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Maria Barbal
Qui sóc i per què escric...
Maria Barbal

Sóc una dona. Nascuda a Tremp, i per tant, trempolina.
He viscut la infantesa i primera joventut als Pallars.
Centenars de dies al Jussà i uns centenars d'hores al
Sobirà.
Els pares em van donar el que ells no havien pogut tenir: instrucció des de ben xica; però eren els
anys cinquanta i els centres escolars respiraven submisos, el català hi era ignorat. També a
diferència dels pares, vaig viure en la despreocupació de qualsevol feina necessària que no fos
estudiar. El meu germà i jo, com la majoria de nens i nenes de Tremp, vam aprendre a nedar al
pantà de Sant Antoni. Ja som a l'època de les vacances, però les millors vam tenir-les els primers
anys, a la vall d'Àssua, a casa de la padrina, quan encara hi havia terra sembrada i bestiar par aviar.
Una mica de lluny, com si fos un joc sense esforç, vaig conèixer les feines pròpies de l'estiu. Segar,
gavellar, batre... Era el final d'una època que, quan vaig complir dotze anys, ja havia acabat per a la
casa de la meva mare, en hores de gran afluència de famílies des de la muntanya cap a les ciutats.
La meva va ser, només, una migració cultural. Vaig arribar a Barcelona als catorze anys, el 1964, per
continuar el Batxillerat. Aleshores no sabia que esdevindria la meva ciutat. Aquest fet es va produir
molt més tard, quan ja havia acabat Filosofia i Lletres a la Universitat Central i em decidia a buscar
feina en el camp de l'ensenyament.
Feia temps que m'agradava escriure, però aquesta era una ocupació instintivament íntima, de què no
acostumava a parlar.
Recordo uns versos en un bloc quadriculat, devia tenir tretze o catorze anys. D'aleshores són també
unes llibretes on recollia un diari. Quan amb les companyes de l'Institut Montserrat vaig viatjar a
Castella, prèviament el pare me n'havia demanat un reportatge. El seu amor per la terra i les
persones, per la lectura, per les anècdotes, per les paraules, el compto definitiu en el fet que jo
comencés a escriure. Ara bé, se'm demana per què escric, en present.
Hi ha més d'una resposta i, per tant, cada una conté només una part dels motius, encara que
qualsevol d'aquestes parts és suficient per escriure.
Escric perquè m'agrada.
Perquè és una manera de viure sota d'altres pells. És a dir: per ser qui no sóc i fer allò que no faig,
segurament un intent de transvestisme i d'inconformisme.
Escric per tenir la llibertat de dir el que no diria enraonant.
Algunes hores, escric per necessitat.
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Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Hiperenciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0241052.xml
WEB: A la Viquipèdia
Breu biografia, obra i enllaços sobre l'autor a l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Barbal
WEB: Maria Barbal a l'Institut Ramon Llull
Nota biogràfica dins l'espai dedicat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara 2004.
http://www.llull.cat/monografics/fil04/cat/02protagonistes/Barbal_Maria.shtm

Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Barbal+Maria&sortdropdown=-&searchs
cope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/a?SEARCH=Barbal%2C+Maria&sortdropdown=-&searchscope=23
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C__SMaria%20Barbal__Orightresult__U1?lang
=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autora (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&sc=1&p=Barbal%2C+Maria&f=author
WEB: Articles sobre l'autora (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Barbal%2C+Maria&f=keyword&action_search=Cerca&c=Trace
s+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=hb
WEB: Barbal, a WorldCat
Informació bibliogràfica a la xarxa de biblioteques gestionada per l'OCLC (Online Computer Library
Center, Inc.)
http://www.worldcat.org/search?q=%22maria+barbal%22&qt=results_page

Tast de textos

●

Text
PDF: Com es viu sent 'escriptor català de l'any'?
L'autora explica la seva experiència com a 'escriptor català de l'any', reconeixement que atorga la
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North American Catalan Society i que inclou una gira per diferents universitats americanes. A l'Ara
llegim (06/06/2015).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/ara/2015/ara_a2015m6d6p56sarallegim.pdf
PDF: En la pell de l'altre (2014)
Primeres pàgines de la novel·la.
http://static0.grup62.cat/llibres_contingut_extra/31/201023_30365_28826_En_la_pell_de_l_altre.pdf
PDF: Bella, bruixa, estimada
Relat publicat a Els Marges, n. 78 (hivern de 2006).
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/download/142413/193967
WEB: Fragment de País íntim, premi Bertrana 2005
A Vilaweb Lletres (28/11/2005).
http://www.vilaweb.com/www/lletres/llibre?llibre=1634607
PDF: Pedra de tartera (1985)
Primeres pàgines de l'edició commemorativa del 30è aniversari de la novel·la (2015).
http://static0.grup62.cat/llibres_contingut_extra/31/30957_Pedra_de_tartera.pdf

●

WEB: Barbal a Google Books
https://lletra.uoc.eduhttps://www.google.com/search?tbm=bks&q=inauthor%3Amaria+barbal

Els lectors llegeixen

●

AUDIO: Caputxeta d'Artesa i Jaume Delclòs llegeixen Pedra de tartera, de Maria Barbal
http://soundcloud.com/lletra/pedra-de-tartera-maria-barbal

Comentaris sobre l'autora

●

Crítica
WEB: Pàgina de l'AELC
Biografia, publicacions i altres materials.
http://www.escriptors.cat/autors/barbalm/
WEB: Barbal, traduïda
Biografia, comentaris sobre l'obra, bibliografia i una selecció de textos traduïts. A Visat (PEN
Català).
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/autor/116/maria-barbal.html
PDF: Retrat de Maria Barbal
Volum de la sèrie Retrats dedicat a l'autora. Inclou diversos estudis sobre la seva obra i una àmplia
selecció bibliogràfica. A cura de Carme Arenas (AELC, 2010).
http://www.escriptors.cat/files/retrat-maria-barbal.pdf
WEB: L'autora al Corpus Literari Ciutat de Barcelona
Biografia, enllaços i transcripció d'articles sobre Barbal.
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=116
PDF: Conxa 'forever'
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Un article de Julià Guillamon amb motiu del trentè aniversari de la publicació de Pedra de tartera. A
La Vanguardia. Culturas (09/01/2016).
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE05/PUB/2016/01/09/LVG201601090095CC.pdf
PDF: L’escriptura com a paraula: País íntim de Maria Barbal
Estudi de Sandrine Frayssinhes a Revista de Filología Románica, 29 (2012).
http://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/download/38951/37586
PDF: Una història sense història
Un estudi de Simona Škrabec sobre Pedra de tartera. A Els Marges, 89 (2009).
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/download/142711/194266
PDF: Els errors d'Emma
Ressenya de Xavier Pla sobre la novel·la Emma. A l'Avui (03/04/2008).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av080403_07.pdf
PDF: Ressenya de País íntim
Per Josep Sanz. A Els Marges, n. 81 (2007).
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/download/142111/193639

●

PDF: Cicle del Pallars
Crítica de Susanna Rafart sobre el cicle que formen les novel·les Pedra de tartera, Mel i metzines i
Càmfora. A l'Avui (13/06/2002).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av04678.pdf

Diversos
WEB: 'M’ha costat acceptar que el meu camí ja el tinc escrit'
David Guzman conversa amb l'autora a propòsit dels trenta anys de la publicació de Pedra de
tartera. A El País (25/11/2015).
http://cat.elpais.com/cat/2015/11/25/cultura/1448485386_583658.html
PDF: 'Vull creure que el millor llibre encara no l’he escrit'
Eva Piquer entrevista Maria Barbal. A l'Avui (03/04/2008).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av080403_06.pdf
PDF: 'La societat no perdona els qui se n'aparten'
Maria Barbal parla sobre els orígens de la novel·la Emma i sobre la seva participació a la Fira de
Frankfurt. A El País. Quadern (27/03/2008).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/elpais/pais080327_03.pdf
PDF: Qüestions a Maria Barbal
Carles Cortés dialoga amb l'autora sobre la seva trajectòria vital i literària.
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=33&ved=0CAwQFjACOB4&url=http%3A%
2F%2Fdescargas.cervantesvirtual.com%2Fservlet%2FSirveObras%2F68071519906139506300080
%2F029642.pdf%3Fincr%3D1&rct=j&q=%22maria+barbal%22&ei=PaqfS_-oAsX54Ab8vJH8DQ&us
g=AFQjCNGTr9SCdc5mTMzuiRQDqzrBedx7gg
WEB: Maria Barbal i el Pallars
Descripció de la ruta literària dedicada a l'autora (Vilaweb Lletres).
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=3618934
4

Si vols citar aquesta pàgina...
Actualitat literària sobre Maria Barbal a LletrA, la literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya)
< https://lletra.uoc.edu/ca/autora/maria-barbal >

●

PDF: Maria Barbal, premi Prudenci Bertrana 2005
Amb la novel·la País íntim. Notícia a Avui (09/09/2005).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av06315.pdf

Propostes didàctiques

●

Recursos
WEB: Proposta de lectura sobre Pedra de tartera
Recursos de lectura per als estudiants d'ESO al web de l'edu365.
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/pedra/index.htm
WEB: Pedra de tartera
Proposta de lectura a Biblionet, la guia interactiva de literatura catalana.
http://www.xtec.es/~lrius1/barbal/contenidor.htm

●

WEB: Guia de lectura de Pedra de tartera
Elaborada per Pura Santacreu dins el projecte Diàleg entre l'escriptor i els lectors joves 2010.
http://es.scribd.com/doc/26707931/Guia-Pedra-de-Tartera

Viquilletra

●

WEB: Activitats sobre Pedra de tartera
Recull les activitats sobre aquesta obra elaborades pels estudiants d'ESO i Batxillerat dins el
projecte Viquilletra (Departament d'Ensenyament - UOC).
http://www.viquilletra.cat/Pedra_de_tartera_de_l'autora_Maria_Barbal
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