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1.- El present treball s’emmarca dins dels projectes d’investigació: AICO 15I201 “Personatges, identitats socials i 
literatura valenciana dels anys seixanta fins a la fi de segle XX” finançat per la Generalitat Valenciana i “Retórica 
constructivista: discursos de la identidad” (REf: FFI2013-4934-R) del Ministerio de Economia y Competitividad 
dins del marc del grup de treball del Pla de Promoció de la Investigació de la Universitat Jaume I (2015)“Funcions 
educatives de la literatura a l’entorn de les emocions. La imaginació i la construcció d’identitats”.

Abstract
Sometimes the links of space and time in the stories, 
or the character peculiarities suggest things in a social 
group. The link between novel and territory reveals 
emotions in the reader. From this point of view we 
review some literary contributions which, in our opinion, 
contribute to this particular relationship between author, 
text and reader.

Keys: territory, emotions, discourse, novel, character.

Resum
De vegades, els lligams d’espai i de temps de la narrativa, 
o les peculiaritats dels personatges, suggereixen coses 
semblants a un grup social. La vinculació entre novel·la 
i territori és una d’aquelles qüestions que desvetlla 
emocions en el lector. Des d’aquest punt de vista fem 
un repàs a algunes aportacions literàries que, segons el 
nostre criteri, contribueixen a aquesta relació particular 
entre autor, text i lector.

Paraules clau: territori, emoció, discurs, novel·la, 
personatge.

Diu algú que la societat digital deixa en l’oblit la lectura en paper, que el cinema i 
la televisió s’han menjat l’espai de la cultura del llibre, i que, en el futur, llegir llibres 
serà una cosa tan rara com fumar en pipa, passejar pel camp per determinar el nom dels 
ocells o llaurar la fusta amb puntacorrent i filaberquí per decorar mobles. 

Potser els auguris d’aquesta senda nefanda per a la intel·ligència vinguen donats 
per mitjans de comunicació, lectures obligatòries que esperonen el rebuig dels joves 
i un sovintejat -per desgràcia- menyspreu cap a la gent que llig com si foren ànimes 
damnades.

1.- Literatura identitària 
Ara, si heu aconseguit salvar l’impediment d’aquests dos paràgrafs sense ennuegar-

vos en la lectura, intentarem reflexionar sobre determinats plaers que es troben ocults 
en la paraula, en el text, en les novel·les. Concretament intentarem explicar alguna cosa 
estranya que es produeix quan llegim un paper que toca coses que ens són properes. 

El nostre paisatge, els personatges de la nostra història, els nostres costums i les nostres 
paraules formen un entramat de coses que podem resumir amb una idea: identitat. Quan 
el territori s’interioritza -això és, sentir-lo nostre- l’individu passa a considerar-se un 
element que pertany a un conjunt. La noció de la matemàtica “conjunt” potser ens ajude 
a determinar fins a quin punt un seguit d’individus (elements) s’identifica amb aquesta 
noció. Podríem dir que hi ha el conjunt dels seguidors del Barça (incompatibles amb 
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els del R. Madrid, se suposa), podríem dir que hi ha el conjunt dels vegetarians (oposat 
al dels menjadors de carn), dels afeccionats al ciclisme, dels de la gastronomia, de la 
lectura de poesia, dels caçadors de bolets, dels filatèlics i columbicultors... En tots els 
casos hi ha un criteri per “identificar-los”. Hi ha una senya d’identitat. 

Ara bé, què ocorre en el nostre cervell quan ens identifiquem amb alguna cosa. Immedia-
tament hi ha un mecanisme del sistema nerviós que ens indica que aquella persona, aquell 
equip, aquella activitat, és el que ens agrada. S’ha produït un fluxe d’emocions positives 
que afecten la zona central de la màquina de pensar, aquella que no és tan racional com 
creiem, la primària, la que també ens aboca a cridar, plorar, besar, riure, irritar-nos... 

El neuròleg portugués Antonio Damásio ho anomenava “el error de Descartes” i venia a 
desmuntar els vells plantejaments “quadriculats” del filòsof francès amb aportacions molt 
interessants des d’una disciplina tan aspra com puga ser la història de la medicina. 

El que ha aconseguit Damásio és mostrar com hi ha uns factors irracionals, uns impulsos 
emocionals que mantenen viva la identitat de l’individu i que si no es manifesten d’una manera 
primària és perquè hi ha zones del cervell que emmotllen i condicionen el comportament humà
dins de la societat. Controlar la ira, la violència, el plor, 
el riure desmesurat, són coses que hem anat aprenent 
segons creixíem. Encara així sabem que hi ha determinats 
elements que romanen tancats en el nostre cap i potser 
no es manifesten externament amb facilitat. 

Es tracta de les emocions, que poden ser controla-
des o descontrolades segons la mena d’individus. 
Quan llegim, quan veiem una pel·lícula, quan 
contemplem un cos o una cara, quan ens acarem a un 
paisatge, hi ha alguna cosa que ens pot fer simpàtic 
o antipàtic allò que tenim al davant. Sovint ho 
atribuïm a les coses que ens resulten més properes, 
més familiars. Això expli-caria, per exemple, la por 
a allò desconegut i, fins i tot, l’odi cap al diferent. 

 Les emocions derivades de la identitat tenen a veure 
amb coses aparentment poc racionals. D’ací que quan 
llegim una novel·la o un conte que descriu un ambient 
proper, un personatge que ens resulta familiar, unes paraules que creiem només es diuen 
a la nostra comarca, ens posem cofois de saber-nos dins d’aquell col·lectiu. Algú diria 
que això és pura química. Efectivament, les endorfines que es generen són una reacció 
a un estímul extern. Ara bé, no s’ha arribat a apamar encara la ponderació entre estímul 
i presència en el nucli del plaer (nucleus accumbens). Els escàners d’activitat cerebral 
en donen moltes pistes, però. 

Certament, el vell adagi d’Ortega sobre el ser i les seues circumstàncies seria vàlid 
per veure un lligam entre ciència i literatura inimaginable fins fa quatre dies. Però com 
que no som científics dels de bata blanca i laboratori, preferim decantar-nos cap a la 
part del plaer; explicar-nos fins a quin punt sentim segons quines coses quan llegim. Per 
exemple, que un càtar imperfecte com el creat per Víctor Amela (2014) té a veure amb 
una casa de Morella en la qual s’amaguen els records del sotasignat ara fa cinquanta anys 
és un detall sense importància. Sembla una bajanada, què més dóna que un personatge 
de ficció estiga ací o allà, si només és una invenció? Per què el nom de Morella, d’una 

Vista de Xiva de Morella. Dins de la mola que es veu darrere del poble hi 
ha la coneguda com a "Cova del Groc", on la història oral fixa l'amagatall 
del dirigent carlí.
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casa a la Plaça Tarrascons d’aquella ciutat, ens dóna un punt d’interés afegit a la lectura? 
No ho confessaré pas. 

El mateix ocorre amb un altre producte del mateix autor. Una llegenda com ara la del 
Groc, que tantes històries narrades a la vora del foc de les cases de Xiva o del Forcall 
va engegar, es redimensiona en la redacció novel·lesca. Per què correm a veure què 
conta i què en descobrim més enllà dels relats de la nostra infantesa? 

Quan J. Rovira retrata estampes del seu Cinctorres natal (1987), quan ens explica la 
sensació dels sarments cremant al foc, alguna cosa ens retrotrau a experiències viscudes 
en circumstàncies semblants; potser a dies d’hivern abocats a la llar, o a rituals de cuina 
com el fet de torrar carn. 

També Andreu Carranza (2004), potser intertextualitzant Ayguals de Izco (1849), 
ens reconta com el jove seminarista tortosí anomenat Cabrera va capgirar el curs d’una 
batalla a les portes de Morella només armat amb un garrot. Llavors, l’imaginari col·lectiu 
es posa a pensar en les vessants o faldes de la ciutat, la baixada cap a l’Hostal Nou, el 
caramull del castell dalt de la penya més alta de la ciutat. I és en aquest punt, quan se 
suggereixen imatges a partir de les paraules, on el prodigi que obra el cervell posa en 
marxa aquests mecanismes automàtics que es diuen record. La memòria, element tan 
individual com col·lectiu, ens diu qui som. 

Les vivències amb el voltant, amb el proïsme, són una de les marques que van deixant 
empremta segons anem creixent al si d’un col·lectiu. Quan la literatura retrata algun 
fragment de la nostra memòria s’estableix un lligam emocional entre l’individu que llig 
en relació amb l’individu que escriu, amb allò que està escrit. 

Tothom ha escoltat dir que som allò que mengem; però mengem per sostenir-nos 
biològica-ment i intel·lectual. L’ànima també necessita nodrir-se, créixer, aprendre. I 
en aquell camí del creixement anem acumulant les senyes identitàries com a marques 
del que som.

 
2.- Interioritzar el territori

El propòsit del present escrit no és fer una altra cosa que revisar, negre sobre blanc, 
determinades parcel·les del pensament humà que sostenen la identitat. En aquest sentit 
hem referit la importància del lloc on un individu naix i d’allò que l’envolta mentre 
accedeix al coneixement del món. Això forma part de l’educació, i la literatura és només 
una petita parcel·la on s’amaga la saviesa dels llocs i dels temps que tenen a veure amb 
allò que lliga la memòria individual i la memòria col·lectiva. Quan els espais immediats, 
els espais apresos des de la infantesa, es fan nostres a través de la percepció, llavors els 
interioritzem perquè els sabem de memòria i són presents com si foren imatges dins 
del nostre cervell. 

Com diu Antonio Damásio (2010) en una de les seues publicacions, el cervell fa 
l’home. Encara aniríem més enllà i gosaríem afirmar que les coincidències de cervells 
en espais i temps fan les coincidències d’idees i de cervells, que fan les identitats 
col·lectives. Heus ací com el paisatge, interioritzat per un individu i un altre, formant 
part d’aquest sentiment col·lectiu, que nota determinades emocions quan s’identifica 
amb aquells llocs que són el referent comú, es fa nostre. 

La tribu i els seus penyals, com la penya referencial del Forcall, com el castell de 
Morella, es constitueixen en icona identitària com ho fa, posem per cas, l’arbre de 
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Gernika. Parlem d’espai, de fites en l’espai i dels seus lligams amb la narració ancestral. 
Sovint les tribus antigues necessitaven de narracions fundacionals, com ara la nostra 
comarca necessita retrobar-se amb el llegendari iber a través de Léssera (Andrés 
Sorribes, 1999). I com no, també fan falta els herois. Més enllà de l’Hèrcules dels grecs, 
o d’Odisseu, la història local gira al voltant de figures com ara Jaume I, Balasc d’Alagó, 
Francesc de Vinatea o Cabrera, més recent. 

A partir d’allò que ens conten les històries que tenen a veure amb nosaltres 
s’estableixen un seguit de lligams cognitius. La importància d’això, sumada a la del 
paisatge, del territori, posem per cas, abriga uns constituents cabdals a l’hora d’incentivar 
els interessos lectors. Quantes vegades no hem fet cap a una llibreria o a una biblioteca 
interessats per uns contes o per una novel·la que estan ambientats en la nostra comarca? 
Les històries de maquis, per exemple, ens són properes perquè viuen en la memòria de 
les vivències de la gent gran i en el paisatge dels boscos propers. Fa uns anys encara es 
trobaven vestigis de campaments de la guerrilla.  

Quan un novel·lista aborda aquest tema descobreix que a les nostres comarques hi ha 
dos trets que marquen l’imaginari sobre el particular: els silencis i la violència. Això, 
que tan bé ha sabut retratar en una novel·la recent Martí Domínguez (2016) -tot i que 
no es tractaria d’una ambientació en la comarca estrictament- va estar abordat per Joan 
Francesc Mira en el seu Viatge al final del fred (1983) i per Alicia Giménez Barlett (2011) 
en el seu llibre sobre el personatge conegut com La Pastora, reconstrucció novel·lada 
a partir de la biografia que va publicar José Calvo Segarra (2010). 

La història oral, la llegenda, les vivències fins i 
tot, porten a una confluència emocional de la gent 
que habita en un territori quan saben que, en certa 
mesura, “es parla d’ells”. Perquè parlar de la nostra 
història és parlar de nosaltres, no ens enganyem. I 
així aconseguim que aquest punt de curiositat que 
es desperta quan algú s’assabenta que parlen d’ell 
ens faça acarar-nos amb escrits sobre nosaltres. 

Aquest és un punt que el lector vinclat al seu territori 
té a bé considerar com a element “d’interés” a l’hora 
de fer una tria per a les seues lectures. La pregunta 
que se’ns presenta, immediatament, és si hi ha alguna 
raó especial que mene el lector cap a un tipus d’escrit
 enfront d’altres més “universals”  o potser més ben acollits per la crítica canònica. 

Efectivament, no hi ha raó objectiva que explique una decisió com aquesta. Potser la 
mateixa que ens duu, quan visitem un país exòtic, a triar aquells menjars que ens són 
coneguts abans que no endinsar-nos en aventures de digestió complexa o de procedència 
incerta. Elegir un text que plantege aspectes territorials és un element irracional que té 
a veure amb l’atavisme de la tribu, amb el confort de sentir-se part d’un col·lectiu en 
el qual l’individu lector pot trobar-se identificat. 

El nostre benvolgut Sergi Beser (1999) va esmerçar temps i idees a fer una 
recol·lecció literària memorable sobre texts que tenen a veure amb Morella. Aquella 
obra d’homenatge a la ciutat, acompanyada de fotos d’alta vàlua artística de Julio Carbó, 
esdevingué una de les joies més estimades per alguns de nosaltres, una mena d’emblema 
a l’hora d’obsequiar visitants il·lustres i amics de veritat. La tria de l’estimat professor 
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Beser va ser un dels treballs dels quals la comarca pot estar més que enorgullida. No es 
tractava, únicament, de saber trobar els versos, els fragments narratius, les descripcions. 
La qüestió era agermanar el paisatge amb allò que s’havia dit sobre ell. 

La descripció del territori forma part d’aquests lligams entre paraula i memòria 
col·lectiva. Es tracta de veure com a propi aquell entorn recreat per l’autor d’un llibre 
i reconstruït mentalment pel lector. La comunió entre emissor i receptor en aquest fet 
comunicatiu de la descripció paisatgística obvia, sovint, detalls ambientals que autor 
i lector vinclats al territori coneixen. Sembla clar que quan escriptors com ara Víctor 
Amela, en la seua novel·la La filla del capità Groc (2016) esmenten pobles i llocs de 
la comarca haja d’haver una immediata identificació per aquells que els coneixem. Per 
als estranys, aquells que no han trepitjat les nostres terres, la novel·la ofereix uns mapes 
de la zona a fi i efecte d’orientar-los en qüestions d’espai. El mateix procediment, en 
una altra dimensió, havia seguit amb El càtar imperfecte (2014).  El recurs editorial 
acompanya i orienta el lector despistat. És d’agrair que la iconicitat complete la paraula 
concreta, el nom dels llocs, els topònims que fan referència a cada espai per on transcorre 
la història i els personatges. 

Ara bé, també queda en l’aire un implícit evident, les característiques i els detalls 
del paisatge que necessiten d’un deteniment especial en l’observació del territori. En 
aquest punt sol ser el foraster, aquell que procedeix de fora, qui millor observa les 
traces més rellevants. Els llibres de viatges, les descripcions novel·lesques, alguns 
versos, ofereixen amb ull viu els trets orogràfics, la botànica, l’arquitectura. Ja ho va 
fer Cavanilles quan va donar informe amb tots els detalls de les nostres plantes i de les 
nostres característiques des de la vessant científica. 

Queden molts altres aspectes que dibuixen, per exemple, l’arquitectura amb paraules, 
com Joan Andrés Sorribes en el seu Noverint universi (2004) explicant-nos la construcció 
de la casa que avui hostatja l’ajuntament de Morella. 

El mateix sentit del paisatge s’evidencia a la novel·la El bou de foc (1974) de Joan 
Francesc Mira. Allí, una ciutat anomenada Rieres mostra el seu carrer porticat, l’hostal 
on s’allotja el protagonista davant d’un bar recreat amb el nom de Bar Mundial i uns 
detalls del gòtic nostrat on el narrador passeja la seua vista. Hi ha, a més, la mostra del 
paisatge natural, les muntanyes, les obagues on el narrador ens refereix la memòria del 
maquis de la postguerra, l’aportació antropològica de la gent que bat a l’era i el costum 
del bou de foc on se situa el colofó de les aventures d’un tal Daniel Escrig, fill del poble 
emigrat a la ciutat de València amb la seua mare per uns motius inconfessats.   

 El fet de recrear els llocs amb la paraula vol dir que també es volen recrear les 
sensacions lligades a ells. El paisatge s’interioritza quan es fa record individual, quan es 
coneix; però no és l’única emoció interioritzada a través de la memòria capaç d’identificar 
components territorials. La cultura es veu ampliada també per coses menys perceptibles 
com ara les olors. Abans citàvem alguns fragments de J. Rovira i la posada en valor de 
determinats elements antropològics. En el mateix sentit podem territorialitzar l’aroma 
de pa i de llenya cremada que s’escampa pels carrers freds de l’hivern, o aquell perfum 
que envaeix la plaça del mercat els diumenges d’estiu i que ens indica que les parades 
ofereixen préssecs com a fruita de temporada. La dada, en aquest cas, serveix de motor 
per fer un salt al passat -a la proustiana manera- del protagonista de El viatger del 
crepuscle (2005). 

Aquest lligam del mercat del diumenge, costums com ara la sega, la celebració de festes 
(la Santantonada del Forcall en La Filla del Capità Groc) i romeries (motiu associat a 
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la llegenda que planteja Noverint universi i que suposem reescriptura del Rapte de les 
Sabines i/o de la Llegenda de les verges lleidatanes que participaren en el repoblament de 
València), formen part d’un imaginari col·lectiu que apareix en moltes de les novel·les i 
contes que reprodueixen el territori. Són elements no estrictament visuals que configuren 
el cúmul de sensacions identitàries a les quals ens venim referint. 

Així les dates assenyalades com la romeria a la Balma, descrita de forma magistral 
pel que fa als exorcismes per Ángel Sánchez Gozalbo (1930), en uns paràgrafs de 
dinamisme molt interessant des del punt de vista narratològic, dóna fe dels esdeveniments 
que solien ocórrer en la cova màgica en aquells anys precedents a la proclamació de la 
Segona República i que el republicà Alardo Prats (1930) va retratar en un reportatge en 
Tres dias con los endemoniados. La España desconocida y tenebrosa. 

Més enllà de la percepció ocular del paisatge està el coneixement comú d’aquest, la 
referència a les festes on s’agermana la identitat col·lectiva, la rondallística local, la 
literatura oral, els tipus socials, o paraules que designen coses amb un indiscutible valor 
dialectal com ara “sorier”, “falsa” per golfa, “rabera” per ramat, “aladre” per arada, etc.  

3.- La història i les històries 
En aquest punt destacarem l’encert dels temes històrics que volen sumar-se a un dels 

atractius més poderosos de la comarca. Si hi ha alguna cosa per la qual ha destacat en 
determinades èpoques de la història la ciutat de Morella i els pobles del voltant és pel 
seu paper transcendental en fets històricament rellevants. 

Així, sense anar més lluny, ens hem referit a 
la novel·la d’Andreu Carranza (2004) titulada 
L’hivern del tigre que ens presenta a un Cabrera 
exiliat a terres angleses, recordant els moments 
clau de la seua biografia. A través del record se’ns 
presenten les guerres carlines, el paper destacat 
d’aquest exseminarista i militar en la carlinada, els 
personatges reals i imaginaris que el van envoltar. 

Clar està que la novel·la històrica, d’arrel divuitesca, 
ja ens presentava el paper de la ciutat durant les guerres 
carlistes a través de la visió que en va donar Pérez 
Galdós als seus Episodios nacionales. En aquella ocasió 
un personatge circumstancial servia de fil unitiu per 
mostrar algunes de les peripècies del militar tortosí. 

La història, per tant, és un dels elements constituents de la identitat en tant que 
identificador col·lectiu amb els fets passats dins d’un territori. Així, si valorem les 
aportacions recents dels escriptors locals i foranis podríem fer un seguit d’observacions 
a elements de gradació diferent en aquest aspecte lligat a la memòria de la societat. 

Hi ha, d’una banda, els fets del que potser incorrectament anomenaríem macrohistòria 
perquè trascendeixen més enllà de les fronteres nostrades. Són els esdeveniments 
de caràcter nacional, supraregional, fins i tot de caire internacional. Així, la Lèssera 
d’Andrés Sorribes ens situa en un petit llogaret ibèric que passa gairebé desapercebut 
als grans fets històrics de la Roma imperial, però que pateix les conseqüències d’un 
procés polític d’entitat superior. 
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El mateix ocorre amb les guerres carlines que composen el rerefons històric d’algunes 
de les novel·les ressenyades aquí. La filla del capità Groc, o el jove que rep la creu 
de Cabrera, són elements secundaris o innexistents històricament que, com aquell 
personatge de Galdós, viuen les conseqüències dels esdeveniments traslladats a un nivell 
local i individual. Això fa que el particularisme, la visió de les coses que passaven en un 
moment donat de la història, adquiresquen un tarannà realista i proper. En la mesura que 
podríem considerar les referències històriques com a aportacions de caràcter contextual, 
dades positives que alimenten els trets de versemblança, direm que algunes d’aquestes 
obres s’endinsen en una perspectiva local que conjumina l’oralitat (la història del Groc, 
posem per cas) amb la documentació històrica (llibres d’història) i la transtextualitat 
literària (obres de ficció que toquen el mateix tema). 

Ara bé, per a tot hi ha excepcions. Aquest és el cas d’una de les obres que barregen dos 
gèneres tan aparentment distants com la història i la fantasia. El mestratge amb què Joan 
Perucho va abordar la figura de Cabrera tot incloent un vampir (Dip) com a personatge 
essencial de la narració, dóna una idea molt clara d’un estil literari que cal remarcar. 

Ens referim, sense anar més lluny, al seguit de constituents que aporten qualitat literària 
a les Històries naturals (1960). A partir d’un fet contrastat, la malaltia del líder carlí, ens 
trobem amb un fons documental (erudit) de calat considerable. Junt amb això,  el component 
de literatura meravellosa (el tema del vampirisme d’arrel romàntica), acaba de donar un 
toc d’originalitat poques vegades trobat en la història de la literatura catalana. No oblidem 
que el cànon literari imperant aleshores s’allunyava del tipus de literatura que feia Perucho. 
Potser un grup minoritari d’escriptors lligats a la revista Destino va continuar practicant 
aquesta mena de literatura que en aquells anys es trobava fora d’onda. Seria un fil que 
uniria l’autor català amb el gallec Álvaro Cunqueiro amb el seu Merlín e familia (1955).

En el cas de Perucho, no cal oblidar-ho, amb uns referents d’espai que tenen com a 
ambient, com a rerafons geogràfic, les comarques de l’interior tarragoní i dels Ports. En 
aquest sentit podríem dir que els valors de la temàtica local són un component d’una 
suma en els criteris qualitatius de l’obra. 

En tots els casos, com veiem, hi ha aquest element de la història nostrada -fantasiejada, 
assumida des de la llegenda o assimilada des de l’oralitat- que fa de lligam identitari a 
la nostra comunitat.

4.- Territori, identitat i emocions. Una reflexió educativa. 
Dit això, i tornant al nostre punt de partida, caldria assumir que bona part de les coses 

que s’han dit en les pàgines precedents formen part de la construcció d’una identitat 
lligada al territori. Millor dit, s’insereixen en la noció d’identitat i territori per a construir 
un discurs literari sobre elements de coneixement comú.

Sembla obvi que sense aquest compendi de sabers locals no hi hauria una competència 
històrica, ni relativa al folktale, ni a la tradició oral de la tribu, que fos un suport consistent per 
armar les històries que han estat descrites en les pàgines anterior. Darrere de la noció d’identitat 
(Bauman, 2010) hi ha, com explicàvem en parlar dels lligams entre neurociències i literatura 
(Damasio, 2010), tot un seguit d’emocions sostretes des de l’educació en comú. 

Quan ens referim a l’element educacional no ens referim únicament als aspectes 
escolars, que ens deixarien ben esbiaixat un concepte tan ample, sinó que ho fem 
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referint-nos a un sentit més etimològic del terme. El concepte educació s’arrela amb el sentit retòric de la 
‘conducció’ de l’ésser humà cap a la seua formació. Així, la saviesa ancestral tramesa de pares a fills, d’avis 
a nets, implica un element que una escola tradicionalista -de la mateixa manera que l’escola ultramoderna 
o postmoderna- han estat obviant des de fa segles. 

La supervivència d’històries, d’elements inherents a la cultura local, havia quedat en mans de la transmissió 
oral, dels relats a la vora del foc, dels relats d’aprenentatge en contacte amb el camp i amb la natura. Ara bé, 
aquests elements congnitius que tenen molt a veure amb una formació emocional en el sentit que li donava 
Vigostki (2004) van desapareixent, arrisquem a perdre bona part del bagatge de les emocions col·lectives 
lligades a les històries que circulen o han circulat per la nostra comarca. 

I això, evidentement, es pot salvar a través de la codificació, de la textualització que han emprés bona part 
dels escriptors que s’apropen als “sabers” de la comarca, a les històries que tenen a veure amb nosaltres, 
amb els personatges que van ser i que viuen en l’imaginari col·lectiu, amb els paisatges interioritzats per 
personatges, narradors i/o públic lector. Aquests són els fantasmes que ens habiten. 
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