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Traços
encreuats

La immensitat de les muntanyes del
Maestrat és l’escenari on es desenvolupa la
darrera obra del castellonenc Joan Andrés
Sorribes, guanyadora del Premi Enric Valor
de Novel·la 2002. Aquestes contrades, les
més elevades i potser les més oblidades del
País Valencià —també des del punt de vis-
ta literari—, han estat històricament terra de
guerrilla. Guerres de guerrilles que, com en
el cas del conflicte entre carlins i cristins,
poc o gens eren enteses per la població
d’aquest territori, que en canvi, irremeiable-
ment, sempre hi acabava involucrada d’una
manera o d’una altra.

Joan Andrés Sorribes ens explica al seu
llibre la relació entre dos homes —un sa-
cerdot del cap i casal i un masover del ter-
reny— que, provenint de mons radicalment
diferents, acaben units per múltiples llaços
i esdevenen durant el conflicte «més que
germans». L’habilitat de l’autor castellonenc
per enfrontar-se amb aquesta dualitat —
l’home de ciutat, l’home de camp; l’idea-
lista convençut, el descregut; el lletrat,
l’analfabet...— des d’un punt de vista his-
tòric i ètnic és portentosa. Aquesta relació
que sols les circumstàncies de la guerra
poden explicar centra tota la narració. El
llibre, doncs, és un diàleg constant entre
dos personatges que tenen concepcions del
món diferents, i això ho palesa el lèxic
emprat per l’autor, que ens acosta a ca-
dascun dels personatges amb un registre
distint i, com que la història se centra al
Maestrat i en la vida a la muntanya, res-
cata de l’oblit paraules i construccions que
fan referència a un estil de vida gairebé
ja extingit.

Aquest és el mèrit de l’historiador caste-
llonenc, el d’acostar-nos a la realitat de la
Guerra Carlina des de prismes diferents
però, alhora, adaptats al context bèl·lic
particular i al context històric general —la
vida al Maestrat durant la primera meitat
del segle XIX. Els paisatges muntanyosos del
Maestrat, acuradament descrits al llarg de
l’obra, inspiren una tranquil·litat i una cal-
ma que inviten a la reflexió. I aquesta tam-
bé és una de les fites assolides per Andrés
Sorribes: emmarcar l’estret vincle sorgit
entre el mossèn i el masover en relació amb
la  natura, que sembla canviar de mica en
mica el caràcter de la gent forana. En
aquest sentit, al llibre trobem abundants
intercanvis de paraules, però sense grans
discursos, sinó amb ràpides i curtes frases
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acompanyades d’un igual nombre de silen-
cis, ço és, el parlar propi de la muntanya.

Tanmateix convé dir que, tot i que el lli-
bre és correctíssim en aquest nivell, la len-
titud de la trama fa a vegades que la histò-
ria perda dinamisme, de manera que pas-
satges sencers acaben encallant en escenes
poc interessants des del punt de vista del
lector. Així mateix, trobe que es podia ha-
ver tret molt més profit al context bèl·lic com
a element catalitzador del relat. També és
cert que per a l’autor la Guerra Carlina no
és més que el rerefons de la teranyina de
múltiples lligams en què s’embolica l’amis-
tat dels dos personatges principals.

Altrament resulta agraït que la història
gire entorn de gent del comú i no entorn
de personalitats «importants» de l’època...
malgrat que en diversos capítols es prenen
com a punt de referència els principals
comandaments del carlisme al Maestrat. Hi
veiem reflectida la ruda i orgullosa perso-
nalitat del mític guerriller Josep Miralles «el
Serrador», i també —sobretot— la valentia
i empenta de l’anomenat «Tigre del Maes-
trat», el tortosí Ramon Cabrera.

La trajectòria de l’estranya parella que
protagonitza el llibre queda lligada també
pels tombs del destí a les decisions preses
per aquests comandaments, i sobretot, més
a nivell personal, al general tortosí, que ells
coneixen quan només era un simple sergent.
Amb Cabrera els unirà quelcom més que la
inevitable lluita contra els cristins. Tot i això
em sembla que d’aquesta relació es podria
haver extret una explicació major del con-
flicte carlí, potser més detallada.

El que sí que es fa ben palès al llibre és
el xoc i joc d’interessos existents entre els
diversos estaments i classes que es dóna
durant la Guerra Carlina. Andrés Sorribes
ens descriu un quadre antagònic entre ser-
vils i liberals, que estaven bregant amb les
armes no només per l’ascens al tron d’Isabel
o Carles, respectivament, sinó que duien a
terme el que fou el combat definitiu entre els
qui defensaven l’Antic Règim i els qui plan-
tejaven un model alternatiu de societat. Ens
explica com en un episodi tan important com
aquest, darrer envit de la Revolució Liberal
—ja que a partir d’aquesta guerra no tor-
narien mai més al poder els absolutistes i
es produiria el canvi social cap al capitalis-
me—, els poders fàctics de la societat pre-
nien posicions, de vegades ambiguament,
a favor d’uns o d’altres segons els seus in-
teressos generals i conjunturals. Compartisc
la visió que dóna l’autor en relació amb la
socialització del conflicte, que fou, sobretot
en l’àmbit rural —com palesa l’obra en cen-
trar-se al focus més important del carlisme
valencià—, més forçada que no conscient.
En La creu de Cabrera hom s’adona de la
dualitat entre el món urbà i el món rural, on
la politització de la gent era gairebé inexis-
tent. I en aquest sentit el llibre encerta de
manera indubtable.

Tot plegat, allò interessant d’aquesta obra
és la genialitat de l’autor a l’hora d’expo-
sar el xoc de mentalitats i de formes de vida
que es dóna entre el camp i la ciutat, els
carlistes convençuts i els carlistes forçats, els
peixos grossos de la societat i la carn de
canó de legions de pobres morts al camp
de batalla... Un marc muntanyenc, una ter-
ra aspra i marginada, és l’escenari d’aques-
tes correries militars, d’aquesta violència
armada de la lluita de classes que en mol-
tes altres ocasions han viscut aquestes con-
trades, les del Maestrat.
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