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Teresa Pàmies va prenent un lloc
ben destacat entre els narradors del
país. L’èxit inicial —amb el Testa
ment a Praga, premi Josep Pla—
va poder semblar l’èxit d’un tema
indubtablement ben tractat, però
suggestiu per ell mateix, i encara
més amb el reforç d’aquells frag
ments admirables de les memòries
del pare. Després, hem anat veient
que no era això sol. I crec que en
el llibre del qual ara parlo n’hi ha
la prova decisiva. En un cert sen
tit, Teresa Pàmies no hi ha pas
abandonat el tema inicial —com no
l’ha abandonat a Quan érem capi
tans—, però amb les voltes que hi
ha donat ha demostrat prou bé que
allò que compta de debò en els
seus llibres, més que no el tema,
és la manera com l’escriptor el sap
utilitzar. El primer llibre era cen
trat en l’exili: el d’ella i el del seu
pare. Després, a Quan érem capi
tans, dóna una visió del passat
—d’ella i del país—, tal com el veu
avui, després d’una llarga experièn
cia. I Va ploure tot el dia és el
llibre del retorn. D’un retorn —prou
que ho sabem els qui l’hem viscut,
encara que fos en un altre moment
i d’unes altres maneres— insepara
ble, és clar, dels records del passat
i de la vida de l’exili, i que pren,
així i tot, una virtualitat pròpia que
deixa marcats els qui l’han viscut.
La manera de contar és, en aquest
llibre de Teresa Pàmies, molt més
eficaç i molt més «novel·lística»
que en el primer. L’autora ens diu:
«Quedi ben entès que heu llegit
una novel·la», i ens adverteix que
hi ha posat situacions i personatges
«estrictament imaginaris». Però, de
fet, jo no hi sabria pas destriar
allò que és imaginat d’allò que hi
és recordat. I, en tot cas, i encara
que no ens fes cap advertiment,
el que és evident és que el procedi
ment narratiu que hi adopta és molt
més lliure, i l’ofici literari molt més
segur. Sense cap justificació que no
sigui purament literària, hi barreja
episodis molt diversos i els conta
tan aviat en primera com en segona
persona. Tot això no exclou, ja
s’entén —i l’autora també ens ho
diu—, que en el llibre hi hagi «molt
d’autobiogràfic». Però no costa gai
re d’adonar-se que, en la utilització,
tot esdevé, diríem, autobiogràfic
sense compromís. És a dir, novellístic.
El llibre conta, en present, i sobre
el fons pròxim d’un dia de pluja
incessant, l’episodi de la visita d’uns
policies a casa de la nouvinguda.
Hi fan un registre, se l’enduen a
declarar i, al vespre, la deixen en
llibertat. L’acció és, així, molt sen
zilla, perfectament ambientada, i
contada sense insistències, en uns
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termes realistes molt afinats i sense
cap truculència. Insisteixo que, pro
duïda sobre el fons de la pluja, els
locals, el carrer, la imatge ambien
tal és immediata i vivissima. Però,
un cop l’ha aconseguida, la narra
dora —molt explicablement— no
en converteix els episodis en tema
narratiu immediat del llibre, sinó
que els utilitza, quan li convé —i
els qui hem conegut situacions anà
logues sabem fins on poden ser
suggeridors—, per ajustar amb més
precisió els estats d’esperit que li
produeixen en present als records
entrelligats de l’exili i del retorn
que, sense donar mai la impressió
d’esprémer massa el tema, i units
amb alguna fugida cap a un passat
més .remot, formen el veritable con
tingut del llibre. El mateix diria del
to, de la manera de contar, que hi
apareix més personal encara, i so
bretot més segura, que en els llibres
anteriors. El pas del present als
diversos nivells del passat hi és fet
amb una naturalitat i una traça
molt remarcables; el fil mai no hi
és trencat. I el llenguatge, sempre
eficaç, hi aconsegueix ben sovint
una intensitat expressiva molt alta.
He dit que el tema no hi és mai
utilitzat d’una manera exhaustiva,
i crec que és per aquí que esdevé
visible una de les qualitats més evi
dents del llibre. La riquesa temà
tica no hi és un resultat de la
varietat que hi pugui haver en els
fets viscuts, sinó de la intensitat
amb què han estat viscuts; en el
passat, és clar, però sobretot a
l’hora de transformar-los en lletra
escrita. D’aquí ve que, a despit de
la unitat temàtica que es manté en
els tres llibres publicats fins ara,
Teresa Pàmies no hi aparegui com
una narradora limitada a un sol
tema. Qualsevol altre tema humà
dels que hi apareixen indicats tot
passant pren, per poc que l’autora
s’hi entretingui, la mateixa intensitat
dels que pot semblar que depenen
de la temàtica deliberada de Tobra.
M’agradarà molt llegir, parli del
que parli, el llibre següent.
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