
◆ C U L T U R A ◆II
A V U I

dijous

11 de juliol del 2002

Canvis interiors i d’interiors
➤ Feia set anys que Mercè
Ibarz (Saidí, 1954) no ens
oferia una obra de ficció: el
1993 va publicar en una
edició local de la Franja La
terra retirada (una crònica
sobre les transformacions
del món rural) que l’any se-
güent va passar al fons de
Quaderns Crema, i, el 1995,
la novel·la La palmera de blat,
també a Quaderns Crema.
Però els anys transcorreguts
no semblen preocupar
aquesta periodista i autora
que, a l’hora d’escriure fic-
ció, ha optat per prendre’s
tot el temps que necessita, ja
que no pot fer-ho quan exer-
ceix de periodista (ja se sap,
per allò de l’exigència d’im-
mediatesa que requereix l’o-
fici: val a dir també que, en-
tremig, ha publicat un llibre
i diversos estudis sobre Luis
Buñuel i el documental que
va rodar a Las Hurdes als
anys trenta).

A la ciutat en obres, Mercè
Ibarz hi aplega tres relats
sobre la vida quotidiana que

tenen lloc dintre dels límits
de la Barcelona antiga. Es-
pais com ara l’Eixample, el
barri de Sant Antoni i el Parc
de la Ciutadella serveixen
d’escenari a tres històries
que recreen els canvis inte-
riors de la ciutat i de les
persones i que ens conviden
a fer un passeig per alguns
barris barcelonins.

ELS TRES RELATS
En el primer relat, titulat En
un mar vegetal, Bruna, l’amiga
perduda del passat, reapa-
reix entre les plantes de
l’umbracle del parc de la
Ciutadella, en un retroba-
ment marcat pels tocs oní-
rics. A Fragilitat de les parets, la
solidaritat veïnal neix entre
els veïns d’una escala d’un
edifici de l’Eixample quan
una humitat passa d’un pis a
un altre. Finalment, a El con-
tracte, l’autora reflexiona so-
bre com el pas del temps
acaba alterant les relacions
amb antigues amistats del
passat quan la protagonista

(casualment? una periodista
free-lance) decideix acceptar
una feina fixa en una revista
de cosmètica on retroba vells
amics de joventut.

A més a més d’haver-li
donat títol a l’obra, l’esce-
nari urbà barceloní també
proporciona continuïtat als
tres relats, unes històries
que mostren en part la
transformació dels edificis,
la lletjor d’algunes de les
noves façanes o la desapari-
ció d’elements modernistes
i noucentistes que compor-
ta l’urbanisme contempora-
ni. Al mateix temps, els re-
lats d’Ibarz parlen dels
amics perduts, de la malal-
tia, de la mort, de les rela-
cions laborals i professio-
nals, de la lletra petita dels
contractes morals, emocio-
nals i sentimentals que es-
tablim amb les persones que
tenim més a prop. Tot, però,
escrit sense nostàlgia, perquè,
evidentment, no totes les
transformacions són dolen-
tes.
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“M’interessen
els moments
de canvi.
Escric des
d’un punt
de vista
no fix”

L.D. Més enllà d’estar situades a
Barcelona, què tenen en comú les
tres històries d’‘A la ciutat en
obres’?
M.I. Són relats sobre la vida
quotidiana que comparteixen
un cert clima vital, entre la
desorientació i la presa de de-
cisions. Històries sobre allò
que fem cada dia o allò que
tenim més a la vora, a l’abast
de la mirada. Una part im-
portant del llibre s’escau en
una illa de cases de l’Eixam-
ple, on visc des de fa més
temps. Són, en certa manera,
relats barcelonins microscò-
pics. Sense haver-ho planejat,
posteriorment m’he adonat
que la Barcelona d’aquest lli-
bre és la dels límits de la ciu-
tat antiga: la Barcelona de la
Ribera, de Sant Antoni i de
l’Eixample.
L.D. Tenia ganes d’escriure sobre
Barcelona?
M.I. Sí, però no enfocant-la des
de la perspectiva dels seus
grans relats històrics i mítics.
Ara no m’interessava dir la
meva sobre els canvis espec-
taculars de la Barcelona del
tombant del segle XIX, ni
tampoc dels anys de la Guerra
Civil o de la postguerra. Ni tan
sols dels canvis provocats ar-
ran dels Jocs Olímpics, aques-
ta gran epopeia de propagan-
da que la ciutat viu des d’a-
leshores. Escric des de l’expe-
riència i la meva Barcelona no
és la de la propaganda. Més
aviat exploro una Barcelona
oculta i quotidiana, supervi-
vent.
L.D. Vol dir que sempre treballa a
partir de material que vostè ja ha
viscut?
M.I. No escric tant sobre la me-
va experiència com a través
d’ella. És un matís important
en el meu cas. Viure les coses

per un mateix, i no per dele-
gació, és bàsic per a mi a
l’hora d’escriure. Els temps
són massa alienats com per
renunciar a l’experiència... La
faig servir com a vehicle, com
a motor i transport del relat. A
La terra retirada i a La palmera
de blat, les narradores es des-
placen en cotxe, mentre que,
a A la ciutat en obres, caminen i
caminen. I així, badant, a peu
o en cotxe, paren atenció a

allò que passa al seu voltant,
fent servir tant la consciència
com la imaginació.
L.D. Per què ha titulat el llibre ‘A la
ciutat en obres’?
M.I. M’interessen els moments
de canvi. Escric des d’un punt
de vista no fix. Per això el
cotxe i el caminar que deia.
Als meus llibres anteriors la
quotidianitat és evocada, for-
ma part del passat, o bé és
conseqüència del viatge, del

retorn al lloc dels orígens. A la
ciutat en obres està més centrat
en la quotidianitat del pre-
sent, en els canvis i els pro-
cesos d’ara, per bé que, com
en els altres llibres, hi ha un
flux continu de present i
memòria. A la ciutat en obres
indaga en els moments de
quietud de la vida quotidiana
i els espais que la gent crea:
espais propis, dins i fora de
les cases, i entre la gent ma-

teixa. Em semblen impres-
cindibles per sobreviure en
un món més i més voraginós,
gairebé selvàtic.
L.D. La Barcelona que vostè mostra
és relativament poc coneguda...
M.I. No volia parlar de les grans
transformacions de la ciutat
dels darrers anys, sinó d’allò
que no canvia o que si ho fa,
només és degut a un procés de
maquillatge, com a l’Eixam-
ple i les façanes restaurades.
Dels canvis oficials, ja en par-
len prou les institucions de
tota mena. Parlo més aviat de
certs processos interns de les
persones, sense els quals una
ciutat que té tantes cases
abandonades i en mal estat
com Barcelona no podria tirar
endavant. Per això cal entrar
als interiors, no quedar-se no-
més a les façanes.
L.D. En alguns dels seus contes
sembla que no distingeixi gaire
entre realitat i somni...
M.I. Ja se sap, tant real és allò
que somiem com allò que ve-
iem o desitgem... I sovint es
somia despert. Quan s’és amb
algú, o en un paisatge o lloc,
privat o col·lectiu, sempre hi
ha ocasió d’exercir aquesta
mena de doble visió. Depèn de
l’atenció que s’hi pari. És una
doble mirada que s’assembla
a la dels somnis, tan indica-
dora de la realitat com ho són
els somnis. Per a mi és la ve-
ritable imaginació.
L.D. Creu que els tres relats d’‘A la
ciutat en obres’ tenen prou unitat
per ser llegits com una novel·la?
M.I. Algú m’ho ha dit, sí, però
no analitzo gaire els meus lli-
bres en aquest sentit. La lec-
tura és un acte creatiu!
L.D. Sempre ha tingut molta cura
del llenguatge. A les seves obres
anteriors, utilitzava una llengua
més rural i dialectal, mentre que
en el seu darrer títol, és més mo-
derna, més urbana...
M.I. La gent parla segons la seva
condició, el seu lloc en el ma-
pa i unes quantes coses més.
En aquest sentit, cada obra té
les seves exigències i l’ofici
d’escriure és trobar la forma i
el to. A La terra retirada i a La
palmera de blat hi ha una vo-
luntat conscient de narrar
una terra i una gent que no
havia estat mai escrita i nar-
rada, mai. Fins que van apa-
rèixer els llibres de Jesús
Moncada i altres escriptors,
entre els quals em compto. En
el meu cas, és el micromón de
Saidí i Fraga, a la Franja,


