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a primera consideració
que se m’acut de fer sobre
aquest llibre és de caràcter

formal: bé que l’obra conté dues
històries, a mi em sembla que es
pot parlar genuïnament d’una
novel·la. Una esplèndida novel-
la, cal apuntar-ho, que abraça
cent anys i tres escenaris dife-
rents (sobretot tres: un de rural i
dos d’urbans). La primera part,
titulada La guerra vista des del
mas, discorre en la frontera entre
Catalunya i Aragó, país natal de
l’autora i escenari de dues obres
anteriors seves, i el temps narrat
és el de la construcció d’un canal
de reg que canviarà radicalment
aquelles terres. Els homes del lloc
estaven avesats a despedregar, a
anivellar el terreny.

Donya Malena és, de tots els
personatges que actuen, el que té
més fondària dramàtica: cacic i
oligarca, dona de caràcter, s’im-
posa sempre en la seva altiva fer-
mesa. Respecte dels dos xicots
afectes al règim que pretenen les
seves filles, la matriarca en deixarà caure una
frase lapidària: són, l’un i l’altre, “una espasa
rovinyosa i una ploma sense tinter”. Ja està
tot dit! Fins i tot el general Franco s’arribarà
al mas de Donya Malena i –en un gir narratiu
de reminiscències lampedusianes– ballarà
amb la mestressa, que, vella i cansada, ja no-
més espera el fatal desenllaç. El seu món ha
desaparegut, malgrat que ella no està gaire
disposada a reconèixer-ho.

“Per fondo que es faci el foc, el fum sempre
respira”. I és que alguna cosa del foc de la pri-
mera història, la memòria dolorosa de la
guerra (l’oncle Gumer, per exemple), conti-
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nua respirant en la magnífica segona secció
del llibre, titulada Repertori de passions, que
es refereix a les decepcions que col·leccionem
(i que són “el camí de la llibertat, que són la
mateixa llibertat fet i fet”). Les dues amigues
protagonistes semblen viure en un cert labe-
rint moral, i és per això que una escena cen-
tral de la història transcorre, justament, en el
Laberint d’Horta. És, també, el dèdal de la
història.

Disposem del mot lletraferit, però assegura
Mercè Ibarz que se’n podria encunyar un al-
tre que acabaria sent tan productiu com
aquell: el d’historiaferit. El canal de reg de la

primera narració –l’aigua i la prosperitat– ha
permès que alguns personatges de la segona
puguin fer la seva vida a la ciutat. “Les parau-
les demanen, com les plantes, adob i reg”. I
també en demanen les imatges amb què es
construeix un argument sòlid, hi afegiria jo:
com la del personatge que era pal de paller i
que, desproveït de funció estructural, acaba
sent només un pal. La narradora es pregunta
quina forma (literària) ha de revestir la me-
mòria. Potser la d’un conte. I l’escriptura, ¿a
què es pot comparar? No tant al fet de cuinar
com al de cosir (tallar, apedaçar, sargir). Un
títol considerable. ❋

VINE COM ESTÀS
Mercè Ibarz
Editorial: Proa
(Barcelona, 2013)
Pàgines: 176
Preu: 17,90 euros

Mercè Ibarz
presenta una novel·la
dividida en dues parts
i ambientada en tres
escenaris diferents al
llarg d’un segle.
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Vincles i arrels a les Garrigues
es Garrigues és una comarca de de-
mografia baixa, 20.000 habitants en-
tre els 24 municipis, dels quals només

quatre superen el miler. Aquest fet no impe-
deix que determinades realitats culturals
que són d’admirar es mantinguin ben afer-
mades. Em referiré a les aportacions del
Centre d’Estudis de les Garrigues, que ha
complert deu anys, i a les trobades d’estu-
diosos. L’existència de centres d’estudis sota
un model associatiu arrelat a l’espai geogrà-
fic i a partir d’un treball constant i voluntari
genera molta activitat cultural i propicia el
coneixement del territori a partir de la re-
cerca (històrica, geogràfica, antropològica,
literària, etcètera) i de la seva difusió, creant
consciència cívica envers l’espai de vida o

L d’origen, sense caure en localis-
mes de campanar, tenint molt
clara la connexió passada, pre-
sent i futura entre persones, po-
bles, ciutats i territoris, tot em-
prant metodologies i dinàmi-
ques obertes.

Tot això queda reflectit en un
magnífic volum que recull les
aportacions de la VIII Trobada
d’Estudiosos de les Garrigues,
celebrades a l’Albi l’octubre del
2011, que engruixeix el coneixe-
ment de la comarca, que el Cen-
tre d’Estudis de les Garrigues
contribueix a generar. Entre
moltes aportacions, podem anar

de la troballa de nous gravats ru-
pestres a la localització d’arbres
monumentals. Sabrem més de
l’agricultura a partir de l’anàlisi
de contractes de rabassa morta,
de l’economia de subsistència,
del cooperativisme agrari que va
donar edificis modernistes, o de la
indústria de l’oli. Ens assabenta-
rem de les lluites i tensions que
com arreu es generaren durant la
Segona República, i entre altres
coses, ens endinsarem en la to-
ponímia o en aspectes de l’antro-
pologia mirant oficis com els vi-
driers, les campanes, o les caba-
nes de volta. ❋
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