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Mercè Ibarz ha publicat tres relats

La terra retirada,
la ciutat conquerida

N A R R A T I V A

A I D A S E G U R A

Mercè Ibarz,
A la ciutat en obres.
Quaderns Crema.

Barcelona, 2002.

M
ercè Ibarz ara viu
a Barcelona. S’ha
allunyat, encara
que només sigui
literàriament, de

Saidí. Aquest poble de la
Franja de Ponent on va néixer
era el protagonista de les seves
dues anteriors novel·les, tam-
bé publicades a Quaderns
Crema. La terra retirada se cen-
trava en els canvis que havia
patit la zona en passar del secà
al regadiu: la substitució del
bestiar per la fruita i amb ella
l’arribada dels calers i la pos-
sibilitat d’anar a estudiar a
ciutat. La palmera de blat, ja més
novel·la que reportatge novel-
lat, posava l’èmfasi en les par-
ticularitats dels habitants del
poble, explicant la història
d’una periodista que ha de
tornar a casa per enterrar el
seu avi. Entremig d’un com-
ponent oníric destacable, una
constant en la seva obra, Ibarz
reflexionava sobre la guerra
de Bòsnia.

A A la ciutat en obres,
format per tres peces
autònomes però que
tenen més d’un ele-
ment en comú, l’au-
tora continua demos-
trant les grans possi-
bilitats literàries que
veu una persona sen-
sible en les coses apa-
rentment banals i
quotidianes. Al pri-
mer relat, En un mar
vegetal, s’intueix el re-
trobament en els
somnis i en la realitat
de dues amigues a
l’umbracle de la Ciu-
tadella, un “dia de
fronteres entre l’il·li-
mitat i l’esdevenidor”.
Hi apareix també un
vell taverner viatger,
que sent en la pintura
cubista de Braque les
terrasses d’arròs de
les Filipines, “d’una
bellesa i d’una perdi-
ció molt grans”.

“Si els edificis de la ciutat
poguessin parlar no podrí-
em dormir. Dormim perquè
les cases tenen pietat de
nosaltres”, llegim a Fragili-
tat de les parets. Una taca
d’humitat serveix d’excusa
per recordar una amiga
morta de càncer i reflexio-

nar sobre les transformaci-
ons urbanístiques de la ciu-
tat, “que no deixen ni es-
tendre roba, ni veure cossos
a la finestra pensant en les
seves històries, ni mirades
xafardejant la cosa públi-
ca”. Buscant l’origen de la
taca, la protagonista conei-

xerà una inoblidable “filò-
sofa d’escala”, vella i cega.

En l’últim relat, El con-
tracte, una periodista sacri-
fica la llibertat que li dóna
treballar d’autònoma a can-
vi de la vella aspiració de
catorze pagues l’any i vuit
hores diàries. El primer dia
de feina com a redactora en
cap d’una publicació es tro-
ba amb una amiga, antiga

activista política i
cultural. Mentre la
protagonista veu
com s’esfondren els
seus somnis d’acon-
seguir un contracte
laboral, la seva amiga
es va morint d’un tu-
mor al cap. I a darre-
re hi ha el pas del
temps que espatlla
les relacions i la gent,
i una reflexió subja-
cent sobre l’explota-
ció en el món del pe-
riodisme, amb la seva
caterva de becaris
que perden l’esperit
crític i els pantalons
per quatre rals.

DISTANCIAMENT
Quan d’aquí a uns
anys vulguem saber
com era la vida en la
Barcelona del tom-
bant de segle, de
portes endins i de
portes enfora, po-
drem rellegir aques-

tes tres peces a mig camí
entre l’evocació poètica i la
crònica social. Escrites amb
una certa fredor i un cert
distanciament, això sí. Però
són la fredor i el distancia-
ment de l’elegància, d’una
prosa distingida i de gran
qualitat.

P O E S I A

Pensar o dir
R O S E R G U A S C H

Cinta Mulet, Paraula de dona.
Arola Editors. Tarragona, 2001.

A
l local Poetes, de Tarrago-
na, sempre hi ha presen-
tacions de llibres. El ves-
pre dedicat al Paraula de
dona –un títol valent per a

un llibre de poesia–, l’espai on se
celebren aquests actes va quedar tan
petit que molts només podíem es-
coltar i això va fer que la valentia de
Cinta Mulet ens aparegués encara
més plena de força.

I és que la valentia d’aquesta po-
eta és la seva arma més preuada.
Amb ella surt al combat d’un Amor
sense nom, d’Un cos a través d’un nom i
d’Un cor de sac. Aquests són els seus
escenaris, bastits amb imatges col-
pidores, metàfores implicades i un
lèxic riquíssim que mostra uns dia-
lectalismes propis de la seva terra,
Horta de Sant Joan. Els versos d’a-
quest llibre, doncs, tenen personali-
tat pròpia i empremta singular.

El llegat de Maria Mercè Marçal és
ben present i reconegut amb escreix
en aquest primer llibre de Cinta
Mulet. En l’encapçalament del lli-
bre, la poeta li dedica els mots: “I
creixerà més heura / i més fetus, i
versos, i em miraràs de nit quan em
pensaré / que em mires, i escriurem
plegades. Paraula de dona!”. I en
aquest pacte entre les dues s’hi im-
primeix el color vermell que tant es
reconeix en la lectura. Reflex de la
sang, mirall de desig, porta del sexe.
Sang i sexe. Força dominadora, per-
què “sagnen les magranes”.

Troben poesies que són cançons i
que, mitjançant l’ús de diminutius
molt escollits adquireixen forma de
melodies disfressades d’innocència.
Però cap melodia de Cinta Mulet no
ho és, d’innocent. En els seus versos
traspua un apassionament fort de
les experiències sentides. Res de
fragilitat, sinó valentia per bandera.
Cap realisme brut, sinó literatura
apassionada des d’un cos de dona
que vol expressar-se i expressar el
seu llenguatge, una càrrega de fer-
mesa en lluita per dir: “Pensar o dir
la mar / és pensar o dir cabell, / in-
cansablement arrissat, / arrissada
mar, / cabell o mar, / tenir la mar, /
tenyir de vermell, / vestit de llarg, /
[...]”, és un poema il·lustratiu en què
s’expressa el debat entre la realitat
viscuda i la necessitat d’expressió
íntima i alliberadora. Un debat
d’autenticitat que es reflecteix en
tota l’obra d’una forma molt sincera
i esmentada per Magí Sunyer en el
pròleg: “Una autenticitat que, en
segons quins moments, combinada
amb la riquesa, arriba a constituir
una borratxera expressiva que sor-
prèn el lector”.

La llibertat pren la seva forma en
el vers que diu “Tu no ets de ningú,
ni teva”, un vers que podem llegir
entre línies de molts altres, avant-
sala de l’amor que combina dife-
rents rostres, sota perspectives sem-
pre circumdants a la idea de recerca.

Cinta Mulet ha iniciat un camí
de recerca molt aventurat i molt
ben trobat en la seva primera in-
cursió en el món literari. S’hi des-
cobreixen les passes d’un llen-
guatge necessari, mirall de tradi-
ció i veu moderna.

Per pensar en temps de canvi

A S S A I G

M I Q U E L P O R T A P E R A L E S

Diversos autors, L’individu
davant el Tercer Mil·lenni.

La Busca. Barcelona, 2002.

S
ovint fa la impres-
sió que la producció
filosòfica catalana
està sota mínims. I,
en certa mesura, ai-

xò és cert. Molts dels noms
representatius dels anys 70 i
80 (Josep Ramoneda, Xavier
Rubert de Ventós, Jordi Llo-
vet, Miguel Morey i Pere Lluís
Font), o es dediquen a l’anà-
lisi de la conjuntura política,
o han esdevinguts àgrafs.
¿Què queda? Algunes perso-
nalitats com ara Eugenio
Trías, Norbert Bilbeny, Jo-
sep-Maria Terricabras i Ma-
nuel Cruz que van fent el seu
camí. D’altra banda, institu-
cions com ara el Col·legi de
Filosofia han desaparegut del
mapa. Però, a pesar de tot,
encara hi ha qui, a Catalu-
nya, continua conreant la fi-
losofia en veu alta. La prova
l’ofereix el llibre titulat L’in-

dividu davant el Tercer Mil·lenni,
que aplega un seguit d’arti-
cles firmats pels membres
del Liceu Joan Maragall, que
té la seu a l’Ateneu Barcelo-
nès.

REFLEXIONS I PROPOSTES
La poesia d’Adriana Ferran
amb què s’enceta el llibre és
un preludi del que es troba
en aquest treball: un seguit
d’interrogants, reflexions i
propostes sobre l’individu i
la realitat que no té altre ob-
jectiu que el de pensar en
temps de canvi. Posats a
classificar els articles per te-
mes, hi ha aportacions de
caràcter polític, filosòfic i
educatiu. Un parell de textos
d’orientació política: el de
Manuel Cruz, que proposa
una pertinença individual
que no oblidi els vincles amb
la comunitat; i el d’Antonio
Blanco, que veu la possible
evolució de la humanitat cap
a l’anarquisme com a res-
posta a l’individualisme fe-
rotge, el darwinisme liberal i
l’arrel autoritària de l’Estat
democràtic que, diu, ens
amenacen.

De la política a la filosofia:
Ramon Alcoberro –que re-
flexiona sobre l’individu il-
lustrat i la postmodernitat
entesa com una continuació
escèptica de la Il·lustració–
reivindica l’amor propi com
a motor d’una subjectivitat
que no podem obviar; Bernat
Castany medita sobre l’indi-
vidu i proposa un home lliu-
re, responsable, autònom,
obert, philautòs, solidari, au-
torealitzat, polifacètic, uni-
versal-concret i individu-col-
lectiu; Ramon Marquès vin-
dica la intuïció i demana po-
sar-se al costat del déu del bé;
Esteve Rovira i Mestres, da-
vant el caràcter anihilador de
la postmodernitat, aposta pel
canvi que alguns creuen im-
possible; i Albert Llorca, Ma-
nuel Satué i Sillué i Marta
Doltra ens parlen, respecti-
vament, de la psicologia, la
psicoanàlisi i diversos autors
com ara Herbert Marcuse,
Gilles Deleuze i Michel Fou-
cault. Pel que fa a l’educació,
Lluís Alegret demana l’ense-
nyament obert i el discurs
crític en un article que té la
lucidesa de no menysprear la

formació professional; Gon-
çal Mayos lamenta la pèrdua
dels elements humanístics i
l’obsessió pel consum; i Josep
Lluís Camino reivindica un
ensenyament inspirat en Ni-
etzsche que formi el geni i
eduqui la voluntat de poder.

Els volums col·lectius solen
ser desiguals. Amb L’individu
davant el Tercer Mil·lenni passa
això. D’una banda, ens tro-
bem treballs com els de Cruz,
Alcoberro, Alegret i Llorca
que tenen la virtut d’immer-
gir-nos en la realitat i ofe-
rir-nos una guia practicable
per a l’acció. I, d’altra banda,
tenim algunes aportacions
interessants, però que resul-
ten massa arrauxades (Blanco
prenent partit per l’anarquis-
me), ingènues (Castany i el
seu home nou farcit de virtuts
sense límits), volàtils (Rovira i
Mestres amb el demaneu l’im-
possible model maig 68), ine-
fables (Marquès i la intuïció i
la intel·ligència ètica), opti-
mistes (Satué i Sillué creient
que la psicoanàlisi pot supe-
rar els perills del nou segle),
extemporànies (Camino invo-
cant l’educació nietzscheana)
o victimistes (Mayos quei-
xant-se pels valors perduts).
En tot cas, som davant d’un
llibre que té la gràcia de pen-
sar el present amb la vista po-
sada en el futur. Llibre que, a
més, mostra que a Catalunya
la filosofia es mou i renova.


