respecte a la història subratllen els punts clau d'aquesta mateixa història.  

 Abans de començar l'anàlisi textual, però, farem un breu resum de l'argument (és 

a dir, de la diegesi) i de les característiques principals de l'obra, per tal de situar els 

lectors. Estremida memòria parteix d'uns fets succeïts realment a finals d'agost del 

1877: l'atac mortal d'uns bandolers al seguici d'un recaptador d'impostos, a la 

Vallcomuna, a mig camí entre Mequinensa i Casp. En l'assalt moriran el recaptador, un 

guàrdia civil i un jove traginer de la vila. La novel·la ens narra aquests fets i com els 

dies immediatament posteriors al crim, enmig de la commoció, se succeïran les 

detencions de diversos vilatans, que trasbalsaran encara més el poble. Els detinguts, 

acusats d'assassinat, seran traslladats a Casp, a l'espera del judici. 

 Tres mesos més tard, a finals de novembre, els acusats, després d'un procés 

judicial d'allò més tèrbol i acompanyats d'un fort desplegament de les forces de l'ordre, 

tornaran a Mequinensa, on se'ls llegirà la sentència de mort i seran executats. 

Evidentment, el seu retorn anirà acompanyat d'aldarulls i d'intrigues; en una vila 

dividida entre els que creuen que no s'ha de tenir pietat amb els criminals i els que 

entenen que el judici ha estat "un acte inquisitorial" i la sentència, "una venjança" (p. 

277). Però enmig d'aquests dos bàndols diguem-ne polítics, hi ha també tots aquells 

(aquelles, com veurem més endavant) que d'alguna manera es veuen implicats en els 

fets i en pateixen directament les conseqüències; aquelles que, sense haver participat en 

l'episodi, n'acaben sent les víctimes últimes. Els fets macabres de la Vallcomuna obriran 

una ferida a Mequinensa, un estigma on s'entrellacen l'odi, la misèria, la ignorància, el 

rancor i la impotència, i que el pas dels anys amb prou feines esborrarà.  

 Tant és així, que la novel·la ens situa encara en un tercer moment, més de cent 

anys després. El relat ens porta al 1995-1996, el present d'escriptura d'Estremida 

memòria. En un nivell narratiu superior, se'ns presenta el narrador (que, com veurem 

més endavant, té moltes semblances amb l'autor real del text) escrivint una ficció 

literària sobre aquell afer; ho fa a partir de la crònica ("narració sòbria, gairebé escarida, 

                                                                                                                                                                          

nivells de realitat de Calvino es corresponen amb els "nivells narratius" estipulats per Genette ‒per a una 
explicació clara i concisa, vegeu Shlomith Rimmon, op. cit., 172-174‒, que més endavant provarem 
d'aplicar a l'anàlisi d'Estremida memòria.  
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deguda a la ploma d'un testimoni directe dels esdeveniments", p. 27) que n'havia fet 

Agustí Montolí, escrivà del jutjat de Casp. El narrador manté correspondència amb un 

vell amic seu, Arnau de Roda, un mequinensà que coneix els fets gràcies al seu avi i que 

fa de jutge de l'original de la mateixa novel·la. Com anirem descobrint a poc a poc, en la 

suposada Mequinensa contemporània hi ha vilatans que, ofesos pel fet que algú vulgui 

destapar aquells incidents terribles, comencen a amenaçar els implicats. 

 Tot plegat s'estructura en un sistema de parts i de capítols teixit de forma 

meticulosa. Un preludi, quatre parts i un epíleg. Les dues primeres parts ("La comitiva" 

i "La vela vermella") consten de dues seccions; les dues segones ("Les mosques de 

l'agost" i "Celebracions de tardor"), de tres. Cada secció està formada per vuit capítols, 

excepte la segona de la quarta part, que en té nou, i la tercera de la quarta part, que en té 

set (ja que l'epíleg fa, en part, la funció de vuitè capítol). L'esquelet és el següent: 
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PART SECCIÓ CAPÍTOL  SECCIÓ CAPÍTOL  SECCIÓ CAPÍTOL  

Preludi    

Primera part: La 
comitiva 

I 1 II 1  
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 

Segona part: La 
vela vermella 

I 1 II 1  
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 

Tercera part: Les 
mosques de 
l'agost 

I 1 II 1 III 1 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 

Quarta part: 
Celebracions de 
tardor 

I 1 II 1 III 1 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 

9 

Epíleg: Temps 
avall 

   

 

NOTA: A partir d'aquí, quan haguem de citar fragments de la novel· la, per tal de situar-los dins el 
conjunt, ens hi referirem amb un codi de tres xifres: la primera xifra correspondrà a la part (primera, 
segona, tercera o quarta); la segona, en números romans, a la secció; la darrera al capítol ‒anem, per tant, 
de la unitat més gran a la més petita. Si, posem per cas, volem citar el tercer capítol de la segona secció de 
la quarta part, ho farem amb la fórmula 4.II.3, seguida del número de pàgina. Per als fragments 
corresponents al preludi i a l'epíleg, utilitzarem les sigles P. i E., respectivament. 
 Fem servir la primera edició de la novel· la: Jesús Moncada (1997), Estremida memòria 
(Barcelona: La Magrana).  
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2.1. Temps 

Tal com hem vist, el temps de la història d'Estremida memòria abraça cent divuit anys; 

el relat, en canvi, excepte comptadíssimes excepcions, només s'atura en tres moments 

concrets: l'agost del 1877, el novembre del 1877 i els anys 1995-1996. De fet, per ser 

més precisos, es tracta de tres períodes concrets: el primer va del divendres 24 al 

dimarts 28 d'agost de 1877, el segon comprèn del dissabte 24 al dilluns 26 de novembre 

del mateix any, l'últim abraça del 24 de febrer de 1995 fins al 4 de maig de 1996.  

 Volem ser molt meticulosos en aquest punt perquè el temps és un dels aspectes 

fonamentals de la novel· la, que li confereix la seva particular estructura i té una relació 

directa amb l'exercici de la memòria que ja s'assenyala al títol. En realitat, el temps 

divideix la història ‒entesa com a successió cronològica de fets, de la qual hem fet un 

resum una mica més amunt‒ en tres relats diferents. D'una banda, un relat o narració 

primera, la del mes de novembre de 1877, que correspondria a la línia principal de la 

història (encara que en aquest cas, dictaminar quina línia és la principal resulta molt 

difícil). Després, un relat o narració segona, que comprèn alguns fets puntuals dels anys 

immediatament anteriors al 1877, especialment a partir del març del 1876, es concentra 

en el mes d'agost del 1877 i després ensenya alguns moments posteriors, dels mesos de 

tardor d'aquell mateix any; val a dir que aquesta narració s'inclou en la primera sempre a 

partir d'evocacions i records. D'altra banda i finalment, un relat tercer, el dels anys 

1995-1996, que es correspon a un altre nivell narratiu i que, per tant, no analitzarem 

immediatament.  

 En general, els personatges de la narració primera recorden els fets esdevinguts 

tres mesos abans, la reconstrucció dels quals constitueix tota la narració segona. Per 

tant, podríem dir que l'evocació és el principal motor del relat. Així, pel que fa a l'ordre, 

Estremida memòria presenta continus salts en el temps (anacronies), que són en la 

major part dels casos salts endarrere o analepsis. A grans trets, durant la primera part de 

la novel·la ("La comitiva") domina absolutament la primera narració; la segona ens 

parla de fets puntuals moltes vegades relacionats amb el context històric. Després, 

durant la segona i tercera part ("La vela vermella" i "Les mosques de l'agost"), la segona 

narració pren cada vegada més protagonisme, sobretot a partir de 2.II.2 en què apareix 

per primera vegada el 25 d'agost (p.111). A partir de 3.III.3, a més, veiem com la 

narració segona ja no exposa només els fets ocorreguts entre el 24 i el 28 d'agost, sinó 

que va més endavant i ens dóna informacions sobre els tres mesos posteriors. Fins que 
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en la quarta part ("Celebracions de tardor") descobrim com, mentre la narració primera 

es fa cada vegada més frenètica, la segona gairebé s'hi encavalca.  

 En aquesta darrera part, en la qual la narració primera se situa als dies 25 i 26 de 

novembre, les analepsis, cada cop més breus, ens situen al dia anterior o fins i tot a 

poques hores abans (és a dir, la narració segona narra molts moments del 24 a la nit o 

del mateix 25)20. En definitiva, la primera i la segona narració no són paral·leles, sinó de 

sentit convergent: en els darrers capítols, quan el desenllaç fatal es precipita (l'execució 

dels acusats) la proporció de text de la narració primera augmenta i totes dues 

s'entrellacen21. 

 Encara pel que fa a l'ordre, cal que fem esment a un mecanisme que Moncada 

utilitza freqüentment: els esquers (amorces) que, segons Genette, no hem de confondre 

amb les prolepsis internes repetitives. Tal com Genette s'encarrega d'explicitar, les 

prolepsis són 

[...] repetitives (annonce, ‘anunci’), quan dupliquen per anticipació un 
esdeveniment recursiu (per exemple, un primer petó que anuncia tots els altres 
petons). Cal distingir aquest últim tipus de prolepsi de la mera preparació 
d'esdeveniments futurs mitjançant la introducció d'un personatge o d'un objecte 
que després faran un paper important (amorce, ‘esquer’). El sentit d'anticipació, 
en una prolepsi repetitiva, és copsat en la lectura lineal, mentre que només 
retrospectivament copsem en conjunt el que hi ha en la mera preparació 
d'esdeveniments futurs, [...]22 

Malgrat tot, dubtem que en Estremida memòria aquesta distinció tan precisa tingui 

sentit. Les prolepsis que trobem al llarg del text solen ser avançaments d'alguna cosa 

que succeirà i que potser més endavant s'explicarà (normalment mitjançant una 

analepsi), però no el relat en futur d'aquesta cosa. Així doncs, de la mateixa manera que 

els esquers, fonamentalment creen suspens: és difícil distingir-los. 

                                                           
20 Per raons d'espai i d'objectius del treball, seria impossible aquí fer una descripció més detallada dels 
salts temporals de la novel· la. De fet, són incomptables, ja que fins i tot dins d'un mateix paràgraf, dins 
d'una mateixa frase, hi podríem trobar diverses analepsis i prolepsis. Mirem, per tant, de fer-ne una 
explicació succinta per tal que el lector entengui el funcionament de l'obra en el seu conjunt. 
21 Podríem definir tota la segona narració d'Estremida memòria com una gran analepsi mixta; és a dir, una 
analèpsi en què "l'amplitud [...] comença abans del punt de partida de la narració primera però acaba per 
atrapar-lo o bé per ultrapassar-lo". Shlomith Rimmon, op. cit., 161.  
22 Ibid., 162-163. 
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 Sigui com sigui, l'ús que Moncada fa dels esquers és molt intel·ligent i demostra 

que domina a la perfecció la creació d'intrigues23. Vegem-ne només un parell 

d'exemples. En primer lloc, la tarda del 25 d'agost, diversos mequinensans s'adonen que 

ha passat alguna cosa greu a causa de la galopada de diversos oficials travessant el 

poble a cavall i de les corregudes del governador del castell, don Hermenegild Solana. 

Aquest fet se'ns presenta fins a cinc vegades des de perspectives diverses sense que 

se'ns n'expliqui mai el motiu. Els següents fragments ho palesen: 

De cop i volta, el cavall de l'exèrcit, negre, amb el pèl lluent de suor i la boca 
regalimosa d'escuma, gira la cantonada, tira Costera del Forn avall. L'oficial 
amic del manescal, sens dubte alarmat per la galopada, fa senya al genet, l'atura. 
L'altre deu comunicar-li alguna cosa important, perquè l'oficial deslliga el seu 
propi cavall de la porta de la ferreria, munta i el segueix. El retruny s'apaga. Ella, 
però, ja no l'ha recordat mai més com aleshores, com una inquietud momentània 
lligada al sol de la tarda d'estiu, sinó com el preludi de l'infern. (2.II.3., 114) 
 
Quan el senyor Eliseu començava a parlar, «Amic Hermenegild, amb molt de 
gust...», va ressonar una nova dringadissa d'esperons. A dins, una veu alterada 
preguntava pel governador. Guaitant entre els llençols, va veure aparèixer dos 
oficials al pati. Sota l'emparrat, els esperava l'arrufament de celles del cap de la 
guarnició, «Hi ha alguna novetat, tinent?», escarxofat a la butaca de vímet. A 
ella, el record de les terribles notícies va quedar-li associat per sempre més a la 
blancor enlluernadora de la bugada. (2.II.4., 119) 
 
[...]s'havien aturat a la plaça d'Armes, intrigades per l'expectació causada per don 
Hermenegild i dos genets militars més, que acabaven d'aturar-se a la porta del 
casino aixecant una polseguera, [...] Fins que la Bàrbara, que [...] havia anat a 
esbrinar què passava amb els militars, no va sacsejar-la agafant-la pel braç «Ha 
succeït alguna cosa gravíssima», va ser incapaç de reaccionar. Ho recorda com 
una mena de malson: les portes del casino van deixar pas a un don Hermenegild 
coix, alteradíssim, que parlava amb l'alcalde, «Ara mateix hi enviaré una patrulla 
de cavalleria, i vostè prepari un grup de paisans armats», tan trasbalsat com ell. 
Davant l'alarma de la gent ‒ja parlaven d'una altra guerra civil o especulaven 
amb la mort del rei‒, els militars van muntar de nou a cavall. Va veure'ls enfilar 
la Costera del Forn, sens dubte camí del castell. (2.II.6., 125) 
 
Ensopit fins aleshores per la calda al peu d'un cavallet, el gos s'havia posat a 
bordar. La Severiana, encuriosida, s'havia abocat al finestral, «Soldats de 

                                                           
23 De fet, Kathryn Crameri explica que l'habilitat de Moncada en crear i mantenir el misteri l'acosta sovint 
al gènere de la novel· la negra (del qual el mateix autor es confessava lector), encara que en el cas 
d'Estremida memòria els culpables siguin identificats de seguida i que els agents de les forces de l'ordre 
no focalitzin el relat (les intrigues, per tant, són d'una altra mena). Vegeu Kathryn Crameri, op. cit., 131.  
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cavalleria. On deuen anar tan de pressa?», mentre els crits de la cuinera 
ressonaven al forat de l'escala. (2.II.7., 129) 

I per últim, en la carta posterior, Arnau de Roda, parlant de don Hermenegild Solana, 

encara esmentarà "la cavalcada des de la Fonda del Navegant al casino i la pujada 

posterior al castell" (2.II.8., 133). 

 Malgrat tot, no sabrem quin és el motiu de les corredisses fins a la tercera part, 

que s'enceta amb aquestes paraules: "L'home parlava baix, «Morts, senyor jutge; són 

d'allò més morts, mortíssims», com si tingués por de faltar al respecte als cadàvers la 

trobada dels quals havia anat a denunciar" (3.I.1, 141) ‒i tot i així, la identitat dels 

traspassats i les circumstàncies de l'assalt se'ns aniran revelant encara amb comptagotes. 

És a dir, el punt de partida de la història i element central del relat, l'assassinat de la 

Vallcomuna, no se'ns revela fins a la tercera part del llibre. Abans, cent quaranta 

pàgines en què l'espera per saber què ha passat, quina és "aquella desgràcia" (p. 22), 

aquells "esdeveniments esgarrifosos" (p. 38), la "vergonya horrible" (p. 70), "l'horror de 

fa tres mesos" (p. 106), "les terribles notícies" (p. 119), la "cosa gravíssima" (p. 125), 

esdevé gairebé insuportable per al lector.24 Tal com explica Roland Barthes,  

El suspens [...]d'una banda, tot mantenint oberta una seqüència [...] reforça el 
contacte amb el lector (l'oïdor), deté una funció manifestament fàtica; i d'altra 
banda, li ofereix l'amenaça d'una seqüència incomplerta, d'un paradigma obert 
(si, com creiem, tota seqüència té dos pols), és a dir, d'un problema lògic, i és 
aquest problema allò que és consumit amb angoixa i plaer (per tal com sempre 
es resol finalment); el suspens és, doncs, un joc amb l'estructura, destinat ‒si es 
pot dir‒ a posar-la en perill i a glorificar-la [...]25 

El segon exemple d'ús d'esquers és potser encara més evident. Tota la primera part del 

llibre gira al voltant d'un motiu26, el de "la comitiva". Aquesta apareix citada, ja sigui 

directament, a través de metonímies o d'al·lusions, fins a trenta-una vegades sense que 

sapiguem exactament què és, qui la forma, per què es mou, etc. És una espècie d'ens 

misteriós i esfereïdor que recorre la primera especialment i la segona part del llibre. A la 

                                                           
24 Els fragments que hem citat abans a mode d'esquer, per tant, no són els únics que porten a aquesta 
resolució (són, això sí, els més evidents): les dues primeres parts del llibre són plenes d'altres elements 
que preparen el clímax de 3.I.1. La novel· la està conformada per un teixit d'esquers tan espès que, sovint, 
són gairebé indestriables. 
25 Roland Barthes (1966), "Introducció a l'anàlisi estructural del relat", Poètica de la narració, Enric Sullà 
(ed.) (Barcelona: Empúries, 1985) 102. 
26 No entenem aquí "motiu" en el sentit narratològic més estricte, és a dir, com a "tema de una parte 
indivisible de la obra", tal com proposen Boris Tomaševskij i el formalisme, sinó en un sentit més 
general, el del llenguatge comú. Vegeu Boris Tomaševskij (1928), "Tema y trama", Teoría de la novela: 
antología de textos del siglo XX, Enric Sullà (ed.) (Barcelona: Crítica, 1996) 46.  
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segona part tan sols sabrem que es tracta d'uns presos, i no serà fins a 3.II.1 que podrem 

començar a intuir exactament de qui es tracta i per quin motiu estan detinguts. Vegem-

ne només alguns exemples:  

Aleshores un soroll al carrer el sacseja. La remor densa, sorda, s'acosta 
ràpidament; els gossos borden amb fúria darrere les portes barrades. Endret de la 
casa, la fressa es destria, escampa un estrèpit d'unglots ferrats, renills, xerrics 
metàl·lics, fa vibrar els vidres de la balconada de la sala. (1.I.1., 15) 
 
[...] és la por que la comitiva ha segregat pels carrers de la ciutat abans d'agafar 
el camí de Mequinensa.  (1.I.1., 16) 
 
[...] la comitiva ‒el misteri de la qual encara no podem desentranyar a causa de 
la fosca‒ [...] (1.I.8., 32) 
 
[...] el camí de Casp, per on la comitiva arribarà d'aquí a no gaire. (1.II.2., 44) 
 
«Ja són al capdamunt de la costa, els podrem veure des del terrat» [...] (1.II.4., 
47) 
 
El soroll creix, s'acosta. La remor sorda es transforma en un estrèpit de 
ferradures, renills, crits, ordres, insults brutals. (1.II.6., 51) 
 
Si jo fos de tu, baixaria a treure els ulls amb les ungles a aquests fills de puta. 
(1.II.7., 53) 
 
Ja ho veus, doncs: la comitiva que ha sortit de Casp a la matinada no arriba 
solament a la Mequinensa de 1877; també ho fa a la de 1995. (1.II.8., 60) 
 
¿Com pot ofegar els crits que, fa una estona, quan han fet passar els presos per 
davant de casa, l'acusaven del que només va ser una coincidència desgraciada? 
(2.II.6., 123-124) 

Un cop analitzat l'ordre del temps del relat, cal que ens fixem en la duració. Pel que hem 

explicat de l'abundància de salts en el temps, és evident que la novel·la tendeix més 

aviat a l'acceleració (accélération) que no pas a la desacceleració (ralentissement). No 

només perquè els capítols, breus, ens donen sempre tan sols pinzellades dels fets, sinó 

sobretot perquè el relat omet molts anys. Hi abunden, per tant, els sumaris i les 

el·lipsis27. Ara bé, segurament cap lector no diria mai que Estremida memòria sigui una 

                                                           
27 Genette exposa la dificultat evident de mesurar la duració del relat, ja que "lo que llamamos 
espontáneamente así no puede ser, como hemos dicho, sino el tiempo necesario para leerlo, pero es 
demasiado evidente que los tiempos de lectura varían según los casos singulares y que [...] nada permite 
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novel·la ràpida, frenètica, ans al contrari. Perquè aquell fet o circumstància que en un 

capítol s'insinua només en una frase, es reprèn més tard en un altre capítol i més 

endavant encara en un altre, sempre breument. Així doncs, el relat no sol aturar-se en 

cap peripècia (excepte comptades excepcions; vegeu, per exemple, l'incident durant la 

crestada de la família Segarra, a 2.I.4, 78-80, que malgrat tot classificaríem com a 

sumari); tanmateix, aconsegueix descriure-les reprenent-les ara i adés.  

 En aquest sentit, per tant, i pel que fa a la freqüència, el text d'Estremida 

memòria tendeix a la repetició. No obstant això, el mateix Genette ens adverteix que 

"un esdeveniment repetit no és mai el mateix, com no és mai el mateix un segment 

repetit de l'enunciat, ja que la seva localització en un context diferent per força l'ha de 

canviar"28. En el nostre cas, aquest fet és evident: un sol esdeveniment es narra, com 

analitzarem amb més detall en els dos apartats següents, des de diversos punts de vista i 

des de dos nivells narratius diferents, per la qual cosa la repetició té l'al·licient no només 

de matisar allò que s'havia dit abans, sinó també d'afegir-hi noves informacions. Els 

fragments que hem vist més amunt com a exemple de l'ús d'esquers (el pas de la 

comitiva i les galopades dels oficials en assabentar-se de l'assassinat) els podríem 

entendre també com a casos de relat repetitiu ‒en la mateixa línia del que hem dit abans 

respecte a l'ordre del relat, que la diferència entre els esquers i les prolepsis repetitives 

és difícil d'escatir. Un altre exemple el trobem en l'arribada a Mequinensa d'un llaüt amb 

una vela vermella, on viatja la Quima, un dels personatges. En aquest cas no hi ha 

prolepsis ni tampoc suspens, el relat no ens amaga cap informació: des de bon 

començament, sabem que un personatge torna a la vila amb aquest llaüt; alhora, altres 

personatges n'albiren l'arribada; finalment, des d'un nivell narratiu superior, es comenta 

el fet una darrera vegada. Vegem-ho: 

Havien salpat de seguida, acomboiats pels adéus consirosos dels oncles. [...] En 
reprendre la pujada, la vela vermella, única a la ribera, havia provocat 
l'admiració del petit. [...] Absorta, no s'havia adonat que el viatge s'acabava. 
Havia tornat al món quan el crit del nen, «La vila!», va clavar-li un ensurt. 
Mequinensa apareixia a l'horitzó, la humitat blavosa de la garbinada n'esfumava 
lleument les formes. A mesura que s'hi acostaven, sota la vermellor intensa de la 
vela, la massa ocre i torrada es concretava, i ella, inquieta, tornava a sentir la 

                                                                                                                                                                          

fijar una "velocidad" normal a la ejecución". Gérard Genette (1972), op. cit., 144. Així doncs, proposa 
mesurar la duració del relat en base a una velocitat constant, que es defineix com la "relació entre la 
duració de la histoire (en minuts, hores, dies, mesos o anys) i l'extensió que el text hi dedica (en ratlles i 
pàgines)". Shlomith Rimmon, op. cit., 164. En aquest cas, els sumaris són aquells fragments on el temps 
de la narració és més breu que el de la història; les el· lipsis, en canvi, són, ras i curt, omissions.  
28 Shlomith Rimmon, op. cit., 165. 
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força que havia volgut impedir-li d'embarcar al moll de Riba-roja. (2.II.5.,120-
122) 
 
[...] un llaüt aparegué a l'horitzó, enllà de la confluència de l'Ebre amb el Segre. 
Roja com una ferida oberta en la tarda d'estiu, la vela de la nau va semblar-li una 
premonició. (2.II.6., 125) 
 La frase de la Severiana, «Guaita, Cinta, pareix un cor sagnant, com el de 
la verge Maria de l'àvia», li ve a l'esma així que entra al dormitori de la senyora 
Eva a buscar les píndoles. ***  
 Era veritat, ho recorda nítidament. Des de les golfes, la vela roja del llaüt 
semblava el cor de la imatge davant la qual la senyora Eva té sempre una xinxeta 
encesa a la tauleta de nit. Abocades al finestral, havien badat una estona seguint-
ne la pujada [...]havia tornat al finestral: el llaüt de la vela roja es trobava enfront 
de la vila. ***   
 «Guaita, Cinta, pareix un cor sagnant.» [...] Torna a veure la rojor al mig 
de l'Ebre aquella tarda d'agost. (2.II.7., 126-129) 
 
És una bona llàstima que els personatges que recorden la vela vermella del llaüt 
amb el qual la Quima i els fills pugen de Riba-roja no facin al·lusió a l'origen 
d'un color tan insòlit. (2.II.8., 135) 

Per últim, i en conclusió, hem observat, a través de l'anàlisi de l'ordre, la duració i la 

freqüència, aplicada a les diferències entre relat i història, com el temps és, en 

Estremida memòria, un factor summament important. Les tècniques que Moncada posa 

en joc en aquest sentit són, bàsicament, com hem vist, analepsi, acceleració i repetició, a 

banda de la creació d'intrigues a través dels esquers. Ara bé, tots tres mecanismes estan 

lligats entre ells i al mateix temps vinculats íntimament a l'exercici de la memòria. Tal 

com diu Genette, "no podemos caracterizar la tónica temporal de un relato sino 

examinando juntas todas las relaciones que establece entre su propia temporalidad y la 

de la historia que cuenta"29 i, precisament, l'activitat mnemònica és "un factor (un 

medio, podríamos decir incluso) de emancipación del relato respecto de la temporalidad 

diegética"30. En primer lloc, l'acte de recordar ja suposa en si fer un salt en el temps 

(analepsi); a més, el fil de la memòria no acostuma a seguir un ordre cronològic, per la 

qual cosa és comprensible que un relat mnemònic presenti diverses anacronies. En 

segon lloc, en recordar (i especialment en relatar aquests records) ens acostumem a 

centrar en els esdeveniments que ens interessen més, ometent-ne tota la resta o passant-

hi per sobre (acceleració). En tercer lloc, podem reprendre diverses vegades els 

                                                           
29 Gérard Genette (1972), op. cit., 208-209. La cursiva és nostra. 
30 Ibid., 209. 
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mateixos fets (relat repetitiu), i ho fem especialment quan un record ens obsessiona, 

com és el cas per als personatges d'Estremida memòria. 

 En altres paraules, la forma del text narratiu no és gratuïta, ans al contrari. 

Condicionada en bona part per l'aspecte temporal (per bé que no és l'únic, com veurem 

en el proper apartat), hi entrelluquem les intencions de l'autor: el que Moncada ens 

proposa és una reflexió sobre la memòria i la seva relació amb els fets reals. En l'epíleg, 

aquesta idea es fa palesa obertament: "Després, la boira va embolcallar els fets com un 

sudari. Una Mequinensa atuïda, conscient de la humiliació que li havien infligit, va 

començar a falsejar-los per deslliurar-se'n" (E., 347). L'interessant, però, és que també 

es faci palesa, al llarg de tota la novel·la, a nivell formal: quan, des d'una perspectiva 

narratològica, analitzem les desviacions del relat respecte a la història, estem parlant, en 

el fons, de totes les deformacions, superposicions, adulteracions que la memòria imposa 

a la realitat.  

2.2. Mode 

Seguint encara els tres aspectes narratius formulats per Genette, intentarem estudiar el 

mode, que és definit com la "regulació de la informació narrativa", i que és analitzable 

en termes de "distància" i "perspectiva"31. O bé, en altres paraules, el mode narratiu 

"inclou les diverses possibilitats de relatar els esdeveniments «més o menys» i de 

relatar-los des de diferents angles"32. Això suposa un trencament amb els conceptes de 

la crítica anglo-americana en dos aspectes: d'una banda, pel que fa a la distància, 

Genette desballesta la dicotomia entre showing (mostrar) i telling (contar) ‒que troba les 

seves arrels profundes en Plató i que havia ressorgit a finals del XIX amb Henry 

James‒, bo i titllant el concepte de showing d'"il· lusori"33; de l'altra, pel que fa a la 

perspectiva, inclou només un dels aspectes del concepte de "punt de vista". I és que, 

segons aquest model,  

la majoria dels estudis teòrics sobre perspectiva [...] són víctimes d'una confusió 
entre mode i veu, entre la pregunta de «Quin és el personatge el punt de vista del 
qual orienta la perspectiva de la narració?» i la pregunta, totalment diferent, de 

                                                           
31 Ibid., 219-220.  
32 Shlomith Rimmon, op. cit., 167.  
33 Exactament, Genette diu: "[...] el propio concepto de showing, como el de imitación o de representación 
narrativa (y, más aún, por su carácter ingenuamente visual), es perfectamente ilusorio: al contrario que la 
representación dramática, ningún relato puede «mostrar» ni «imitar» la historia que cuenta. Sólo puede 
contarla de forma detallada, precisa, «viva», y dar con ello más o menos la ilusión de mimesis, que es la 
sola mimesis narrativa, por la razón única y suficiente de que la narración, oral o escrita, es un hecho del 
lenguaje y el lenguaje significa sin imitar." Gérard Genette (1972), op. cit., 221. 
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«Qui és el narrador?». En altres paraules, la confusió és entre «qui ho veu?» i 
«qui en parla?». Així, per a Genette, no hi ha cap diferència de perspectiva entre 
una narració en primera persona i un centre de consciència de tercera persona: 
tots dos són interiors i tots dos tenen per focus un personatge. L'única diferència 
entre aquestes dues tècniques està en la veu, o sigui la identitat del narrador; 
però els teòrics la discuteixen com a diferència de punt de vista (o mode).34  

Així doncs, quan parlem de perspectiva, intentem respondre a la pregunta "qui ho 

veu?": es tracta d'una qüestió de "focalització", no pas de qui és el narrador. Cal que 

remarquem aquesta distinció, perquè en Estremida memòria és ben palesa: els que 

veuen els fets són certs personatges, la majoria dels quals femenins, que no tenen res a 

veure amb la instància que més tard els narrarà.  

 Vegem-ho amb més detall. Tal com hem explicat abans, Estremida memòria 

s'organitza en un sistema de parts, seccions i capítols molt equilibrat. Doncs bé, a 

cadascun dels vuit capítols que formen una secció li correspon la visió d'un personatge 

diferent. El primer acostuma a relatar la visió d'Agustí Montolí35, l'escrivà del jutjat de 

Casp que va escriure la crònica dels esdeveniments ‒la que després servirà al narrador 

per bastir la seva novel·la. Els sis següents refereixen la visió de sis dones (Marta, 

Justina, Cinta, Amàlia, Quima i Octàvia) que, d'alguna manera o altra, estan 

relacionades amb els protagonistes dels fets de la Vallcomuna. Els set primers capítols 

de cada secció, per tant, narren els fets de 1877, tant els de novembre (narració primera) 

com els de l'agost (narració segona). El vuitè, en canvi, és sempre una carta d'Arnau de 

Roda dirigida a l'"estimat gratapapers" ‒és a dir, a l'autor fictici dels altres capítols‒ que 

acostuma a ironitzar i aprofundir el que se'ns ha relatat durant els capítols precedents i 

que va acompanyada de les notes de la seva filla Palmira; se situa, doncs, als anys 1995-

1996.  Reprenent l'esquema de més amunt, la distribució és la següent: 

  

                                                           
34 Shlomith Rimmon, op. cit., 169. 
35 Excepte en la segona secció de la segona part (2.II.1.) i en la tercera secció de la quarta part (4.III.1.), 
en què les capítols inicials reporten la visió de la Justina.  
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PART SECCIÓ CAPÍTOL SECCIÓ CAPÍTOL  SECCIÓ CAPÍTOL  

Preludi: Narrador    

Primera part: La 
comitiva 

I. 1. Agustí II 1. Agustí  
2. Marta 2. Marta 
3. Justina 3. Amàlia 
4. Cinta 4. Justina 
5. Amàlia 5. Quima 
6. Quima 6. Octàvia 
7. Octàvia 7. Cinta 
8. Carta 
d'Arnau de 
Roda 

8. Carta 
d'Arnau de 
Roda 

Segona part: La 
vela vermella 

I 1. Agustí II 1. Justina  
2. Justina 2. Agustí 
3. Octàvia 3. Octàvia 
4. Cinta 4. Amàlia 
5. Amàlia 5. Quima 
6. Marta 6. Marta 
7. Quima 7. Cinta 
8. Carta 
d'Arnau de 
Roda 

8. Carta 
d'Arnau de 
Roda 

Tercera part: Les 
mosques de 
l'agost 

I 1. Agustí II 1. Agustí III 1. Agustí 
2. Cinta 2. Quima 2. Justina 
3. Justina 3. Amàlia 3. Quima 
4. Octàvia 4. Octàvia 4. Marta 
5. Marta 5. Cinta 5. Octàvia 
6. Quima 6. Marta 6. Amàlia 
7. Amàlia 7. Justina 7. Cinta 
8. Carta 
d'Arnau de 
Roda 

8. Carta 
d'Arnau de 
Roda 

8. Carta 
d'Arnau de 
Roda 

Quarta part: 
Celebracions de 
tardor 

I 1. Agustí II 1. Agustí III 1. Justina 
2. Justina 2. Marta 2. Emília 
3. Quima 3. Justina 3. Amàlia 
4. Marta 4. Amàlia 4. Agustí 
5. Amàlia 5. Quima 5. Cinta 
6. Octàvia 6. Octàvia 6. Quima 
7. Cinta 7. Cinta 7. Marta 
8. Carta 
d'Arnau de 
Roda 

8. Agustí 
9. Carta 
d'Arnau de 
Roda 

Epíleg: Temps avall: Carta de Palmira + Carta d'Arnau de Roda  
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 Tot plegat ens porta a diverses consideracions. En primer lloc, pel que fa a la 

perspectiva i sempre segons la classificació de Genette, som davant d'un tipus de 

focalització interna, és a dir, d'"un punt de vista restringit"36 en què accedim a la 

consciència d'un personatge i veiem el món a través dels seus ulls; això es compleix tant 

en els capítols corresponents als fets de 1877 com en les cartes d'Arnau de Roda. Ara 

bé, aquesta focalització interna és també múltiple, ja que el personatge a través del qual 

hi veiem va canviant en cada capítol. Cal tenir en compte que podríem trobar fragments 

en què la focalització del relat fos una altra, ja que, tal com adverteix Genette, 

el criterio de focalización no se mantiene necesariamente constante en toda la 
duración de un relato [...]. Así, pues, la fórmula de focalización no se aplica 
siempre a una obra entera, sino más bien a un segmente narrativo determinado, 
que puede ser muy breve.37  

En segon lloc, ara pel que fa a la distància i en relació amb el que acabem de dir, en el 

relat hi abunden els fragments en discurs "transposat"38 i, especialment, en discurs 

indirecte lliure (que en seria un tipus, segons la classificació de Genette). Per què? La 

resposta és senzilla: en aquesta novel·la, com hem anat avançant, hi ha un narrador, 

diferent dels personatges que "veuen" els esdeveniments, que sovint assumeix llur 

discurs. Necessita, per tant, relatar tant els fets externs viscuts per aquests personatges, 

com els seus diàlegs i també la seva vida interior (per la focalització interna); el discurs 

indirecte lliure té la virtut de desdibuixar la línia que separa el discurs del personatge del 

del narrador (com també la que separa el discurs pronunciat del discurs interior). El 

narrador hi és, però en eliminar la subordinació gramatical, el seu discurs es veu 

contaminat pel del personatge39. Vegem-ne alguns exemples:  

Quan va provar d'acostar-se al Genís a través de la gentada per abraçar-lo i 
donar-li unes llesques de pa i un grapat d'olives, els guàrdies van apartar-la sense 
contemplacions. ¿Què tenia d'estrany, doncs, que el noi tragués el geni en veure 
com li tractaven la mare i que, tot i que el duien emmanillat, plantés cara als del 
tricorni fins a l'extrem que els malparits van fer-lo pujar al transbordador a 
força de mastegots? (3.II.7., 200-201) 
 

                                                           
36 Ibid., 170. 
37 Gérard Genette (1972), op. cit., 246. 
38 Per als diversos estats de discurs considerats per Genette segons la distància respecte a la reproducció 
(il· lusòria) d'una "realitat pura", vegeu Gérard Genette, op. cit., 228-230.  
39 Per a les característiques lingüístiques del discurs indirecte lliure vegeu Brian McHale (1978), "Los 
modos de representación del discurso", Teoría de la novela: antología de textos del siglo XX, Enric Sullà 
(ed.) (Barcelona: Crítica, 1996) 220-226. Aquest assaig conté una classificació de tipus de discurs, segons 
la distància respecte a la pura mimesi, ben diferent de la de Genette que acabem d'esmentar. 
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Li ve a l'esma el desmai de la Cinta al despatx de Guillem de Segarra. Hauria 
hagut d'anar amb compte amb les fotografies. ¿Com podia endevinar, però, que 
la minyona ‒pobra noia, quin sotrac‒ era la promesa del traginer? Els dubtes el 
neguitegen. ¿Té dret a ficar-se en aquest maleït assumpte? ¿En té, sobretot, a 
implicar-hi altra gent? (4.I.1., 243) 
 
En veure els fulls, ho va comprendre. La Soledat no va cridar, no ho fa mai. Ni 
cal: la seva còlera freda l'esgarrifa com el fil d'una navalla d'afaitar. ¿En sabia 
alguna cosa, «Em sents, mare?», d'un préstec de l'Eladi de Torres pel qual algú, 
una tal Marta Rius, havia donat en penyora l'escriptura de la casa? ¿En sabia 
alguna cosa de les successives pròrrogues del préstec i de l'acumulació dels 
interessos? ¿En sabia alguna cosa, «Em sents, mare o vols que t'ho repeteixi?», 
d'aquell embolic o era una falòrnia? Sí, els papers devien ser falsos, podies 
pujar-hi de peus. (4.I.4., 255-256) 
 
Sorprès per la furiosa reacció de Guillem de Segarra, «Quin cinisme, és 
increïble!», el rector havia retrocedit un parell de passes. Acorralat contra la 
calaixera dels ornaments, amb les fesomies desencaixades, havia hagut de 
suportar l'andanada: als condemnats, se'ls en fotia, dels auxilis espirituals i de la 
promesa d'un món sobrenatural que només servia perquè acceptessin amb 
resignació les cafrades d'aquest, sense les quals potser mai no haurien planejat 
d'assaltar el recaptador. ¿Per què no tenia el valor d'escatir les causes 
profundes del crim? ¿Li feia por haver de carregar amb la part de culpa de 
l'Església, i no pas la més petita, en la misèria d'aquelles vides? (4.II.1., 280) 

Focalitzats en diversos personatges (en la Justina, en Agustí Montolí, en la Marta i en 

Guillem de Segarra40, respectivament), en tots aquests fragments hi trobem o 

pensaments o bé frases pronunciades pels personatges; la diferència entre els uns i les 

altres l'ha de deduir el lector del context, ja que no hi ha cap forma verbal introductòria 

que ens ho expliciti (posem per cas, "va dir (que)", "pensà (que)", "es preguntava (si)", 

etcètera). Tanmateix, tots els verbs són en tercera persona, la qual cosa, ens revela que 

es tracta de discurs indirecte i, per tant, fa palesa la distància entre narrador i personatge 

focalitzat, en definitiva, entre "qui en parla" i "qui ho veu". 

 En suma, paral·lelament al que passa amb l'aspecte "temps", l'aspecte "mode" té 

un paper molt rellevant en Estremida memòria: li confereix una estructura basada en els 

canvis de focalització. Per què? Sembla que el narrador vol recuperar uns fets 

                                                           
40 El quart exemple forma part d'un capítol en què la focalització descansa en Agustí Montolí i, de fet, és 
difícil de distingir si en el fragment en cursiva, que correspon a les paraules de Guillem de Segarra, la 
focalització es desplaça cap a aquest darrer o manté la general del capítol. En tots quatre fragments les 
cursives són nostres. 
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ocorreguts el 1877, i per fer-ho enfoca els esdeveniments des de diversos angles. Ara 

bé, hem d'evitar caure en les ingenuïtats; tal com ha indicat Carme Gregori Soldevila, 

L’estructura mateixa de la novel·la indica que els seus interessos no es limiten a 
la recuperació dels esdeveniments del passat; l’exercici de la memòria no rau 
ben bé només en això, perquè, si fos així, el llibre perfectament es podia haver 
limitat a la narració dels fets ocorreguts a Mequinensa el 1877.41 

Moncada, en canvi, com hem dit més amunt, vol posar de manifest la diferència entre el 

que fou la història real i el que és la memòria, en aquest cas col·lectiva. Al llarg del relat 

trobem diversos fragments que fan palesa l'escissió entre els fets reals i els records d'un 

o altre personatge, o fins i tot entre els records de dos personatges diferents. La Justina, 

per exemple, recorda la tornada a la vila del senyor Maties de la Picarda, "que se n'havia 

anat a França acompanyant la reina Isabel a l'exili arran de la Gloriosa", com a 

"solemne" (2.I.2., 72). Més endavant, en canvi, Arnau de Roda dirà en una carta:  

No et tiris cap pedra al fetge pel que vaig a dir-te; no és culpa teva, sinó del 
personatge. O bé la Justina acaba de tenir un lapsus de memòria [...], o, com 
resulta més probable, la pobra dona no té gaire clar el significat de l'adjectiu 
«solemne», perquè aplicar-lo a l'escena que va tenir lloc al moll de les Vídues el 
dia de la tornada de Maties de la Picarda és, pel cap baix, sorprenent. (2.II.8., 96) 

Un altre exemple de discordances el trobem en l'entrada del governador del castell a la 

Fonda del Navegant. Segons l'Amàlia, "Don Hermenegild Solana va presentar-se pels 

volts de les quatre de la tarda, empolainat, cordat fins a l'últim botó i amb dringadissa 

d'esperons, [...]" (2.II.4., 116-117). Més endavant, en canvi, Arnau de Roda dirà: 

Tot i que li perdono la imprecisió, falta un detall al record que ens ofereix de la 
visita del governador a l'enginyer. L'entrada de don Hermenegild Solana a la 
Fonda del Navegant no podia ser tan gallarda com l'Amàlia la recorda. La 
dringadissa d'esperons no degué ser tan enèrgica com pareix quan l'escoltes al 
capítol; un gest de dolor, potser una queixa (per descomptat, heroicament 
ofegada), seguida d'un sospir d'alleujament va acompanyar de segur l'acció de 
seure del militar. Perquè don Hermenegild coixejava. (2.II.8., 133) 

Que és el mateix que recorda la Marta: "[...] les portes del casino van deixar pas a un 

don Hermenegild coix, alteradíssim, [...]" (2.II.6., 125); i que es reblarà encara 

momentàniament a l'epíleg: "[...] el governador (una figura bromosa, sense cap detall, 

com ara la coixesa, que permeti identificar-la amb don Hermenegild Solana" (E., 348).  

                                                           
41 Carme Gregori Soldevila, op. cit., 137-138. 
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 Per últim, val a dir que el mateix text esmenta obertament aquestes discordances 

entre els records42 dels personatges; com no podia ser d'altra manera, en una carta 

d'Arnau de Roda que és tota una proclamació de la tècnica de focalització múltiple 

usada en la novel·la. Vegem-ho: 

Encara que la reconstrucció dels esdeveniments del 27 d'agost és correcta, la 
trobo un xic esquemàtica. Ara bé, no voldria per res del món que m'interpretessis 
malament, no faig cap retret als personatges. Els pobres es troben molt 
trasbalsats i tampoc no podem demanar-los que prevegin que un escriptor tafaner 
pugui escodrinyar-los els records i retreure'ls imprecisions o llacunes un segle i 
escaig més tard. Cadascun d'ells, d'altra banda, fa memòria de la part que li 
pertoca. (3.I.8., 163) 

Així doncs, queda clar que, en Estremida memòria, Moncada subratlla, a través de 

diverses tècniques narratives lligades al temps i al mode, la ruptura entre història i 

memòria. Tal com ha escrit Antonio Muñoz Molina, "La memoria común inventa, 

selecciona y combina, y el resultado es una ficción más o menos desleal a los hechos 

[...]"43. L'interessant és que Moncada posa de relleu aquest mecanisme, precisament, a 

través d'una ficció literària que, per més lluïment, ho és obertament, de ficcional. Ja a la 

primera pàgina del preludi, hi trobem una advertència: "la responsabilitat d'aquell 

funcionari [Agustí Montolí] en les pàgines següents s'acaba a la frontera on la seva 

crònica deixa pas a la meva novel·la, per bé que la línia divisòria no serà fàcil d'escatir" 

(la cursiva és nostra; P., 5-6). En el següent apartat analitzarem aquesta qüestió amb 

més detall. 

2.3. Veu 

Shlomith Rimmon, seguint Genette, defineix la "veu" com "les relacions entre l'acció 

verbal i el seu subjecte, essent el subjecte no sols aquell qui actua o damunt el qual 

actuen sinó també aquell qui narra i aquell o aquells qui participen en l'activitat 

narrativa"44. Així doncs, la veu fa referència no només al relat i a la història, sinó també 

                                                           
42 Com és natural, les discrepàncies no afecten només l'exercici de la memòria, sinó també les opinions 
que els fets mereixen als diversos personatges. Un exemple secundari però molt evident el trobem en 
l'idea que el barquer Baltasar Garrigues i el senyor Maties de la Picarda tenen de la figura de Ferran VII. 
Segons el primer, "bon favor ens hauria fet si no hagués posat mai els peus en aquest món o s'hagués 
quedat a França quan se l'hi va emportar el Napoleó" (2.I.1., 69); segons el segon, en canvi, "Hauria hagut 
de viure cent anys més" (2.I.2., 72). 
43 Antonio Muñoz Molina (1993), "El personaje y su modelo", Teoría de la novela: antología de textos 
del siglo XX, Enric Sullà (ed.) (Barcelona: Crítica, 1996) 312. 
44 Shlomith Rimmon, op. cit., 171. 
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a l'acte de producció narrativa, allò que a l'inici hem definit com a narració pròpiament 

dita.  

 I aquí entra en joc un concepte important per a l'anàlisi d'Estremida memòria: el 

temps de la narració, que no hem de confondre amb el temps de la història ni amb el 

temps del relat. Aquests dos darrers ja els hem analitzat en l'apartat dedicat al temps, i 

fan referència, respectivament, a la successió cronològica dels fets i a la manera com 

aquesta cronologia s'altera (a través de canvis en l'ordre, la duració i la freqüència) en el 

text narratiu. El temps de la narració, en canvi, és tota una altra cosa: es refereix a la 

posició temporal de la instància narrativa respecte els fets que relata (història). En 

aquest cas, i sempre segons la classificació de Genette, ens trobem davant d'una narració 

"ulterior", és a dir, aquella que adopta "la posició més clàssica i més freqüent de narrar 

en pretèrit l'esdeveniment ja passat"45. 

 Quan més amunt hem analitzat les distorsions temporals del relat respecte a la 

història, hem deixat momentàniament de banda allò que hem anomenat "relat tercer". 

Ara és el moment de reprendre'l: el relat tercer, que trobem exclusivament en el preludi 

i en les cartes d'Arnau de Roda ‒és a dir, en els capítols vuitens de cada secció i en 

l'epíleg‒ ens situa als anys 1995-1996, i en podem delimitar la durada i els períodes amb 

molta exactitud gràcies al fet que es tracta d'un relat epistolar. Això no deixa de ser un 

mecanisme sorprenent si tenim en compte que, segons Genette, en gairebé totes les 

novel·les existents, la narració fictícia 

no tiene supuestamente ninguna duración o, más exactamente, parece como si la 
cuestión de su duración careciera de pertinencia: una de las ficciones de la 
narración literaria, la más poderosa tal vez, porque pasa, por así decir, 
desapercibida, es que se trata de un acto instantáneo, sin dimensión temporal. 
[...] la narración ulterior vive de esa paradoja: tiene a la vez una situación 
temporal (con relación a la historia pasada) y una esencia intemporal, ya que 
carece de duración propia.46 

Ens trobem, doncs, davant d'un text excepcional: el lector d'Estremida memòria, a 

diferència del de la majoria de relats narrats ulteriorment, pot mesurar amb una precisió 

gairebé absoluta el temps de la narració. La primera carta d'Arnau de Roda data del 24 

de febrer de 1995, i ell mateix diu que ha tardat "gairebé dos mesos a donar senyals de 

vida" (1.I.8., 28), als quals hem de restar encara el temps suposat (un mes?, dos?) que el 

                                                           
45 Idem. 
46 Gérard Genette (1972), op. cit., 278-279. 
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narrador va trigar a redactar els set primers capítols: així, podem inferir, amb una 

precisió força gran, que el temps de la narració comença pels volts del novembre de 

1994. Des d'aquest moment fins al 4 de maig de 1996, data de l'última carta ‒aquesta ja 

escrita per la Palmira, després de la mort del seu pare al mes de febrer‒, passa més o 

menys un any i mig.  

 Ara bé, aquestes consideracions temporals no ens interessen com a mera 

anècdota, sinó com a demostració que el mateix acte de producció narrativa té també 

molta importància per al conjunt de la novel·la. És per això que l'hem anomenat "relat", 

equiparant-lo als altres dos (al relat primer dels fets de novembre i al relat segon dels 

fets d'agost de 1877). En diversos moments hem apuntat, sense allargar-nos més, que 

Estremida memòria presenta dos nivells narratius o de realitat diversos: ara és el 

moment de desenvolupar-ho. 

 Segons Genette, entre els personatges o fets que són "dins" d'un relat i els que 

són "fora" pot no haver-hi distància espacial ni temporal, però hi haurà forçosament 

"una especie de umbral figurado representado por la propia narración, una diferencia de 

nivel"47. Partint de la premissa que "todo acontecimiento contado por un relato está en 

un nivel diegético inmediatamente superior a aquel en que se sitúa el acto narrativo 

productor de dicho relato"48, distingeix tres nivells narratius diferents:  

El nivell extradiegètic és exterior als esdeveniments primaris de la ficció i 
s'ocupa de la seva narració; [...] El nivell intradiegètic (o diegètic) és el dels 
esdeveniments narrats en la «narració primera» (récit premier); [...] I el nivell 
metadiegètic és una narració dintre de la narració, un segon grau de ficció; [...] 
La narració del récit premier és extradiegètica per definició, mentre que la 
narració del nivell metadiegètic és intradiegètica per definició.49  

Per tant, quan hem dit que en Estremida memòria el relat tercer té molt de pes, de fet 

volíem dir que la novel·la dóna molta importància al nivell extradiegètic: un de cada 

vuit capítols salta a aquest segon nivell, i s'hi mouen tres personatges dels quals tenim 

informació i fins i tot podem deduir certs aspectes de la personalitat (el "gratapapers", 

Arnau de Roda i la Palmira). Així doncs, i ja que les cartes dels capítols vuitens sempre 

comenten (però no només, com veurem de seguida) els fets relatats en els capítols 

                                                           
47 Ibid., 283. 
48 Idem. 
49 Shlomith Rimmon, op. cit., 172. 
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precedents, trobarem en la novel·la un gran nombre de reflexions sobre el procés 

d'escriptura i sobre les relacions entre la ficció i la realitat. 

 Anem a pams. De bon principi, en el preludi, s'explicita quina és la condició de 

les cartes d'Arnau de Roda i la seva relació amb el relat: la de comentaris, i per tant, la 

de metatext50: 

Tinc un altre creditor, Arnau de Roda, un gran amic, més vell que els camins, 
amb el qual tampoc no podré fer la pau mai de la vida, i que, a dreta llei, hauria 
de figurar com a coautor del llibre. Ell va proporcionar-me una còpia del relat de 
l'escrivà. [...] Embastats els primers capítols, vaig enviar-los-hi des de Barcelona 
perquè m'hi fes les observacions que li semblessin oportunes. [...] Va accedir a 
llegir-me l'original i així vam encetar una sucosa correspondència. De seguida 
vaig intuir el que s'aniria confirmant al llarg dels mesos: els comentaris de 
l'amic, sovint irònics, de vegades sarcàstics, sempre substanciosos, constituïen 
un complement tan interessant del llibre que, al final de la correguda, em 
resultava inconcebible la idea de separar-los. Els publico, per tant, plegats, 
incloent-hi les notes que la Palmira, la filla gran de l'Arnau i companya meva 
d'infància, afegia a les cartes del pare. (P., 6-7) 

Ara bé, el lector de seguida s'adonarà que moltes de les dades pertinents per a entendre 

el desenvolupament del text ens les proporcionen, precisament, les cartes d'Arnau de 

Roda, i no pas els relats primer ni segon. A les epístoles no hi trobem tan sols 

puntualitzacions o matisos, sinó també  informacions de primer ordre, que a vegades no 

apareixen en cap altre lloc del text. Tal com ha assenyalat Gregori Soldevila, 

[...] hem de considerar estrictament que les cartes també participen en la narració 
de la història, ja que n’ofereixen una part significativa de la informació, sense la 
qual el coneixement que en té el lector es veuria sensiblement disminuït. Tenint 
açò en consideració, la primera conclusió que podem traure és que una part de 
l’hipotètic metatext funciona com a vehicle de la ficció que se suposa que 
comenta i, per tant, suma amb el text o, directament, és text.51 

El pacte que s'estableix al preludi, per tant, és només aparent, o si més no, parcial. 

En el cas que ens ocupa, al lector no se li pot escapar que el text i el metatext 
conformen plegats un únic text que els inclou tots dos i que té estatus ficcional, 
tal com posa en evidència tot l’aparell paratextual, el qual no dissimula la 
condició de novel·la del llibre, en l’estructura del qual es barregen sense 

                                                           
50 La metatextualitat és "la relación de "comentario" que relaciona un texto con otro sin necesidad de 
citarlo literalmente. La metatextualidad es por excelencia la relación crítica", vegeu Javier Aparicio 
Maydeu (2011), El desguace de la tradición: en el taller de la narrativa del siglo XX (Madrid: Cátedra) 
983. 
51 Carme Gregori Soldevila, op. cit., 144. 
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distincions significatives els capítols que narren la història i els que 
hipotèticament la comenten. El comentari, doncs, no és exterior a la novel·la 
global sinó que en forma part i, per aquest motiu, no pot funcionar-hi com una 
font d'autoritat.52 

Això permet que s'estableixi un joc de preguntes i respostes de sentit bilateral. Un 

comentari convencional respon o pretén respondre els interrogants que el text comentat 

planteja: les preguntes, per tant, funcionen en una sola direcció. Aquí, en canvi, com 

que formen part de l'àmbit ficcional, tots dos textos poden obrir interrogants o bé 

respondre'ls. Per exemple, en el primer capítol i per tant en el nivell intradiegètic, 

Agustí Montolí, "mentre obre un calaix de l'escriptori, té un accés de tos" (1.I.1., 15). 

Més endavant, en la primera carta i per tant ja a nivell extradiegètic, Arnau de Roda 

preguntarà al seu destinatari: "quan [Agustí Montolí] obria un calaix de l'escriptori, jo, 

com et deia abans, m'he distret provant d'esbrinar els títols dels volums de la biblioteca. 

Tu, que hi eres més a sobre, t'has fixat si n'agafava un revòlver?" (1.I.8., 32). I al 

contrari del que passa en les relacions metatextuals convencionals, aquesta pregunta 

obtindrà una resposta en la ficció (altra volta al nivell de la diegesi): en el següent 

capítol, Montolí "agafa les regnes amb la mà esquerra, es posa la dreta a la butxaca de 

l'abric on porta el revòlver" (1.II.1., 42). 

 Un cas semblant el trobem, també en la primera carta, amb la pregunta d'Arnau 

de Roda: "¿On encabiràs la gernació que, demà mateix, diumenge, com ja saps, omplirà 

a vessar la vila? ¿Què en faràs amb tant de personal? ¿Tens prou informació sobre les 

fondes?" (1.I.8., 34). La resposta ficcional arribarà uns quants capítols més endavant, 

quan el barquer Baltasar Garrigues faci un repàs de les fondes de Mequinensa al 

nouvingut Montolí (2.I.1., 67-68). Per reblar el clau, Arnau de Roda contestarà encara, 

en la carta següent: "amb el seu repàs a les possibilitats d'hostalatge de la vila m'ha 

estalviat la feina que t'oferia a la primera carta" (2.I.8., 95).  

 Així, en alguns punts, gairebé sembla que Arnau de Roda competeixi en autoria 

amb el narrador (ja hem vist que en el preludi aquest diu que "hauria de figurar com a 

coautor del llibre"; P., 6). I no només perquè les seves cartes aportin molta informació, 

gairebé sempre cabdal, sinó també perquè sovint fa comentaris sobre la millor manera 

d'expressar els fets, o bé dóna consells sobre què caldria que el narrador expliqués 

                                                           
52 Idem. 



Filles de Mnemòsine: Història, memòria i gènere en Estremida memòria, de Jesús Moncada 
 

30 
 

exactament. Tal com ha dit Kathryn Crameri, hi ha una tensió "between Jesús's account 

of events and the perspective that Arnau has on them"53.  

 És en aquest sentit que dèiem que Estremida memòria conté moltes reflexions 

sobre el propi procés d'escriptura i, per tant, sobre l'artifici de la ficció. Alguns exemples 

són54: "Podries fer-t'ho venir bé per explicar que [...]" (2.II.8., 133); "Potser t'ho podries 

manegar perquè el lector recordi que [...]" (3.I.8., 164); "No oblidis que el Sebastià ha 

de queixar-se molt de la calor i de les mosques, [...] ha d'escarxofar-se amb un sospir a 

la cadira, [...]" (3.I.8., 165); "A les deu (si molt convé pots allargar-ho fins a un quart 

d'onze, no hi vindrà d'aquí)" (3.I.8., 168); "[...] el tòpic del minut que sembla una 

eternitat. Aquí caldria multiplicar-la per quatre minuts; per tant, quatre eternitats" 

(3.I.8., 170); "¿I si busquessis la manera de fer un incís al quart capítol d'aquesta 

tongada per ficar-hi [...]?" (3.II.8, 202); "Si t'interessés afegir un detall d'ambient, 

podries fer que [...]" (3.II.8., 206); etc. Queda clar que el text és extremament 

autoconscient.  

 A més, el text és ple de metalepsis, és a dir, de transgressions dels nivells 

narratius. D'una banda, la frontera entre el nivell extradiegètic i el relat, és a dir, el 

nivell intradiegètic, es desdibuixa sovint. Ja sigui perquè Arnau de Roda o el 

"gratapapers", figures extradiegètiques, entren en els escenaris de la ficció (que, 

remarquem-ho, ells mateixos accepten com a tal), ja sigui perquè algun element de la 

diegesi en surti. Vegem-ne un parell d'exemples. Pel que fa al primer cas, l'exemple del 

revòlver que hem citat més amunt n'és paradigmàtic: Arnau de Roda se situa ell mateix i 

també al narrador dins de l'escena diegètica:  "quan [Agustí Montolí] obria un calaix de 

l'escriptori, jo, com et deia abans, m'he distret provant d'esbrinar els títols dels volums 

de la biblioteca. Tu, que hi eres més a sobre, t'has fixat si n'agafava un revòlver?" 

(1.I.8., 32). Pel que fa al segon, menys freqüent, el trobem per exemple quan Arnau de 

                                                           
53 Kathryn Crameri, op. cit., 115.  
54 Les cartes del 30 de juny i del 28 de juliol de 1995 són les que contenen més indicacions sobre la forma 
que hauria de prendre el relat. En la primera, Arnau de Roda forneix al narrador la versió de l'arrest dels 
criminals segons un testimoni que ho va poder seguir des d'un "observatori immillorable": Sebastià 
Canyes, el telegrafista, que es trobava a l'oficina de telègrafs, a la Casa de la Vila, el matí del dilluns 27 
d'agost. Canyes explicà la història a l'avi d'Arnau de Roda, Ulisses, que passà el llegat al seu nét. Aquest 
dirà: "Per desgràcia, el llegat no incloïa la traça per explicar-lo. No em ficaré, per tant, en llibres de 
cavalleries, què sap el gat de fer culleres?, em limitaré a proporcionar-te els elements del cas tan detallats 
com els recordo, [...]", la qual cosa no deixa de ser irònica, si tenim en compte que el capítol és ple de 
consells i d'indicacions formals. Vegeu 3.I.8., 163-177. En la segona, Arnau de Roda comenta l'anada de 

l'Emília al casino del senyors el mateix dia a la nit; en revela el desenllaç de bon començament (l'Emília 
no rebrà la resposta desitjada), per la qual cosa queda clar que no posa l'accent en la successió dels fets, és 
a dir, en la història, sinó en com l'hauria d'explicar el narrador, és a dir, en el relat. Vegeu 3.II.8., 206-208.  
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Roda es confessa capaç de flairar els aromes de la ficció: "Pel que fa a la beguda que la 

fondista serveix al militar i a l'enginyer de mines, la Palmira opina que es tracta d'aigua 

fresca amb anís. Jo, que ja saps que tinc el nas fi, no he sentit l'olor tan característica 

d'aquest licor en tota l'escena; [...]" (2.II.8., 134).   

 D'altra banda, també és imprecisa la línia que separa el nivell extradiegètic de la 

realitat fora de la novel·la. Tal com explica Calvino, a l'univers de la paraula escrita li 

correspon una actitud, per part del lector, que és la de la "suspensión de la 

incredulidad"55; el lector, en iniciar la lectura, contrau un pacte narratiu pel qual fa 

veure que allò que l'autor narra ha passat de veritat56. Ara bé, aquest pacte pot veure's 

distorsionat quan la instància narrativa té semblances amb l'autor real del text; en altres 

paraules, quan certes característiques personals (en especial, el nom) de l'autor real 

travessen la frontera de la ficció i s'instal·len en el relat.  

 En el cas d'Estremida memòria ens trobem amb una instància narrativa de la 

qual sabem, per les cartes d'Arnau de Roda, que és escriptor ("gratapapers"), que prové 

de Mequinensa, que viu a Barcelona des de fa temps, que està escrivint durant els anys 

1995-1996: característiques, totes elles, que comparteix amb l'autor real. A més, també 

sabem, per les cartes i pel preludi, que aquesta instància narrativa està escrivint la 

mateixa novel·la que tenim a les mans ‒els paratextos de la qual l'atribueixen a Jesús 

Moncada. Malgrat que no serà fins a l'epíleg, en la carta de la Palmira, que aquesta s'hi 

adreçarà com a "Jesús", ja de bon començament el lector identifica l'un i l'altre. Ara bé, 

Barthes ens adverteix que "l'autor (material) d'un relat no pot confondre's, de cap 

manera, amb el narrador d'aquest relat; [...] qui parla (en el relat) no és qui escriu (en la 

vida) i qui escriu no és qui és"57. Es tracta, per tant, d'un joc més de la metaficció, d'una 

metalepsi que no podem prendre com a verídica. 

 Dit això, cal que ens centrem en aquest "gratapapers", en aquesta instància 

narrativa que té tantes semblances amb Jesús Moncada. És només un narrador? Pel que 

inferim del preludi i de les cartes, és ell el narrador del corpus del relat, és a dir, de la 

diegesi; al mateix temps, però, és el destinatari de les cartes d'Arnau de Roda i, per tant, 

es converteix també en un narratari. Paral·lelament, Arnau de Roda és narrador en els 

capítols corresponents (els capítols vuitens), i podem acceptar que sigui narratari en la 

                                                           
55 Italo Calvino, op. cit., 198-199.  
56 Vegeu Javier Aparicio Maydeu, op. cit., 985.  
57 Roland Barthes, op. cit., 95. 
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resta, ja que el "gratapapers" els escriu, en primer lloc, per a ell. Hem de convenir, per 

tant, en què ens trobem amb una estructura simètrica d'instàncies narratives: entre el 

primer i el setè capítol de cada secció, el narrador és aquest Jesús que tant s'assembla a 

Moncada, mentre que el narratari (o un dels narrataris) és Arnau de Roda; en les 

epístoles, en canvi, els papers s'intercanvien, Arnau de Roda pren la ploma del narrador 

i el "gratapapers" es converteix en narratari58. 

 Retornant a Genette, tots dos narradors són, com ja hem explicat, extradiegètics 

pel que fa al nivell narratiu; pel que fa a la relació que mantenen amb la història narrada 

són, a més, heterodiegètics, la qual cosa significa que no hi participen (exceptuant els 

breus i comptats fragments en què Arnau de Roda o la seva filla expliquen 

esdeveniments de 1995, com ara les pintades acusatòries que algú els deixa a la porta 

del garatge; 4.II.9., 314-315). No ens allargarem més en aquest aspecte car ja hem 

observat el que crèiem més rellevant; entrar en l'estudi d'aquesta possibilitat 

combinatòria i les seves relacions amb la focalització (mode) seria endinsar-se en un 

debat que aquí, per la seva extensió, no podem incloure59. 

 Amb l’estudi dels aspectes “temps” i “mode” hem observat, en els apartats 

anteriors, com Moncada fa evident a nivell formal l’escissió entre història i memòria. 

Ara, amb l’anàlisi de l’aspecte “veu”, hem comprès que ho fa a través d’un text narratiu 

que explicita la seva condició fictícia repetidament i ja des del preludi. Història, 

memòria (relat) i ficció (narració) es complementen i sovint són indestriables. Què és el 

que Moncada pretén evidenciar amb aquest esquema triangular? S'inclina per algun dels 

tres vèrtexs? Potser en l’anàlisi del proper capítol ho podrem esbrinar. 

  

                                                           
58 Això no vol dir, tanmateix, que el text tingui un sol narratari. Tal com ha assenyalat Gerald Prince, hi 
ha diversos tipus de narrataris i diverses maneres de caracteritzar-los i fer-los presents en el text. Vegeu 
Gerald Prince (1973), "El narratario", Teoría de la novela: antología de textos del siglo XX, Enric Sullà 
(ed.) (Barcelona: Crítica, 1996), 151-162.   
59 Per a les diverses possibilitats combinatòries entre nivells narratius, tipus de narradors i focalitzacions, 
vegeu la revisió que Genette fa de les seves pròpies teories a Nouveau discurs du récit (1983), integrant 
les crítiques de Frank. K. Stanzel i Dorrit Cohn. N'hem consultat un abstracte a Gérard Genette (1983), 
"Las situaciones narrativas", Teoría de la novela: antología de textos del siglo XX, Enric Sullà (ed.) 
(Barcelona: Crítica, 1996), 261-269. Tanmateix, el mateix Genette diu: "Lo esencial para mí está, no en 
esta o en aquella combinación efectiva, sino en el principio combinatorio en sí mismo, cuyo mérito 
esencial es colocar las distintas categorías en una relación libre y sin tensión a priori [...]", p. 269.  
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3. Més enllà de l'anàlisi formal: una aproximació realista i simbòlica 

En el primer capítol hem procurat fer una anàlisi narratològica completa d'Estremida 

memòria, seguint sobretot les tesis de Genette, per tal de fer-ne palesa la complexitat i 

demostrar a més que les tècniques narratives utilitzades per Moncada van més enllà del 

pur joc formal, ja que materialitzen en l'estructura del text una idea que pertany a la 

temàtica de la novel·la. De totes maneres, si ens limitéssim a aquesta anàlisi, molt 

tècnica, correríem el risc de caure en una reducció, bo i obviant bona una part 

fonamental del que és la literatura.  

 Tradicionalment, la crítica literària s'ha dividit en dues grans tendències, una que 

podríem anomenar semiòtica i una altra que podríem anomenar mimètica; o el que és el 

mateix, una que duu a terme una aproximació formalista al text i una altra que en duu 

terme una de realista60. En l'anàlisi desenvolupat en el capítol precedent, ens hem situat 

en la primera tendència: el model genettià ens semblava útil perquè és precís i molt 

exhaustiu. Ara bé, és fàcil que un model d'aquest tipus caigui en la "isolació", és a dir, 

que tracti els "literary events as if they were inconsequential to human history"61. De fet, 

aquesta és una de les crítiques que s'ha fet a Genette: el seu model aïlla els textos "from 

extraliterary contexts and from their ideological base"62. 

 La crítica de tendència formalista, tal com ha exposat Susan Sniader Lanser, 

acostuma a fer una anàlisi de l'estructura superficial del text; guiats per la recerca de 

l'objectivitat científica i de les afirmacions comprovables, aquests models esdevenen 

merament descriptius, i sovint ni tan sols expliquen l'utilitat o el significat dels diversos 

elements narratius que cataloguen. Així, si volem que aquest treball tingui sentit, 

haurem d'intentar anar més enllà, fent-nos les següents preguntes: "why a given device 

                                                           
60 Aquestes dues tendències s'han anomenat també d'altres maneres. Joel Weinsheimer, per exemple, parla 
de la dicotomia entre "descriptive critics" i "prescriptive critics". Susan Sniader Lanser, des de la seva 
perspectiva feminista, postula, en canvi, la dicotomia entre "formalist poetics" i "feminist criticism", la 
qual no deixaria de ser una forma de la crítica marxista. En tot cas, la diferència entre l'una i l'altra 
tendència, a trets generals, és que la primera entén el text narratiu com un ens tancat en si mateix que 
deriva de les premisses de la teoria (per això diem que és deductiva); la segona, en canvi, entén el text 
gairebé com si formés part de la realitat, com si no fos fictici. Vegeu Joel Weinsheimer (1979), "Theory 
of Character: Emma", Poetics Today 1, tardor 1979, 185-211. Vegeu també Susan Sniader Lanser (1992), 
Fictions of Authority: Women Writers and Narrative Voice (Nova York: Cornell University Press) 3-6. 
61 Susan Sniader Lanser (1992), op. cit., 5. 
62 Per a aquesta crítica, vegeu Susan Sniader Lanser (1981), The Narrative Act: Point of View in Prose 
Fiction (Princeton: Princeton University Press) 38-48. 
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has been selected, what it can tell us about the communicative act, what difference 

another choice would have made, and how the technique works in the particular text"63.  

 Necessitem, per tant, un model crític integrador. Si la ficció no és només forma, 

no són tan sols esquemes i estructures, sinó que és també referencial, la crítica no pot 

reduir-se a la pura abstracció ni tampoc al pur realisme. Tal com ha escrit Weinsheimer, 

els estudiosos han de tenir dues cares, com Janus64; o bé, tal com diu Lanser,   

[...] el desafío consiste en reconocer la naturaleza dual de la narrativa, en 
encontrar categorías y términos que sean suficientemente abstractos y semióticos 
para que sean útiles, y al tiempo suficientemente concretos y miméticos para que 
parezcan relevantes a aquellos/as críticos/as cuyas categorías enraizan la 
literatura en «las condiciones reales de nuestras vidas».65 

L'aproximació de Lanser pretén ser una superació del model genettià considerant 

diverses qüestions de gènere, de manera que la narratologia creixi en adoptar, en 

l'anàlisi de certs aspectes, un acostament de caire contextual o social. Igual que l'autora, 

en aquest segon capítol nosaltres intentarem anar una mica més enllà de l'aproximació 

quasi purament descriptiva del primer. I malgrat que la reivindicació de Lanser 

s'emmarqui en el context de la cerca d'una narratologia feminista, és a dir, d'una 

"narratología adecuada a los textos escritos por mujeres"66, la qual cosa no s'escau al 

text que ens ocupa, ens hi sumarem plenament. Com anirem veient, el text de Moncada 

presenta diversos elements que es poden observar des d'aquesta nova òptica.  

 Per començar, cal aclarir que la referencialitat que reclama Lanser és una idea 

doble: la literatura beu de l'experiència i, al mateix temps, transforma la realitat. Una 

idea que queda del tot confirmada en Estremida memòria, sempre dins la ficció. D'una 

banda, perquè el relat es basa en uns fets reals, detallats en la suposada crònica d'Agustí 

Montolí, que després el narrador ficcionalitza; encara que el relat en difereixi en molts 

punts, aquests fets efectius serveixen de punt de partida. De l'altra, perquè com ja hem 

apuntat abans, en el nivell extradiegètic que trobem reflectit en les epístoles, l'escriptura 

d'aquesta novel·la causa molèsties a certs personatges anònims, alguns dels quals 

amenacen els narradors. Ho podem observar, entre d'altres, en els següents fragments: 

                                                           
63 Ibid., 29.  
64 Joel Weinsheimer (1979), op. cit., 208. 
65 Susan Sniader Lanser (1986), "La posibilidad de una narratología feminista", Teoría de la novela: 
antología de textos del siglo XX, Enric Sullà (ed.) (Barcelona: Crítica, 1996), 278. 
66 Ibid., 279.  
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T'adjunto una casset amb l'enregistrament dels missatges insultants que uns 
desconeguts ens han anat deixant al contestador automàtic del telèfon. Com 
veuràs, tenen dues coses en comú: l'anonimat i la irritació pel fet que escriguis 
un llibre sobre aquell afer. ¿Per què un esdeveniment de fa més d'un segle 
provoca reaccions d'aquesta mena? ¿Per què els comunicants no s'identifiquen? 
(2.I.8., 99) 
 
Mentre una servidora passava això a l'ordinador, han trucat a la porta. [...] No he 
pogut identificar els visitants, dos, com a mínim. Quan han marxat, el pare ha 
vingut a dir-me que afegís a la carta, «per si el nostre gratapapers pot treure'n 
suc», una novetat d'última hora: la visita de tres besnéts d'un dels carboners que, 
el 27 d'agost de 1877, van presentar-se a Ca la Vila a dir que havien vist els 
quatre acusats a prop del lloc del crim. Saben que n'escrius un llibre, que el pare 
està en contacte amb tu per aquest assumpte, i han volgut fer constar que ni el 
seu besavi ni el germà d'aquest van actuar per motius personals. No estaven de 
punta ni tenien comptes pendents amb els sospitosos, [...] Un d'ells ha repetit la 
frase amb què el besavi justificava la denúncia: «Una altra cosa hauria estat si no 
haguessin mort un xicot de la vila». (3.II.8., 210-211) 
 
[...] d'ençà que va l'assumpte del llibre, trobem, ara i adés, com la Justina, roba 
penjada al picaporta. (3.III.8., 237) 
 
Ja et vaig dir que algú ens vol donar mal d'ull i ens deixa roba penjada al 
picaporta. [...] El que va empipar-me de debò va ser la pintada que algú va fer 
amb un esprai negre a la porta metàl·lica del garatge, no pas per la frase que us 
acusava ‒a tu i al pare‒ de còmplices actuals dels assassins de la Vallcomuna 
sinó pel que va costar-me netejar-la. (4.II.9., 314) 
 
[el] brètol, que, inconscient del perill que corre ‒ja te'n faré cinc cèntims amb 
més calma‒, ens omple la porta del garatge de pintades que ell considera 
insultants. (E., 347) 

La creació literària té, per tant, conseqüències immediates en la realitat extraliterària. El 

text afirma que la literatura és o pot ser incisiva, pot actuar en la història. Evidentment, 

cal tenir clar que estem parlant de la realitat extraliterària de dins de la novel·la ‒és a 

dir, del nivell extradiegètic. No sortim en cap moment de la ficció, aquí no estem 

analitzant pas la recepció d'Estremida memòria de Jesús Moncada l'any 199767. Però el 

                                                           
67 Ara bé, com a curiositat, és pertinent esmentar que el nivell extradiegètic en Estremida memòria és en 
bona mesura paral· lel a la contemporaneïtat de l'autor real Moncada mentre escrivia la novel· la. Tal com 
va declarar en l'entrevista que li féu Josep M. Muñoz a L'Avenç, parlant de la pervivència dels fets de 
1877 en la memòria col· lectiva, "La ferida havia estat tan profunda que, quan es va saber que treballava 
sobre aquella història algú va fer-me saber que no era bo ni oportú desenterrar-la". Josep M. Muñoz, op. 
cit., 54. Hèctor Moret, estudiós de l'obra de Moncada i també mequinensà, comenta la recepció que 
Estremida memòria tingué a la vila: "[...] en ocasió de la publicació d'aquesta novel· la, alguns 
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text exposa molt clarament com una novel·la provoca uns resultats immediats en la 

realitat, i això l'adequa perfectament a les tesis de Lanser que hem citat més amunt: la 

literatura és també representacional i no purament formal. 

 En aquesta línia, i continuant amb el discurs, caldrà que ens fixem en un dels 

elements característics de la novel·la com a gènere, el més característic potser i que 

Genette ni tan sols considera en el "Discours du récit"68: els personatges. Weinsheimer 

ha dit, amb raó, que 

Under the aegis of semiotic criticism, characters lose their privilege, their central 
status, and their definition. [...] they are textualized. As segments of a closed 
text, characters at most are patterns of recurrence, motifs which are continually 
recontextualized in other motifs. In semiotic criticism, characters dissolve.69  

Així, si volem fer justícia a la seva veritable naturalesa, cal que els analitzem més enllà 

de la funció purament estructural que desenvolupen dins del text. Els personatges de 

ficció són "textualized persons, personified texts"70, són a la vegada "people and 

words"71, i així és com els hem de tractar. De fet, en el cas que ens ocupa, la doble 

naturalesa dels personatges d'Estremida memòria fou elogiada en una de les crítiques 

aparegudes arran de la publicació de la novel·la.  

Estremida memòria, de Jesús Moncada, és com un camí amb diligències i gent 
de veritat que passa, intacte, pel costat d’aquelles baluernes narratives de la 
modernitat, dedicades a denigrar la impuresa de la realitat convertint-la en ficció 
tan pura que ja resulta molt més convencional que tornar sense reserves mentals 
al paisatge de l’existència tangible dels personatges [...]. Com un acte de fe en la 
ficció sustentada per la realitat, Moncada fa ús ben competent de les 
convencions narratives per servir a la credibilitat i no per desacreditar-la.72 

 

                                                                                                                                                                          

mequinensans de les generacions més grans van mostrar-se, en un primer moment, un punt irritats pel fet 
que el «noi del Vell» [Moncada] hagués «remogut» una història que encara senten com ignominiosa. Les 
generacions més jóvens, en canvi, sabent que aquest episodi luctuós també forma part de la història de 
Mequinensa, van difondre [...] un opuscle amb reproduccions d'alguns dels documents generats per aquest 
succés violent, una difusió que va córrer entre els mequinensans en paral· lel amb la tercera novel· la de 
Moncada". Hèctor Moret (2005), op. cit., 44. 
68 El mateix Rimmon li ho critica en la seva síntesi de Figures III. Vegeu Shlomith Rimmon, op. cit., 177-
178. Segons el seu parer, aquesta omissió es deriva directament del fet que Genette consideri  qualsevol 
relat com el desenvolupament d'una forma verbal.    
69 Joel Weinsheimer, op. cit., 195. L'autor fa un estudi de caire semàntic i filosòfic on analitza els diversos 
usos del el mot "character" en anglès, la qual cosa li permet demostrar l'amplitud del concepte 
"personatge". 
70 Ibid., 208. 
71 Ibid., 210.  
72 Valentí Puig (1997), "Un camí amb diligències de veritat"; crítica del 27 de febrer de 1997 citada per 
Xavier Moret, op. cit., 44. 
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3.1. Els personatges 

Com són els personatges d'Estremida memòria? Com ja hem apuntat més amunt, una 

bona part, si més no gairebé tots els que hi tenen un paper rellevant, són dones. És 

també sota aquest aspecte que la crítica feminista de Lanser ens sembla pertinent. 

L'autora assegura que una de les conseqüències d'aïllar el text de la realitat social 

extraliterària és el complet desdeny del paràmetre "gènere" per bé que, precisament, "If 

any element is codable into a binary set, surely it is sex"73. En la novel·la que ens ocupa, 

un dels elements més remarcables és que, dels set personatges en els quals el narrador 

focalitza el relat (és a dir, els set personatges a través dels quals veiem els fets), sis són 

dones. És el moment de fer una petita explicació, a la manera realista o mimètica, de les 

circumstàncies de cadascun. 

3.1.1. Marta 

En primer lloc, trobem el personatge de la Marta. A l'inici del relat, que comença la 

matinada del 24 de novembre de 1877, només en sabem que està "clavada al llit, a la 

mercè dels altres" i que "es veu condemnada a endevinar el que succeeix fora de 

l'habitació, a sentir lliscar els esdeveniments sense poder intervenir-hi" (1.I.2., 18). A 

poc a poc, sovint a través de diverses successions d'esquers (que com hem esmentat en 

el primer capítol, són una de les tècniques narratives fonamentals de Moncada), 

n'anirem descobrint els motius. La Marta té tres fills amb l'Enric Juneda, el Jordi, la 

Soledat i el Simó ‒el qual acabarà sent un dels assaltadors de la Vallcomuna. Com 

veiem en el següent fragment, el primer fill ha sigut sempre, de llarg, el seu predilecte.  

Vivia només per al Jordi. Si el naixement de la noia no va significar el mateix ni 
de bon tros [...], el del Simó va exasperar-la. La Soledat, al capdavall una 
femella, estaria al servei del gran, però el segon mascle era un intrús, l'obligava a 
compartir el que hauria volgut només per al primogènit. Li desitjava secretament 
la mort. (4.II.2., 285) 

Malgrat l'afecte malaltís que li professa la seva mare, el Jordi se n'anirà de la vila, a 

Barcelona, i començarà a reclamar diners, desentenent-se completament de les 

vicissituds familiars. Així, la Marta, secretament, per satisfer el fill, s'endeutarà amb el 

personatge més poderós i un dels més obscurs d'aquesta Mequinensa fictícia, el senyor 

Eladi de Torres. L'ultimàtum del senyor ("«Ja vaig donar-te sis mesos més de coll al 

                                                           
73 Susan Sniader Lanser (1981), op. cit., 46. L'autora formula aquesta queixa just després d'haver posat de 
relleu que els sistemes d'anàlisi formalista tendeixen a una classificació dicotòmica sovint molt reductiva.  
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gener, Marta [...]; ja no puc allargar-ho més»";  3.I.5., 155), el dilluns 27 d'agost de 

1877, coincidirà amb la detenció dels sospitosos, entre els quals el Simó.  

 Un dels moments més colpidors de la figura de la Marta el trobem quan rep, 

immersa en l'angoixa pels deutes econòmics, la notícia d'aquesta detenció:  

¿Com explicaria al marit, a la filla, al gendre, a la Bàrbara, que l'Eladi de Torres 
anava a embargar-li la casa per rescabalar-se d'un deute del qual no sabien res? 
¿Com els explicaria que havia emprat diners per al Jordi, que els hi demanava 
des de Barcelona per sortir d'un mal pas, i que el deute, a força d'ajornaments 
amb uns interessos escanyadors i de peticions reiterades del fill, havia anat 
creixent i que s'havia vist forçada a donar com a garantia l'escriptura de la casa, 
l'únic que conservava del patrimoni familiar? La Soledat havia aparegut llavors 
reflectida al finestral del balcó. [...] Mai no havia vist aquella expressió en la 
cara de la filla. Potser ja era al corrent de l'assumpte de l'Eladi de Torres.  
 Voldria arrencar-se l'escena de la memòria. La veritat, horrorosa i tenaç, 
n'emergeix sempre. Quan la filla, en lloc de parlar-li del deute, li digué que 
acabaven d'agafar el Simó acusant-lo de ser un dels assassins de la Vallcomuna, 
s'havia sentit alleujada. (3.I.5., 155-156) 

L'endemà al matí, el dimarts 28 d'agost, després que hagin passat una nit al calabós, 

s'emporten el presos a Casp. La Marta, però, no baixarà als molls a acomiadar el fill 

petit; aclaparada per les dificultats econòmiques, provarà de suicidar-se abans que la 

família descobreixi que estan a punt de ser embargats: "[...] recorda l'escala i, a baix de 

tot, molt lluny, la claror, el camí de fugida. [...] Allí podria reposar, dormir. Ho recorda 

tot, «Baixa, Marta, se'ls emporten a Casp», recorda el contacte amb la barana [...]; 

recorda la fregadissa de l'aire a les galtes, un udol breu, la fosca" (3.II.6., 197-198). 

 El drama íntim de la Marta, doncs, rau en el fet que, malgrat que és la mare d'un 

dels assassins, sembla que aquest fet no l'atenyi: no mostra, en cap moment, 

preocupació per aclarir si el seu fill és realment culpable o bé innocent; no es preocupa, 

tampoc, per l'estat físic o anímic d'ell.  El drama s'agreujarà quan, després de l'intent de 

suïcid, recuperi definitivament la consciència, invàlida: a finals de setembre de 1877, 

d'una banda, s'assabentarà que el venerat primogènit, malgrat que ha estat avisat de 

l'"accident" de la mare, no ha donat cap senyal de vida (3.III.4., 223); de l'altra, la 

família esbrinarà la situació econòmica real que travessen (4.I.4., 255-257). A partir 

d'aquest moment, tothom l'acusarà de ser una de les instigadores del crim; quan provi 

d'explicar que el Simó no en sabia res, dels seus deutes, ningú no l'escoltarà. 
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3.1.2. Justina 

En segon lloc, ens fixarem en el personatge de la Justina. Des de bon començament, 

intuïm que és una dona estranya; com a mínim, és molt supersticiosa. Treballa al casal 

dels Senyors de la Picarda, una de les famílies més poderoses de la vila. Allà hi 

compleix, cada dissabte i ritualment, una tasca que espera, en secret, tota la setmana: 

fregar els paviments de totes les cambres, ja que això li permet entrar al gabinet del 

senyor i contemplar un retrat reial. Vegem-ho al següent fragment: 

Cal que fregui les habitacions que li pertoquen cada dia si no vol quedar-se sense 
el que espera amb ànsia al llarg de la setmana, l'únic que la manté viva.  
 [...] arriba al gabinet del senyor. Abans d'entrar-hi, s'atura un instant, 
necessita tranquil·litzar-se. [...] Tremolosa, aixeca els ulls cap al quadre penjat 
darrere l'escriptori i el recorre amb la mirada. De la sivella daurada de les 
sabates, puja a les mitges de seda nacrada i a les caldes verd maragda, ressegueix 
els plecs del mantell roig folrat d'ermini, el pom de l'espasa de cerimònia, la 
faixa blanca i blava, el ceptre, la condecoració, «El Toisó d'or, Justina», s'atura a 
la cara del personatge. Llavors, amb els ulls negats, murmura: 
―Genís, fill meu... (1.II.4., 47-48) 

Més endavant, descobrirem que el rei retratat és Ferran VII; segons la Justina, 

s'assembla molt al seu fill Genís74. Quan veu la pintura per primera vegada, l'any 1874, i 

s'adona d'aquesta retirada colpidora, la Justina dóna importància, de sobte, al cognom 

del seu marit, l'Òscar: Borbó. Així, comença a considerar una idea que aquest titllarà de 

seguida d'esbojarrada: escriure una carta al rei Alfons demostrant que els uneixen llaços 

de parentiu ‒amb unes fotos del Genís "perquè Sa Majestat veiés que el noi era el seu 

avi pastat" (4.II.3., 291)‒ i demanar-li una petita ajuda econòmica. Ara bé, l'Òscar 

morirà l'any 1876; al llit de mort, farà jurar a la dona que no durà l'idea a terme. 

 Així doncs, tant la Justina, fent de minyona, com el fill, de guardabosc, 

continuaran vivint amb un salari miserable, fins el 27 d'agost de 1877, en què detindran 

el Genís per haver participat en el crim de la Vallcomuna. La mare entrarà en la més 

absoluta desesperació, que es convertirà en un veritable trastorn quan l'endemà rebi una 

notícia encara pitjor: el Genís ha estat assassinat durant el trasllat del grup de presos a 

Casp, "precisament a l'indret de l'atac contra el recaptador" (3.II.3., 220), per les forces 

                                                           
74 En aquest punt, és interessant assenyalar que, segons Josep Murgades, aquesta semblança correspon a 
un tòpic existent des dels inicis de la literatura, un motiu que retrobem en diverses manifestacions 
literàries, en diversos llocs i moments: el del "King and fool identical in appearance". Vegeu Josep 
Murgades, op. cit., 766. 
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de l'ordre. Vegem com Moncada materialitza el deliri de la Justina en el següent 

fragment: 

De cop i volta entra una minyona i amolla unes paraules increïbles. Sent una 
mena de vertigen, s'aixeca i comença a caminar, acaçada pels mots que es nega a 
acceptar. Ha de sortir del casal. No ho fa, tanmateix, per l'escalinata, sinó per la 
balconada de la sala. S'enlaira per sobre de les teulades, travessa l'Ebre, gairebé 
frega la vela d'un llaüt que talla l'aigua groga. Veu la ratlla blanquíssima del 
camí de Casp, i lluny, molt lluny, una taca fosca, la corda de presos. Ha 
d'arribar-hi abans que les paraules de la minyona. Deixa enrere masos, hortes, 
oliverars, secaners, travessa un núvol rosat; ja pot destriar les figures del seguici. 
El sol espurneja als tricornis dels guàrdies, a l'acer de les armes. Crida en veure 
que el Genís surt del grup, ell no la sent. Crida me´s fort, desesperada, allarga els 
braços... i les paraules de la minyona li esclaten al cervell al mateix temps que 
un espetec esgarrifós aixeca una volada d'ocells espantats de les mates de la vora 
del camí. El fill jeu bocaterrosa, un borboll de sang li surt de l'esquena, li amara 
la camisa. A poques passes, un guàrdia civil amb una carrabina a la mà mira el 
caigut. Un torterol de fum surt del canó de l'arma. «Genís ―crida― fill meu!» 
N'espera en va la resposta. (3.II.2. 218-219)75  

És per això que, quan la trobem al novembre de 1877, l'única raó de viure de la Justina 

és la contemplació del retrat de Ferran VII. És també per aquest motiu que els seus actes 

i pensaments són sempre, en el relat primer, els d'un personatge alienat. N'és un 

exemple claríssim el fragment en què la Justina s'inquieta en sentir a dir que el cap de la 

banda de criminals fou el Valentí Calsina, i no pas el seu fill: tal com es pot observar en 

el següent passatge, l'amor de la mare cap al fill mort és tan profund que passa per sobre 

de qualsevol consideració legal i fins i tot moral. 

Només la neguitejava un comentari que el senyor Maties va fer ahir a l'escalinata 
quan tornava de missa i que acaba de sentir dues vegades més, una a la porta de 
la fusteria i l'altra a la cuina fa poca estona. Ara ja està tranquil·la. Quan ho ha 
preguntat a l'administrador, «Vull saber-ho, Eugeni, sense embuts», ell se l'ha 
quedat mirant un bon moment en silenci abans de dir-li que el senyor, «Amb el 
degut respecte, Justina», i els altres s'equivocaven: tothom té coll avall, «No 
podia ser d'altra manera, dona, però això ha de quedar entre tu i jo», que el cap 
dels bandolers, el que manava, el que havia planejat la feta, en fi el més llest, no 
era el Valentí, sinó el Genís. (4.III.1., 321) 

                                                           
75 Unes pàgines més endavant, en una de les seves epístoles, Arnau de Roda donarà la versió objectiva ‒si 
més no, la que ell ens presenta com a objectiva‒ de l'assassinat de Genís Borbó, i exposarà també les 
diverses versions i opinions sobre el fet que es propagaren per la vila. És un dels fragments de la novel· la 
en què es fa més evident la facilitat de manipulació de la història. Com a síntesi d'això, Arnau de Roda 
escriu: "Les hores que van escolar-se d'ençà que la corda de presos va desaparèixer de les ninetes de la 
Justina fins que va arribar a la porta del jutjat de Casp amb el cadàver del fill, [...], són un tram buit de la 
història; sobre el que va esdevenir-hi, només hi cabien les especulacions" (3.III.8.; 232-233). 
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Així doncs, les conseqüències que els fets de l'agost tindran per a la Justina seran molt 

greus: com les altres protagonistes, patirà diverses amenaces i vexacions per part d'un 

sector de la població (el rector, per exemple, es negarà a fer un funeral per al fill; 4.I.2, 

249); ella, però, a causa de la follia, veurà amagats darrere d'aquestes humiliacions els 

poders d'una força malèfica (el cas paradigmàtic n'és la crema d'un mocador que troba 

penjat al picaporta en el qual creu que s'oculta un "ésser maligne"; vegeu 1.I.3., 19).  

3.1.3. Cinta 

El tercer personatge en qui ens fixarem és la Cinta, la promesa de l'Artur Miralles, el 

traginer assassinat. Igual com passa amb la resta de personatges, les circumstàncies 

vitals de la Cinta les anem deduint a poc a poc sense seguir cap ordre cronològic. En tot 

cas, sabem que la noia, molt jove (dinou o vint anys, segons Arnau de Roda; vegeu 

1.I.8., 34), fa de minyona al casal dels Segarra, i que la seva relació amb l'Artur 

comença el març del 1876, arran de la reacció valenta d'ell a l'assalt d'uns bandolers a la 

finca d'aquesta família, durant la festa de la crestada. 

 La figura de la Cinta és, de totes les figures femenines que analitzarem, la 

víctima més evident: el seu personatge, com és obvi, pren com a punt de partida el dolor 

per la pèrdua del xicot, a la qual es suma, d'una banda, la ferotgia amb què va ser 

assassinat ("a trets i a cops de sabre"; 3.I.2., 146) i, de l'altra, el fet que el crim el 

perpetrés algú de la mateixa vila. El següent passatge expressa la incapacitat de la noia 

per entendre un fet tan esfereïdor, tan injust, que li provocarà tant de sofriment: 

[...] la notícia de la mort del promès aquell diumenge d'agost la colpeix 
instantàniament. Un engany, s'havia dit aleshores [...]; un miratge forjat pel sol 
ardent de l'estiu. Sens dubte s'esbandiria amb la llum mentidera que acabava 
d'ordir-lo [...]. Volia ignorar els detalls esgarrifosos que acompanyaven la 
descripció atroç del cadàver, ajagut de bocaterrosa, foradat per les bales, amb el 
cap destrossat a coltellades. El cos ple de vigoria, que el vespre abans de sortir 
de viatge buscava ansiosament el seu, «¿Què et feia, anit, l'Artur, que t'agradava 
tant?», no podia haver-se quedat sense força, no podia haver perdut la llum dels 
ulls per convertir-se en una despulla. [...] Amb la captura dels assassins, havia 
sorgit l'espantosa pregunta: ¿com era possible que la mort de l'Artur s'hagués 
incubat a la mateixa vila, entre gent que el coneixia, que el trobava pel carrer, 
que hi parlava, que, fins i tot, en algun cas, encara n'era parent llunyà, com la 
brama va escatir de seguida, desenterrant un antic lligam familiar, tènue i 
polsegós, entre besavis de l'Artur i de l'agutzil? 
 Ara els criminals són tancats al castell, esperen l'hora de pagar pel crim. 
Hi ha, però, d'altres víctimes a més de les del camí de Casp; ella n'és una. Van 
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matar-li el promès, van convertir-lo en un carnús [...]. Ella volia aquells braços, 
aquell pit, aquell membre dur, capaç d'arraconar-la amb ànsia, «¿Què et feia, 
anit, l'Artur, que t'agradava tant?», no pas una ombra. (3.II.5., 192-193) 

Ara bé, la Cinta no és víctima tan sols en aquest sentit: l'altre motiu entorn del qual el 

personatge gira és el sofriment per la impossibilitat d'oblidar. És en aquest aspecte que 

ens interessa, sobretot: la Cinta està obligada, encara que no ho vulgui, a fer memòria; 

una part de Mequinensa la hi constreny (com ara la Joana, la cuinera dels Segarra, que  

"no fa sinó atiar odis, multiplicar retrets o insinuacions malignes; li recorda 

contínuament l'Artur, fa mal"; 3.III.7., 231). És aquesta part de la població qui, el 

diumenge 25 de novembre de 1877, el dia abans de l'execució, organitza una 

manifestació per reclamar que els criminals paguin pel que han fet, davant les 

temptatives de certs personatges de reclamar un procés més just i transparent. Com 

demostra el següent fragment, el menyspreu, l'acarnissament i la ràbia amb què tracten 

la Cinta aquells que no entenen que no tingui set de venjança és aterridora. 

La remor de la gernació es condensa en un clam atuïdor sota mateix de la gran 
balconada. [...] 
 ―[Guillem de Segarra:]Volen parlar amb tu, Cinta. Valdrà més que 
vinguis. La resposta, sigui quina sigui, has de donar-la personalment. Jo no puc 
decidir-ho. 
 ―Però... 
 ―Vols que et digui quina és la teva obligació? ―clama la cuinera. 
 ―No t'hi fiquis, Joana. Anem, Cinta. 
 Si bé la porta és oberta i la gent s'atapeeix al replà, solament ha gosat 
entrar l'oncle de l'Artur, que l'espera plantat al mig del rebedor. Acovardida, no 
es separa del senyor. 
 ―Has de venir amb nosaltres, Cinta ―exclama el parent del promès així 
que la veu―. Volem que les autoritats i la gent que ha acudit dels pobles del 
voltant sàpiguen que exigim el càstig dels culpables, que els considerem uns 
criminals malgrat que alguns els vulguin fer passar ara per víctimes. Com a 
promesa del meu malaguanyat nebot, has d'anar al davant de la manifestació 
d'aquest vespre i ser a l'Arenal demà al matí, quan els afusellin. 
 Amb prou feines l'escolta, les fesomies d'homes i dones apinyats al replà 
l'horroritzen. A primera fila, la manescala, grenyuda, la fita amb ferotgia. Fa un 
pas enrere buscant la protecció del senyor Guillem i, de sobte, perd el control, 
comença a córrer passadís avall, seguida per la veu de l'oncle de l'Artur, «Cinta, 
ells van matar-te'l!», la de la manescala, «Mala puta!», i d'un clamor de ràbia. 
(4.II.7., 303-304) 
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Així doncs, la Cinta és víctima per partida doble: per la mort de l'Artur i per l'odi que li 

reserven aquells que l'encadenen als records terribles. L'única manera de fugir-ne serà 

marxar de la vila i començar de nou a Barcelona, amb l'ajuda dels senyors de Segarra.  

3.1.4. Amàlia 

Ara cal que estudiem el personatge de l'Amàlia, esposa del Simó Juneda i germana del 

Valentí Calsina, l'agutzil que dirigeix la banda. El mes de març de 1876, l'Amàlia 

decideix separar-se del marit perquè és una víctima, "un baldragues dominat per la 

mare" (2.II.3., 113), la Marta ‒segons la qual, que recordem que no professa cap afecte 

per al seu fill petit, aquest és un "covard", un "tros de carn batejada", un "calçons de 

boira"; vegeu 4.II.2., 286-287. La reacció del Valentí a aquest fet serà colèrica: "El 

Valentí s'havia pres la separació del Simó com una ofensa: quan una dona es casava, era 

del marit, el vincle matrimonial la lligava per sempre. Aquell comportament 

inadmissible la convertia en una bandarra" (2.I.5., 83). 

 Ara bé, l'ira del germà no serà l'únic problema amb què es trobarà l'Amàlia 

després d'haver deixat el Simó; haurà d'afrontar certs comentaris malèvols i unes 

quantes situacions incòmodes amb diversos homes (en especial amb el secretari del 

jutjat Celestí Morgades) que creuen que, pel fet de ser una dona i separada, poden 

abusar d'ella. Un dia de juliol, però, coneixerà un minaire lleidatà, el Joan, que serà 

sempre molt deferent. Tanmateix, es resistirà d'establir-hi una relació per por que no 

busqui el mateix que els altres. Tot canviarà el divendres 24 d'agost de 1877, quan la 

notícia d'un accident a la mina Valls li farà témer la mort d'en Joan.  

 Finalment, el minaire en sortirà il· lès, i ell i l'Amàlia es posaran a viure junts. 

Ara bé, tres dies més tard, la detenció del germà i del marit li farà redubtar encara que 

en Joan vulgui estar amb ella:  

Potser s'havia atemorit en saber que el Simó i el Valentí es trobaven entre els 
detinguts i no es volia comprometre. El llop acabava de menjar-se el somni, els 
tres dies de felicitat havien estat un engany del destí per fer-li la frustració 
encara més cruel. Maleïa el germà, maleïa el marit... (3.II.3., 188)  

Com es pot comprovar, en la figura de l'Amàlia són centrals una sèrie de pors que tenen 

sempre a veure, amb més o menys mesura, amb la condició de dona: primer, com a 

esposa, la por de la sogra, la Marta; després la por de la separació; llavors, com a 

separada, la por de certs homes i sobretot del Celestí Morgades; més tard encara, la por 

de no poder construir una relació amb l'home que li agrada, la por que aquest la rebutgi, 
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etc. El Joan, però, es mostrarà convençut; com a contrapartida, la maledicència dels 

vilatans i l'assetjament repugnant del Morgades s'intensificaran. Els següents passatges 

mostren l'actitud arrogant i ofensiva del secretari del jutjat envers l'Amàlia; mostren les 

coercions que les dones, només pel fet de ser-ho, pateixen en aquest microcosmos.  

Morgades... En té prou de sentir-lo anomenar perquè li agafi basca. Evoca la veu 
de canya badada del secretari del jutjat, «Vols dir que no en sabies res, porca, 
d'aquest femer?», clavant-se-li al cervell com una estella fa tres mesos, poques 
hores després de la detenció dels sospitosos. (3.I.7., 160) 
La pregunta del Morgades al vespre, quan ella servia el sopar a uns quants dels 
guàrdies, va deixar-la petrificada. Suats, amb els uniformes blancs de pols, els 
comensals se l'havien quedat mirant. La veu del secretari del jutjat, tan a prop 
d'ella que podia sentir-ne l'alè al clatell i la destalentadora pudor de tabac, havia 
continuat burxant, «El marit i el germà, una família d'assassins...», i la tensió 
esdevenia insuportable. Rabiosos per la mort d'un company i per les greus 
ferides de l'altre, condemnat a la invalidesa, els guàrdies, que ja havien estat 
parlant de fer un bon escarment, ficant minaires, obrers, republicans i criminals 
al mateix sac, li llençaven mirades amenaçadores. (3.I.7., 161) 
 
 ―Aniràs a veure com els maten? 
 De l'ensurt, gairebé xiscla. Feia el Morgades al menjador [...], no 
esperava ensopegar-lo al passadís. [...] 
 ―Has vist mai un afusellament, Amàlia? Hauries de ser-hi, dona, i ben a 
la vora. Veuries com les bales foraden aquests fills de puta. Amb sort, potser la 
sang t'esquitxaria. (3.II.3., 187) 
 
Ja se n'anava quan una ombra va abraonar-se-li des de la fosca. Va llençar un 
xiscle: una cosa dura, freda, li oprimia el coll, una veu li ordenava que no es 
mogués. Corregudes, ordres. Un fanal va enlluernar-la. 
 ―Qui és? ―va demanar una altra veu, la del Morgades―. Ah! Ets tu, 
bandarra? ¿Has vingut a veure els parents? 
 No va respondre, el funcionari va encetar un furiós enfilall d'insults, 
renecs i amenaces, «Al fons del sac trobarem les porgueres; quan aquests 
malparits confessin, n'enganxarem els còmplices i tindrem sorpreses...» [...] 
 ―Anem. Amb tu, mala puta, ja passaré comptes amb més calma. (3.II.3., 
188) 

El personatge del Celestí Morgades no s'acarnissa amb l'Amàlia pel sol fet que sigui una 

dona, però és evident que aprofita la seva posició de poder masculina: tots quatre 

passatges mostren intimidacions amarades de sexualitat (les paraules "porca" i "mala 

puta", la proximitat física) i es basen en una idea de gènere clarament desigual.  
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 La gota que farà vessar el vas serà l'escorcoll a casa de l'Amàlia i el Joan, un cop 

les autoritats hagin recuperat el botí però els manquin més de dues mil pessetes: no hi 

trobaran res, però aprofitaran l'ocasió per intentar denigrar-los. A finals de setembre el 

Joan decidirà marxar a Barcelona a buscar feina; quan tingui alguna cosa, se n'hi anirà 

també ella. Ara bé, les coses no aniran tan de pressa com la parella voldria, i l'Amàlia es 

trobarà de sobte obligada a viure "el tràngol inesperat de l'execució" (3.III.6., 229). 

Finalment, però, el senyor Guillem de Segarra ajudarà la noia fent-li una recomanació i 

regalant-li una bona suma de diners: el matí del dilluns 26 de novembre, el mateix que 

han de matar els presos, l'Amàlia se n'anirà cap a Barcelona sense acomiadar-se de 

ningú.  

3.1.5. Quima 

En cinquè lloc ens centrarem en el personatge de la Quima, la dona del Valentí Calsina 

i, per tant, cunyada de l'Amàlia. La Quima té uns oncles a Riba-roja, un matrimoni 

sense fills que, amb una discreta posició econòmica, l'estima i li dóna suport de tota 

mena. Quan es casi amb el Valentí, en quedaran una mica decebuts: el marit de 

l'Amàlia, capatàs a la fàbrica d'extracte de regalèssia, és arrogant i orgullós. "A ella, 

però, li agradava el geni de l'home. Estava acostumat a manar a la fàbrica, els obrers el 

temien. I, al llit, aquell cos poderós, incansable, de sentor un pèl acre, l'embogia" (2.I.7., 

91). 

 Ara bé, les coses canviaran de seguida quan el Valentí perdi un braç en un 

accident i es quedi sense feina. Els oncles de Riba-roja els ajudaran amb diners i 

provisions, però el Valentí les rebrà a desgrat, amb rancor. És en aquest punt en què el 

Valentí es converteix, poc a poc, en el personatge colèric i tèrbol que trobem en els 

relats primer i segon, de novembre i agost de 1877. Quan el 1874, amb la restauració de 

la monarquia, aconsegueixi una feina d'agutzil a l'ajuntament, recuperarà la confiança en 

si mateix: "Com en els temps de capatàs de la fàbrica, la gent l'odiava tant com el temia" 

(2.I.7., 92). 

 A principis d'agost de 1877, el Valentí proposa a la Quima d'anar-se'n uns dies a 

Riba-roja sola amb els fills, "la nena" i el petit, el Pau. Tornaran a Mequinensa 

justament el dissabte 25 d'agost, el mateix dia del crim a la Vallcomuna. Molt més tard, 

descobrirem que aquella nit la parella farà l'amor, evidentment sense que la Quima 

sàpiga res de la participació del seu home en els fets atroços. En el següent passatge es 
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barregen el fàstic amb què associa, més endavant, aquest fet en el record i la por 

d'haver-ne quedat embarassada. 

[...] s'havia adonat que podia trobar-se embarassada i el record de la nit del 25 
d'agost havia començat a obsessionar-la. Llavors, el sotrac de les notícies de la 
Vallcomuna i el cansament del viatge des de Riba-roja li havien impedit 
compartir la passió del Valentí, gairebé esfereïdora, després d'un mes d'absència. 
Arran de la detenció del marit i de la certesa de la seva culpa, l'escena 
reapareixia sota una llum sinistra. Aquell Valentí embogit, incansable, que va 
posseir-la repetidament, acabava de matar, era un assassí; els gemecs i les 
exclamacions de plaer de l'home mentre la besava, l'estrenyia, la penetrava, se li 
barrejaven amb l'espetegadissa de les armes i els udols d'agonia de les víctimes. 
La pell se li esgarrifava, es fregava els pits, el ventre, les cuixes, com per treure's 
l'empremta de les abraçades. Si tenia un altre fill, sabrien exactament quan 
l'havia concebut. Ningú no ignorava, i, tant sí com no, la brama s'ocuparia 
d'escampar-ho, que ella havia estat un mes a Riba-roja i havia tornat a 
Mequinensa precisament el 25 d'agost, el dia del crim. Als ulls de la vila, la nit 
d'amor es convertiria en l'horripilant celebració de la carnisseria del camí de 
Casp, suposaria la confirmació del paper d'instigadora que ja li atribuïen. (4.I.3., 
252-253) 

Hi trobem, doncs, certs punts en comú amb les altres figures que hem analitzat: la por 

de la maledicència i del menyspreu dels propis vilatans (a més d'una por lligada 

intrínsecament al fet físic de ser dona, la d'estar embarassada). Aquestes pors apareixen 

arran de la detenció del Valentí com a cap de la banda el dilluns 27 d'agost: aquell 

mateix dia, la Quima intentarà recórrer a diversos personatges poderosos de la vila, però 

tots l'ignoraran (vegeu 3.II.2., 184-185). Amb la trobada d'una part del botí a casa seva 

durant l'escorcoll del 29 d'agost, la idea que la Quima és també responsable del crim 

acabarà d'arrelar en bona part de la població, fins i tot entre les persones més properes76. 

Els temors afectaran també els fills, en especial la nena: d'una banda, les companyes 

d'escola s'hi acarnissaran i se'n burlaran; de l'altra, en un acte brutal, el rector, conscient 

del feble que el seu pare té per ella, ordenarà als oficials que la vagin a buscar el vespre 

abans de l'execució, quan el Valentí rebutgi els sagraments, per entendrir-lo (vegeu 

4.II.5., 296-297). 

                                                           
76 En aquest sentit, és d'una gran força dramàtica, gairebé diríem que tràgica, l'escena en què la seva 
pròpia cunyada, la Brígida, l'acusa de tenir amagades les més de dues mil pessetes del botí que no han 
estat trobades. A més, l'escena està referida enterament en forma de diàleg, la qual cosa és molt insòlita 
en una novel· la com aquesta, que no reporta gairebé mai les paraules dels personatges en discurs directe. 
Per què Moncada escull, aquí, fer-lo servir? Perquè és el tipus de discurs en què el narrador "desapareix 
per deixar que les paraules del personatge facin el seu fet"; el narrador no vol entelar l'escena amb la seva 
presència. Vegeu 4.II.5., 297-298 i Shlomith Rimmon, op. cit., 169. 
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 En aquest sentit, la figura de la Quima té com a eix fonamental una idea 

punyent: la dona espera amb ànsia el moment de l'execució del seu marit, ja que 

significarà (potser) la fi de la humiliació que ella i els fills viuen des del dia de la 

detenció. Les frases següents ho representen amb tota la seva cruesa: "Fa tres mesos que 

ella i els fills són uns empestats, deslliurar-se de l'estigma serà sens dubte atroç, però 

necessari" (1.II.5., 49); "Els afusellaran dilluns... Hauria estat preferible que els 

haguessin estossinat el dia que van pelar el Genís Borbó" (3.III.3., 221). Així, no mostra 

cap empatia amb el Valentí, ni cap preocupació per saber si realment aquest és culpable 

‒la qual cosa ja hem observat en la figura de la Marta. De fet, el matí de l'afusellament, 

la Quima se situarà a primera fila, amb la determinació de proclamar la seva innocència: 

"És innocent, vol demostrar-ho. Cridarà el rebuig pels criminals, en presenciarà el 

càstig, aplaudirà els botxins per deslliurar-se de la vergonya que ha caigut a sobre d'ella 

i dels fills" (4.III.6., 333). No ho aguantarà: "A la Quima, va resultar-li impossible 

proclamar l'odi pel Valentí. No va poder suportar la comitiva arribant a l'Arenal i va 

perdre els sentits quan els primers genets li passaven a frec" (E., 343). 

3.1.6. Octàvia (i la companya Emília) 

En sisè lloc, aturem-nos en el personatge de l'Octàvia, la dona del Feliu Noguera, 

totalment oposada a la Quima, que acabem d'analitzar: l'Octàvia està convençuda de la 

innocència del seu marit (innocència que quedarà confirmada durant el procés), i el fet 

que el condemnin l'enfonsarà en una espècie desmai permanent, en un període de manca 

de forces físiques i mentals. De fet, gairebé sempre que la veiem en el relat primer, és a 

dir, a les darreries de novembre de 1877, entre l'arribada de la comitiva a Mequinensa i 

l'execució, és al llit, en un estat de semi-inconsciència. Tanmateix, tindrà el contrapunt 

de l'Emília, la seva millor amiga, que la vetlla en tot moment i en la qual, atenció, fins i 

tot descansa la focalització durant un capítol (vegeu 4.III.2.). 

 Així doncs, podem entendre l'Octàvia, en realitat, com un personatge doble: ella, 

evocacions i records; l'Emília, acció. Però anem a pams, perquè la implicació del marit 

en els fets de la Vallcomuna té unes arrels molt antigues. De petit el Feliu havia quedat 

orfe i se n'havia anat a viure amb el seu oncle i el seu cosí Robert a Tortosa. Quan es va 

casar amb la Quima i es va instal·lar a Mequinensa, aquests li van donar diners per obrir 

una ferreria, i en visitar la vila van deixar la impressió de ser gent molt devota i 

generosa (vegeu 2.I.3.).  
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 De sobte, el maig de 1872, ja mort l'oncle, el cosí Robert es va presentar a 

Mequinensa i s'hi va quedar durant uns dies, sense especificar-ne el motiu. Durant molt 

de temps, ningú no en va tenir notícies. Ara bé, més endavant descobrirem que quatre 

anys més tard, a principis del 1876, "la nit que la vila celebrava la derrota definitiva dels 

carlins i la fugida del pretendent a França" (2.I.3., 76), el cosí Robert tornava a ser a la 

vila, amagat a l'altra banda del riu: era un oficial carlí. L'endemà, el Feliu s'entrevistarà 

secretament amb el cosí, ferit, i amb dos oficials més, que li demanaran queviures i 

medicines. Però abans que els els pugui proporcionar, el grup assaltarà la família 

Segarra, la finca de la qual es troba a prop del seu amagatall, durant la crestada ‒es 

tracta de la mateixa escena que hem esmentat en l'anàlisi del personatge de la Cinta. 

 Ara bé, el Genís Borbó, el fill de la Justina, gràcies a la feina de guardabosc, 

estarà al corrent de tot i començarà a fer xantatge al Feliu, acusant-lo de ser còmplice 

d'uns criminals. Així, el Feliu s'enfonsarà, durant un any i mig, en el que l'Octàvia i 

l'Emília, sense saber-ne res, creuran que és una malaltia estranya, de la qual no s'acabarà 

mai de curar. Com veiem en el següent passatge, són les extorsions el que empeny el 

Feliu a formar part de la banda: 

Espantat per les amenaces del Borbó, que no dubtaria a implicar-la, a ella, si 
arribava el cas, cosa que, segons el pare, l'atemoria més que res, el Feliu va 
callar. Aquella era la malaltia misteriosa que el metge no encertava a 
diagnosticar, «No té res que jo pugui curar-li, Octàvia», i també la causa de les 
angúnies econòmiques que s'hi havien afegit, més apressants que mai. El Feliu 
es deixava extorquir, no va tenir ni el coratge de negar-se quan el Genís, 
conjuminat amb el Valentí, informat per l'amic de l'ànima de l'afer del Robert, va 
obligar-lo a formar part de la banda. (4.II.6., 301) 

Tot plegat, però, l'Octàvia no ho sabrà fins que el Feliu no ho confessi al sogre, en 

l'última visita a Casp, a la presó, abans de la celebració del consell de guerra. Així, la 

figura de l'Octàvia gira, primer, entorn de les preguntes "punyents" i "embogidores", 

"¿Per què l'home havia accedit a participar en la matadissa? Per què s'entossudia en el 

silenci? Què amagava?" (4.I.6., 262); després, en el relat de novembre de 1877, entorn 

del turment de no haver sabut endevinar què li passava al Feliu i del fet que, malgrat la 

convicció que és innocent, el seu home serà afusellat ‒"Falta solament un dia perquè el 

matin per uns crims que no va cometre" (3.II.5., 224). De fet, durant els interrogatoris 

quedarà clar que el Feliu va participar en la matança amenaçat de mort, i que va intentar 

ajudar l’Artur, el traginer. Tal com diu l’escrivà, “A pesar dels qui tancaven els ulls  [...] 
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davant l’evidència, a la Vallcomuna, hi havia hagut una cinquena víctima; aquesta entre 

els delinqüents” (4.I.1., 246).  

 La injustícia i, encara més, la salvatgia del procés contra la banda es fan 

especialment paleses en el cas del Feliu: "No poden permetre que se'ls consumeixi, han 

de mantenir-lo viu per poder matar-lo dilluns" (3.III.5., 226). Per acabar-ho de reblar, el 

diumenge 25 de novembre a la nit, poques hores abans de l'execució, el mateix Valentí 

Calsina, “trasbalsat per la visita de la filla, preparada pel capellà perquè el reu s'estovés i 

acceptés els auxilis espirituals, va confessar-se. La buidada va tenir una conseqüència 

imprevista. A sobre de penedir-se del crim, va exculpar-ne el Feliu Noguera [...]". 

Malgrat tot, la realitat és terrible: "L'execució no la pararà ningú, això no té res a veure 

amb la veritat" (4.III.4., 330). 

 Si bé la figura de l'Octàvia és més aviat estàtica, la de l'Emília, com a 

contrapunt, és dinàmica: aquesta obrera és l'única de les dones que analitzem que es 

mobilitza per intentar evitar l'execució. La primera vegada, la nit del 27 d'agost, el dia 

de la detenció, després que l'Octàvia li asseguri que el Feliu el dia del crim "no podia 

trobar-se a la Vallcomuna" perquè "es trobava fent unes reparacions en una finca" 

(3.II.4., 191): l'amiga correrà cap a al casino dels senyors a buscar-ne el propietari per 

preguntar-li-ho. Malauradament, aquest li respondrà que el dia 25 d'agost el Feliu no era 

a la seva finca. Ara bé, l'entrada d'una dona obrera en un espai de poder com aquest, 

suposarà un gran rebombori; Arnau de Roda, sempre irònic, fa servir aquestes 

expressions en referir-s'hi: "[...] l'avi Ulisses arrenglerava la visita de l'Emília ‒una dona 

i obrera, quin escàndol!‒, a l'apartat d'esdeveniments insòlits que havien sacsejat la 

digna institució al llarg dels últims anys" (3.II.8., 203); "la visita, fita vergonyant als 

annals del casino" (3.II.8., 204); "l'estupefacció a les fesomies del conserge" (3.II.8., 

205); "Al gran saló, la imatge de la xicota faria tremolar el monocle del baró de Sàssola, 

tibaria la figura rabassuda del metge i provocaria un trasbals generalitzat entre 

l'escollida parròquia [...]" (3.II.8., 205); "Les exclamacions de sorpresa i d'escàndol 

provocades per l'aparició de l'Emília [...]" (3.II.8., 206). 

 L'Emília es mobilitzarà per segona vegada el diumenge 25 de novembre de 

1877, arran de l'arribada d'Agustí Montolí a Mequinensa. Vora el migdia, algú l'anirà a 

buscar a casa l'Octàvia i ella sortirà apressadament per presentar-se a la Fonda del 

Navegant, on parlarà amb l'escrivà del jutjat. Li dirà que, gràcies a ell, hi ha un grup de 

gent "disposada a aturar l'execució" (4.II.8., 305); s'han de trobar al cafè Varsòvia per 
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organitzar-se. Ara bé, el Celestí Morgades ‒el secretari del jutjat, que assetja l'Amàlia‒ i 

els seus sicaris els enxamparan de seguida i, com a càstig, els obligaran a cavar, de nit, 

les fosses on l'endemà han d'enterrar els criminals. Entre els insults que el Celestí 

Morgades dedica als rebels, a aquells que volen "exigir la suspensió de sentència i la 

celebració d'un nou judici" (4.II.9., 311), el que dirigeix a l'Emília es basa, òbviament, 

en el paper que socialment s'espera d'una dona: "¿Què vol que faci aquesta dona, 

l'Emília, amb una pala a la mà quan hauria d'estar preparant el sopar?" (4.II.8., 307). 

3.1.7. Agustí Montolí 

Per últim, ens centrarem breument en el personatge d'Agustí Montolí, l'escrivà "vingut 

de Casp a canviar el món" (4.II.9., 311) i l'única figura masculina a través de la qual el 

narrador focalitza el relat. Després d'haver seguit el procés judicial aplicat als presos i 

de comprovar l'arbitrarietat del consell de guerra ("―És una vergonya, Teòfil. Aquests 

desgraciats no tenen cap probabilitat de sortir-se'n"; 4.I.6., 263), Montolí emprendrà el 

camí de Mequinensa la matinada del 24 de novembre de 1877, seguint la comitiva, per 

tal d'intercedir pels condemnats. Parlarà primer amb Guillem de Segarra, un senyor ric 

però progressista el qual, empassant-se antigues disputes, es dirigirà al cacic Eladi de 

Tores, el senyor més poderós de Mequinensa (més que l'alcalde o el jutge; vegeu 4.II.7., 

287-289 i 4.II.9., 309-312) per demanar-li que exigeixi un nou judici, just, per als 

bandits. La seva petició caurà en un sac foradat, i el diumenge 25, l'escrivà i el senyor 

Guillem recorreran al mossèn. 

 Després que la segona temptativa no doni tampoc cap resultat, Montolí, vençut 

("―Em sap greu, amic Guillem ―repeteix al peu de l'escalinata de l'església―. A 

vegades, et penses que et senyes i el que fas és treure't els ulls"; 4.II.1. 282),  decidirà 

emprendre el viatge de tornada a Casp. Serà en aquell precís moment en què l'Emília, 

com acabem d'esmentar, anirà a buscar-lo per convocar-lo al cafè Varsòvia. Morgades, 

però, enxamparà l'escrivà tan bon punt hi arribi i, després de mostrar-li el càstig infligit 

als rebels, entre els quals l'Emília, l'obligarà a abandonar Mequinensa, encara que ja 

sigui negra nit: "Malgrat que no és hora d'emprendre viatge, no voldria treure-li del cap 

la idea d'anar-se'n ara mateix. Sobretot tenint en compte que ja fa molta estona que la 

mula, ensellada, l'espera als estables de la fonda" (4.II.8., 307). 

 En el relat primer s'acosta l'hora de l'execució i els esdeveniments se succeeixen 

cada cop més de pressa. Fins que la tensió acumulada en els darrers capítols esclata 

durant la marxa de Montolí de la vila: 
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 La mula travessa lentament la plaça d'Armes camí del moll del 
transbordador. [...] D'un moment a l'altre, pensa, es desplomarà de la muntura. El 
sicari que l'acompanya i que ha d'assegurar-se que abandona la vila no el deixa 
d'ull. Un estrèpit ensordidor creix de cop i volta en un carreró, una multitud 
vociferant desemboca a la plaça. Uns fanals l'envolten: enlluernat, prova de 
desviar la mula. 
 ―És el foraster! ―crida algú―. El que defensa els criminals! 
 ―Fill de puta! 
 ―Fora! 
 ―Agafeu-lo! 
 Barren el pas de la cavalleria. Sent cops, gemecs. Li sembla reconèixer 
una veu familiar. Espetega un tret, la bèstia s'encabrita, ell es queda un segon 
surant enlaire: l'últim que veu és una lluna pàl·lida entre bromalles morades. 
(4.II.8., 308) 

Uns quants capítols més endavant, sabrem que la bala no l'ha ferit, i l'únic que ha patit 

és una forta caiguda. La "multitud vociferant" que l'ha atacat és, com en aquest punt ja 

podem deduir, el mateix grup de gent que ha anat a buscar la Cinta poques hores abans, 

la tarda del 25 d'agost, perquè encapçali la manifestació; aquella "colla de ferams 

sanguinàries" (4.II.4., 329) que reclamen venjança.  

 

3.2. La memòria: apunts interpretatius 

Un cop presentades aquestes set figures (vuit, si hi comptem l'Emília), cal que 

n'extraguem conclusions. Per començar, volem recordar que, com ja hem explicat més 

amunt, no estem parlant només de personatges, sinó d'elements a través dels quals el 

narrador focalitza el relat (la qual cosa forma part de l'aspecte mode i respon a la 

pregunta "qui ho veu?", segons Genette). Queda clara la idea que hem provat de 

defensar a l'inici d'aquest capítol: els personatges són al mateix temps persones i 

paraules, són contingut i alhora funció narrativa. Si el narrador volgués crear la il· lusió 

que els personatges són persones reals els presentaria, físicament i/o psicològica, a 

mode introductori, com en la gran novel·la realista77; aquí, en canvi, cadascun d'ells 

apareix sobtadament i es retrata a través de les seves accions i pensaments. D'aquesta 

manera, es fa evident la importància de la tècnica de focalització múltiple: el que 

interessa al narrador és descriure amb un nivell força alt de fidelitat els esdeveniments 

                                                           
77 El mateix Moncada diu, en l'entrevista que li fa Marta Nadal, uns anys abans de la publicació 
d'Estremida memòria, "intento no fer gaire descripcions dels personatges, precisament perquè sigui el 
lector qui els acabi de fabricar a partir dels elements que jo li'n dono". Marta Nadal, op. cit., 55. 
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que afecten els personatges i la repercussió que aquests tenen en la seva vida interior. Si 

això és cert, per què no utilitza, aleshores, set veus narratives diferents? Per no perdre el 

control, per crear un text unificat. Es tracta, en altres paraules, de bastir, a partir dels 

fragments de memòria individual, la ficció d'una memòria col·lectiva.  

 Reprenent altra vegada el discurs narratològic, reformularem la dicotomia 

genettiana entre "qui en parla?" i "qui ho veu?": en Estremida memòria, la distinció 

fonamental és entre "qui actua?" i "qui no ho fa?"78. O encara més, entre "qui actua?" i 

"qui recorda?". Dels set protagonistes de la novel·la, les sis dones pràcticament es 

limiten a recordar (l'Emília és, com ja hem dit, un afegit i alhora un excepció); Agustí 

Montolí, en canvi, l'únic home, no només recorda sinó que també actua. I aquesta idea 

es pot estendre, a grans trets, a la resta de personatges de la novel·la, si més no als més 

importants: Simó Juneda, Genís Borbó, Valentí Calsina i Feliu Noguera, els quatre 

homes que perpetren l'assalt al recaptador, es troben en el bàndol de l'acció. 

 Així doncs, estem parlant, creiem que amb propietat, de dues faccions diverses, 

ben delimitades: la de l'acció, que coincideix gairebé sense cap dissemblança amb les 

figures masculines, i la del record, que coincideix amb les femenines. I d'aquesta 

distinció es desprèn el nus del drama d'aquesta novel·la, allò que iguala tots els 

personatges: les dones no actuen però reben les conseqüències directes de les actuacions 

dels homes, en són les víctimes últimes. Repassem breument quins són les condemnes 

que pateixen. 

 La Marta passarà a ser, als ulls de tothom, una de les inspiradores de la infàmia. 

Això es traduirà en crits acusatoris, "«Tu també ho sabies, Marta»" (2.I.6., 87), davant 

de casa seva, durant el pas de la comitiva o, encara pitjor, en l'odi insondable de la seva 

pròpia filla, la Soledat: "Vull que sentis bé els trets, mare. Així sabràs quan maten el 

Simó" (4.III.7., 335). A tot plegat caldrà afegir-hi que ella, clavada al llit, no tindrà 

l'oportunitat de sortir i defensar-se. 

 Pel que fa a la Justina, trobarà contínuament, com ja hem apuntat, roba penjada 

al picaporta com a forma d'amenaça (vegeu 1.I.3.). A més, suportarà altres actes 

intimidatoris, com ara una pedrada a la porta de casa per part del grup de vilatans que 

surten en manifestació el 25 de novembre de 1877, encapçalats per l'oncle del traginer 
                                                           
78 Aquesta idea ens l'ha suggerit la lectura d'un fragment de Lanser sobre la veu narrativa femenina: 
"Particularly in the study of women's roles as authors and narrators, the question of silence sometimes 
becomes as crucial as the question of voice, "who does not speak?" is as revealing as "who speaks?". 
Susan Sniader Lanser (1981), op. cit., 42-43. 
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mort i per la manescala: "Aparta amb els peus els codissos que una colla de salvatges 

van llençar anit contra la casa enmig d'una cridòria aterridora. [...] havia arribat a témer 

que enfonsarien la porta, on els impactes retrunyien com una tronada" (4.III.1., 319). 

Ara bé, potser la humiliació més gran la rebrà de part del capellà, quan aquest es negui a 

celebrar un funeral per al Genís:  

[...] el rector. Un rampell d'ira la sacseja mentre en recorda les paraules, «No, 
Justina, no, impossible», quan havia anat a demanar-li la celebració d'un funeral 
pel fill. El murri havia provat de donar-li allargues per treure-se-la del davant. 
Ella, però, porfidiosa, havia acabat obligant-lo a destapar-se i a buidar el pap: era 
inútil, «Inútil, m'entens, dona?», pregar per un assassí que ja cremava a l'infern. 
El Genís havia comès un crim espantós, tenia la pena que es mereixia i sense cap 
possibilitat de redempció. ¿Què dirien si un ministre de Déu celebrava una missa 
per l'ànima d'un criminal, que, a sobre de robar i matar, no havia tingut en 
compte el respecte que devia al seu cognom, el dels reis de les Espanyes?79 
(4.I.2., 249)  

Pel que fa a la Cinta, bona part dels vilatans no li tolerarà que no es mogui a favor del 

càstig, per la qual cosa serà insultada; a més,la impossibilitat d'oblidar l'ofegarà fins a 

tal punt que haurà de fugir de la vila. Igual que l'Amàlia, que rebrà un assetjament 

constant pel fet de tenir lligams familiars amb dos dels assassins; no només els vilatans 

corrents en malparlaran, també l'autoritat sota la forma del secretari del jutjat Celestí 

Morgades: l'Amàlia ha desafiat l'ordre establert (és a dir, l'ordre que estableix la 

submissió de la dona) en separar-se del Simó, i és, per tant, una "bandarra", una 

"marcolfa", una "porca", una "mala puta". 

 En el cas de la Quima, com en el de la Marta, molts la creuen la instigadora del 

crim, fins i tot entre la gent més propera; però no només ella patirà els insults i el 

menyspreu dels altres, sinó també els fills. Per últim, l'Octàvia patirà l'horror de veure 

assassinat el marit innocent i, com la Marta, haurà d'escoltar crits i insults sense moure's 

del llit.  

 L'únic personatge que no quedarà atrapat en aquestes dinàmiques d'ignomínia 

serà Agustí Montolí: l'escrivà és humiliat per part del Celestí Morgades la nit del 25 de 

novembre, després una gernació ferotge l'ataca, però ambdós són fets puntuals d'un 

moment de tensió que, un cop abandoni la vila, no es tornaran a repetir ‒tot i així, els 

                                                           
79 Aquesta actitud del rector contrasta amb seva determinació fèrria de donar els auxilis espirituals a 
Valentí Calsina, encara que aquest no vulgui (vegeu 4.II.5.), la qual cosa demostra la importància del 
cognom del Genís en el desenvolupament dels fets. Un dels personatges ho resumirà així: "«Tant se val si 
tenia culpa com si no; dir-se Borbó li ha costat la pell»" (3.III.6., 227).    
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esdeveniments el colpiran de manera tan intensa que decidirà no tornar a Casp i anar a 

viure al mar amb la dona (vegeu E., 346). Per a les altres protagonistes, en canvi, tots 

aquests insults, agressions i menyspreus formen part d'una pesada teranyina d'opressió 

que, si bé es fa més espessa arran del crim de la Vallcomuna, ja existia abans i es 

perpetuarà després.  

 Quin origen té aquesta teranyina? Quina és l'arrel de la majoria d'aquestes 

formes d'opressió? No provenen d'un sol personatge ni tan sols d'un sol grup o estament 

social ‒i això que en les novel·les de Moncada, també en Estremida memòria, aquests 

darrers estan sempre netament delimitats i caracteritzats, associats a judicis de valor 

oposats. L'origen n'és la col·lectivitat en conjunt. En aquesta novel·la, les dones 

protagonistes són rebutjades, d'alguna manera o altra, per la mateixa col·lectivitat de la 

qual formen part80. No és cap novetat: aquesta ha estat una característica de la condició 

femenina en molts indrets geogràfics i al llarg de molts segles d'història. Tal com ha 

explicat Nélida Piñon, la superació del mite i l'ascensió i auge de la racionalitat van 

obligar la dona a refugiar-se a casa, "a la sombra del padre o del marido"81  i, al mateix 

temps, a retirar-se al regne del record. Segons aquesta autora, a la dona se li ha dificultat 

l'accés al coneixement;  

Impedida, pues, de escribir, de adueñarse de la cultura canónica, a la mujer sólo 
lo quedaba inventariar en silencio las diversas realidades que le llegaban a 
medias. Luchar con la imaginación, que asumía el papel del saber. Mientas 
tanto, excluida de la trama humana, ella sucumbía a la curiosidad 
contraponiéndose a la versión de la historia que le traían.82 

Això és, precisament, el que hem vist en Estremida memòria: sis dones que, soles, 

componen i recomponen els fets en la imaginació; s'extasien amb el record dels 

moments feliços però, sobretot, es turmenten amb el dels terribles. O dit d'una altra 

manera, especialment apropiada en els casos de la Marta i de l'Octàvia, "Su memoria, 

                                                           
80 Ens en sembla un cas emblemàtic la negativa del capellà a la petició d'oficiar un funeral per al Genís 
Borbó, que hem citat més amunt: la Justina no podrà trobar consol ni tan sols en la religió, que ha estat, si 
més no en el món cristià, un element fonamental de creació de valors, costums, creences, comportaments 
comuns.  
81 Nélida Piñon (2008), "La memoria secreta de la mujer", Aprendiz de Homero (Madrid: Alfaguara) 114. 
Per a la completa comprensió d'aquest fragment cal especificar que, per a Piñon, en la imaginació es 
connecten la invenció i la memòria: els elements que esdevenen coneixement per a la dona són, per tant, 
tant la fantasia com el record.    
82 Ibid., 110.  
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confinada a los límites perversos de la alcoba [...], se desprende de la dominación 

masculina y se zambulle por la turbulencia del pensamiento"83.  

 A més, hem observat com els records analitzats no segueixen un ordre 

cronològic ni es basen en un discurs lògic, sinó que van i vénen, sovint són parcials, i no 

els podem comprendre del tot fins uns quants capítols més endavant ‒tot plegat respon a 

les tècniques narratives del relat repetitiu, els esquers, els sumaris i les el·lipsis, etc.‒; 

car la memòria femenina, "una vez expulsada de una realidad activa, vasta y compleja, 

deliberadamente se había vuelto ambigua y volátil"84. És exactament el que dèiem més 

amunt sobre Estremida memòria: les dones no formen part de la "realitat activa"; com a 

conseqüència d'això viuen entre records, a vegades repetitius, insistents, d'altres 

fugissers i incomplets.  

 Tot plegat vol dir que existeixen una manera de pensar i un llenguatge femení 

autèntics i radicalment diferent dels masculins? Segons Lanser no: "I am not, however, 

suggesting any kind of "authentic" female voice or arguing that women necessarily 

write differently from men"85; i més endavant, encara: "[...] "female voice" is not an 

"essence" but a variable subject position whose "I" is grammatically feminine"86. 

Segons Piñon, en canvi,  

 Esa memoria [femenina], aunque milenariamente sujeta a una gramática 
que tanto designa como silencia, fue componiendo, con escasos recursos, otro 
lenguaje, al margen del oficial. Y con el cual se preparó para enfrentar las 
vicisitudes de las castraciones cotidianas. Un lenguaje que, similar al de los 
hombres, se rellenaba también de mentiras, algunas misericordiosas, otras 
engañosas. Impregnado, sin embargo, de astillas verbales atadas con las cuerdas 
de la sutileza y de la ambigüedad. 
 Acusada, pues, esa memoria de expresar un material confuso, despojado 
de la secuencia lógica, de la racionalidad de los dominadores, ella traía a la 
superficie, las veces en que le escuchaban el pensamiento, su carácter 
arqueológico, el testimonio de una civilización en marcha.87  

                                                           
83 Ibid., 115.  
84 Ibid., 109. La cursiva és nostra: en línia del que hem dit més amunt, la dona ha estat escindida de 
l'àmbit de l'acció.  
85 Susan Sniader Lanser (1992), op. cit., 8. 
86 Ibid., 12. Per tal que concordi amb la novel· la que ens ocupa, hauríem de substituir aquest "I" (1a 
persona) per un "she" (tercera persona), ja que, malgrat que les focalitzadores del relat són les dones, qui 
parla és sempre un narrador heterodiegètic. Recordem una vegada més que l'anàlisi de Lanser s'aplica 
exclusivament a novel· les escrites per dones; tot i així, ella mateixa reconeix que s'haurien d'estudiar les 
veus femenines creades per homes. Vegeu Ibid., 19.   
87 Nélida Piñon, op. cit., 108.  
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Davant d'aquestes dues opinions contraposades, què és el que demostra Estremida 

memòria? El vocabulari de les sis (o set) dones és diferent del d'Agustí Montolí? Són 

gaire distants gramaticalment, els discursos de l'escrivà i els de les mequinensanes? 

Moncada utilitza tècniques narratives diferents per a uns i altres capítols de la diegèsi? 

No; les diferències entre l'un i les altres es redueixen al contingut, no a la forma del 

discurs88. Potser perquè, tal com ha demostrat Dale Spender, les dones han estat 

històricament excloses de la producció de llenguatge però han hagut d'assumir el 

llenguatge creat pels homes, sense que hi hagués cap alternativa.  

Males, as the dominant group, have produced language, thought and reality. 
Historically it has been the structures, the categories and the meanings which 
have been invented by males ‒though not of course by all males‒ and they have 
then been validated by reference to other males. In this process women have 
played little or no part. It has been male subjectivity which has been the source 
of those meanings, including the meaning that their own subjectivity is 
objectivity.89  

Les dones i els homes poden tenir experiències diverses de la realitat (no només les 

dones i els homes, també les persones de pobles i ètnies diferents, d'edats diverses, etc.) 

però només hi ha una llengua per expressar-les; una llengua d'arrel masculina que, 

tanmateix, s'anomena objectiva o comprensiva. En altres paraules, un sexe codifica la 

llengua "to enhance its own image while the other sex is obliged to use this language 

which diminishes, or conflicts with its image"90. Així, l'idioma dels set protagonistes 

d'Estremida memòria és molt similar, el que canvia és llur experiència dels fets: la de 

les dones està pràcticament confinada a l'àmbit de la memòria.    

 Tot plegat comporta una conseqüència potser evident, però que no voldríem 

deixar d'especificar: si la dona és al marge de la col·lectivitat i no disposa d'un 

llenguatge femení exclusiu no podrà pertànyer, tampoc, a una hipotètica col·lectivitat 

femenina. La Marta, la Justina, la Cinta, l'Amàlia, la Quima i l'Octàvia fan memòria, 

cadascuna, de la part que els pertoca (recordeu 3.I.8., 163), i no presenten cap llaç 

afectiu o d'ajuda entre elles. Aquest fet mateix el podem traslladar a l'àmbit de la creació 

                                                           
88 On sí que trobem diferències lingüístiques és en les cartes d'Arnau de Roda, però altra vegada són 
diferències que es deuen més a la seva condició de comentador extradiegètic i heterodiegètic (utilitza, per 
tant, recursos metalingüístics, mots i conceptes propis de finals de segle XX que no existien al segle XIX, 
etc.) que no pas al fet de ser un home. Si el comentador del relat fos una dona, probablement la sintaxi 
dels seus comentaris seria molt similar, ja que les dones també utilitzen, aparentment amb naturalitat, la 
llengua fabricada pels homes.  
89 Dale Spender (1980), Man Made Language, 2a ed. (Londres: Pandora, 1985) 143. 
90 Ibid., 148. 
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literària. En el seu anàlisi de la veu narrativa en el relat, Susan Sniader Lanser n'ha 

identificat tres tipus diferents, l'autorial, la personal i la comunal, cadascun dels quals 

"represents not simply a set of technical distinctions but a particular kind of narrative 

consciousness and hence a particular nexus of powers, dangers, prohibitions, and 

possibilities"91. Doncs bé, segons ella, encara que el tipus de veu comunal és un 

fenomen que podria donar expressió a comunitats marginals allunyant el text dels 

protagonistes individuals i de les trames personals, també és cert que gairebé sempre es 

tracta de la creació d'un sol autor que s'ensenyoreix del poder d'una col·lectivitat, i no 

pas d'una creació realment col·lectiva92. A més, si acceptem que la tria d'un o altre tipus 

de veu narrativa en el relat és resultat tant de les possibilitats formals com de les socials 

de què disposa un autor, avui en dia, malgrat que les possibilitats socials hi són, les 

convencions novel·lístiques continuen frenant la utilització de veus narratives 

comunals93.   

 És el cas d'Estremida memòria: una novel·la que presenta una col·lectivitat però 

en què l'autoria és individual; un relat en què els personatges femenins no creen cap 

mena de comunitat, ni tan sols cap vincle entre elles. L'única excepció rellevant la 

trobem en la relació Octàvia-Emília94. Dels nou capítols en què l'Octàvia focalitza el 

relat, en vuit l'Emília és al seu costat, acompanyant-la i consolant-la: "La veu 

consoladora de l'Emília arriba a través de la fosca" (1.I.7., 26); o bé "Sent les mans de 

l'Emília, que l'abraça amb força" (1.II.6., 52). L'únic capítol que no compleix aquest 

patró és 4.II.6., que coincideix en el relat primer, precisament, amb les hores en què 

l'obrera es mobilitza per provar d'aturar l'execució i és detinguda. El punt àlgid d'aquesta 

relació de tendresa entre les dues amigues l'observarem en la darrera tanda de capítols, 

en la qual, per una sola vegada, la focalització no descansarà en l'Octàvia, que dorm, 

sinó en l'Emília: després d'haver cavat les fosses la nit anterior i havent dormit molt poc, 

el matí del dilluns 26 de novembre, poca estona abans de l'execució, l'Emília s'aixecarà i 

taparà les orelles de l'amiga "perquè la cridòria que esclatarà sota el balcó no la trasbalsi 

gens ni mica" (4.III.2., 323). 

                                                           
91 Susan Sniader Lanser (1992), op. cit., 15.  
92 Vegeu Ibid., 21-22.  
93 Vegeu Ibid., 223-279. 
94 Hi ha una altra relació femenina, més secundària, que és digna de menció, la de l'Amàlia amb  la 
mestressa de la Fonda del Navegant, on treballa: la senyora Carolina. Encara que seria interessant 
dilucidar-la, no ho farem per motius d'espai.  
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 De fet, aquesta tendresa provocarà, més endavant, especulacions sobre 

l'existència d'una relació eròtica entre totes dues; un fet així es trobaria, en aquest 

microcosmos rural de finals del segle XIX, clarament fora de la norma social ‒igual que 

la separació de l'Amàlia. És per això que la col·lectivitat hi reacciona amb la xafarderia 

i la maldicència. Arnau de Roda ho apuntarà en l'epíleg: "L'Octàvia va enclaustrar-se a 

casa i va comptar sempre amb l'afecte incondicional de l'Emília; si, després, totes dues 

van ser alguna cosa més que amigues com asseguraven veus volanderes, ningú no ho 

sap del cert i tampoc no és un tema que pertanyi a aquesta història" (E., 344). 

 L'Emília, però, és una excepció sobretot per una altra qüestió: és l'única dona 

protagonista que es mobilitza95. En aquest fet hi veiem un vincle directe amb la seva 

condició d'obrera. L'Emília, de fet, representa un canvi d'època, no forma part de la 

Mequinensa dels pagesos, les minyones, les mestresses de casa i les famílies nobles, 

sinó de la nova Mequinensa que neix arran de l'explotació de les mines de lignit, i que 

s'enriquirà sobretot amb la Primera Guerra Mundial. De tots els personatges de la 

novel·la, només un, de secundari, serà conscient de les transformacions històriques i 

socials que el nou model econòmic comporta: Florentí Miravet, un assidu del casino 

dels senyors, molt més sagaç que la majoria dels seus contertulians. 

Instal·lat eternament sota l'odalisca, impàvid davant la còlera dels altres 
casinites, va sostenir que els fets del fossar [és a dir, el càstig infligit pel Celestí 
Morgades als rebels] eren un pas en fals, una mesura potser escaient a la 
Mequinensa de feia uns anys, però inaplicable a una població on l'inici de 
l'explotació minera i del funcionament de la fàbrica d'extracte de regalèssia 
encetaven uns canvis socials que exigien més subtilesa. ¿Per què crear herois 
cavadors de tombes quan hauria estat més fàcil autoritzar-ne la protesta i deixar-
la cobrir-se de ridícul davant la multitudinària manifestació «espontània» 
(prèviament netejada d'elements massa impresentables com ara la manescala), 
que aleshores recorria els carrers de la vila? (4.II.9., 312)  

Aquesta nova època de la qual l'Emília és precursora suposarà un canvi de concepció 

per a les dones? Més enllà d'un canvi de costums a nivell superficial, la 

contemporanietat permetrà l'aparició d'una col·lectivitat femenina? Canviarà també el 

llenguatge? Tot plegat són preguntes la resposta de les quals ens portaria a un estudi no 

només inabastable en aquestes pàgines, sinó també inacabable. El que sí que és 

pertinent que ens preguntem, per acabar, és el següent: per què Moncada decideix teixir 
                                                           
95 No estudiarem aquí els personatges de la manescala ni de la cuinera Joana, ja que són secundaris. Val a 
dir, però, que entrarien dins el bàndol de l'acció i que són, amb l'Emília, les úniques dones que en 
formarien part.  
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una novel·la sobre uns fets de 1877 fent servir sis personatges femenins? Doncs perquè 

no pretén en cap moment fer novel·la històrica, no vol només explicar els fets i les seves 

conseqüències més manifestes, sinó construir una ficció sobre la memòria i els seus 

mecanismes. I tal com ha explicat Piñon, la memòria és, en essència, femenina. En la 

mitologia grega és representada per la deessa Mnemòsine, a la qual “es concedido el 

don de memorizar y la capacidad de repartir, entre los mortales, el legado mediante el 

cual se recordarían sus hechos para siempre. El poder de sembrar entre todos el talento 

de no olvidar nada”96. Així, “La condición de diosa y de mujer automáticamente vincula 

la memoria humana al universo femenino. Asegura al género el concepto 

memorialístico y la convicción de que efectivamente le caben las prerrogativas 

inherentes a tal estado”97. La Marta, la Justina, la Cinta, l’Amàlia, la Quima i l’Octàvia 

no només recorden, sinó que no poden no recordar.  

  

                                                           
96 Nélida Piñon, op. cit., 110. 
97 Ibid., 110-111. 
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4. Conclusions 

En el primer capítol hem examinat les tècniques narratives de més pes en aquesta 

novel·la seguint, gairebé fil per randa, els preceptes exposats per Gérard Genette al seu 

"Discours du récit". Amb l'anàlisi de l'aspecte "temps", hem pogut observar com el relat 

és ple d'anacronies, en especial d'analepsis, però també de repeticions, de sumaris i 

d'el·lipsis. El temps del relat trenca, contínuament, amb el temps de la història, és a dir, 

amb la successió cronològica dels fets. Així, la presència, a nivell formal, de totes 

aquestes tècniques narratives ens ha servit per copsar, a un nivell més profund, que la 

intenció de Moncada era posar de manifest les diferències entre història i memòria. 

 Després, amb l'anàlisi de l'aspecte "mode", hem comprès i hem pogut explicitar 

que qui veu (sobretot, qui viu) els fets de 1877 no és qui els narra. La tècnica de 

focalització múltiple utilitzada permet al narrador entrar en la consciència de diversos 

personatges, sense cedir la veu a cap. Cada personatge té un record parcial dels fets, i 

entre el d'uns i el d'altres s'observen certes diferències. Així, aquesta qüestió ha 

confirmat el que ja havíem deduït en el primer apartat: la memòria, fragmentària i 

subjectiva, ha de ser per força diferent de la història. 

 Més endavant, hem fet també una anàlisi de l'aspecte "veu". Sota aquesta 

etiqueta hem estudiat les dues veus narratives (que són, totes dues, alhora narradors i 

narrataris) i el seu àmbit extradiegètic. Ha quedat ben clar, com ja havia demostrat 

Carme Gregori Soldevila, que en Estremida memòria la metaficció té un pes 

fonamental. Si ho connectem amb el que hem inferit dels dos primers apartats, el 

resultat és que tenim una ficció autoconscient (és a dir, manifestament fictícia) que 

evidencia les diferències entre història i memòria, però que no es posiciona a favor de 

cap d'aquestes dues. 

 Ara bé, perquè l'anàlisi de la novel·la fos completa, hem hagut d'anar una mica 

més enllà. Limitant-nos a una aproximació purament formal com la que proposa 

Genette, corríem el risc de perdre bona part del significat del text. Sobretot, ens 

preocupava el fet de no haver-nos centrat, en cap moment, ens els personatges. Intuíem 

que ens podien revelar alguna cosa, sobretot tenint en compte que, dels set 

protagonistes, sis són dones.  

 Així, en el segon capítol d’aquest assaig, hem canviat de guia, i de Genette hem 

passat a Susan Sniader Lanser, que fa una crítica de la narratologia des d’un punt de 
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vista feminista. Segons el seu parer, malgrat que el “Discours du récit” ha estat una 

aportació fonamental per a l’estudi del text narratiu, té un abast limitat, com tenen un 

abast limitat tots els estudis de caire purament descriptiu, ja que obvien l’aspecte 

representacional de la literatura. I dins del text, els personatges, sobretot, tenen també 

aquesta doble cara: són motius estructurals i, al mateix temps, són persones. 

 Hem fet, per tant, una breu anàlisi, de caire realista, de cadascun dels 

protagonistes (donat que ja els havíem considerat com a motius estructurals en l’apartat 

del primer capítol dedicat a l’aspecte “mode”). Hem explicat les circumstàncies, tan 

externes com interiors, de la Marta, la Justina, la Cinta, l’Amàlia, la Quima, l’Octàvia i 

l’Agustí Montolí. Tot plegat ens ha servit per entendre com, mentre el personatge de 

l’escrivà pren part activa en el desenvolupament dels esdeveniments, les sis dones es 

dediquen només a recordar. És més, hem pogut comprovar com, en aquesta Mequinensa 

fictícia, s’estableix una frontera clara entre els personatges que actuen i els que 

recorden: els primers són gairebé sempre homes, els segons són gairebé sempre dones. 

A més, les sis protagonistes són víctimes evidents d’aquests actes que no han comès. 

 Tot plegat ens ha permès de comprendre, en primer lloc, el drama profund de la 

condició femenina en aquesta Mequinensa fictícia del 1877. Així doncs, i en segon lloc, 

podrem deduir la posició de l’autor real respecte a la història que ficcionalitza. 

Moncada, en tant que presenta fets molt dramàtics, s'inclina per qui els pateix. El seu 

relat no és tan sols descriptiu, no només retrata una comunitat rural de finals del segle 

XIX; també es posiciona, clarament, a favor dels vençuts, de les víctimes. Unes 

víctimes que no hem d'entendre en el marc d'una dicotomia reductiva entre assaltants i 

assaltats sinó, en el sentit més ampli i profund de la paraula, de tots aquells que pateixen 

l'opressió, la injustícia i la misèria. En la visió de l'escrivà Agustí Montolí hi albirem, 

molt sovint i gairebé obertament, l'opinió de Moncada: 

[...] els detinguts no eren ninots, sinó éssers humans; tenien una vida, una 
família, pertanyien a una col·lectivitat. No es tractava tant de castigar un crim 
(mereixedor d'una pena ‒ell era el primer d'exigir-la‒ encara que mai la 
salvatjada irreparable de la pena de mort), com d'esbrinar-ne les causes, d'escatir 
la responsabilitat social en aquella conducta i posar fi al que n'afavoria l'aparició. 
La pobresa, sens dubte, per no dir la misèria, n'era un factor determinant.(4.I.1., 
245) 
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En certa manera, el mateix Moncada ho admet quan explica que Estremida memòria 

pretenia fer evidents els mecanismes repressius i injustos del poder al voltant dels 

esdeveniments del 1877. Reprenem l'entrevista que li féu Josep M. Muñoz a L'Avenç: 

La ferida havia estat tan profunda que, quan es va saber que treballava sobre 
aquella historia algú va fer-me saber que no era bo ni oportú desenterrar-la. Cosa 
que demostrava que la maniobra política que tingué per objectiu aprofitar un 
acte de bandolerisme per estigmatitzar, en plena Restauració borbònica, una 
població reticent al canvi, havia tingut èxit. Una maniobra que la meva novel·la 
pretenia, entre altres coses, desemmascarar a través de la ficció literària, no pas 
‒insisteixo‒ des de la perspectiva d'un historiador.98 

La veu de l'autor, per tant, no és en cap cas neutra. Es revela contrari als que ostenten el 

poder econòmic, social, repressiu, i partidari de les víctimes. En aquesta novel·la, per 

tant, es mostra especialment a favor les dones, ja que per la seva condició la pateixen 

més intensament, la repressió.  

 Ara ja podem respondre la pregunta que ens plantejàvem al final del primer 

capítol: què pretén, Moncada, quan escriu una ficció en què les principals tècniques 

narratives apunten a la ruptura entre història i memòria? Tal com ell mateix apunta en la 

citació anterior i com ja hem avançat, amb unes paraules de Carme Gregori Soldevila, 

en l'apartat dedicat al mode, no vol només reconstruir els fets de 1877 ‒és a dir, no vol 

fer novel·la històrica. Pretén bastir una ficció sobre la memòria i la seva complexitat, els 

seus mecanismes, i les deformacions que opera sobre la història. I com que la memòria 

pertany a l'esfera del que és femení, s’haurà de servir principalment de figures 

femenines. Amb aquesta novel·la, Moncada sembla afirmar que, si més no fins a un cert 

moment històric, la història ha sigut l’àmbit de l’home i, la memòria, el de la dona. I de 

la història, les dones n'han sigut víctimes directes.   

 

  

                                                           
98 Josep M. Muñoz, op. cit., 54.  
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