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Febre de carrer és un recull de vuit con-
tes que ens desperten una sensació de
desassossec. D’una banda, i això és
positiu, perquè els personatges de
Mercè Ibarz no són fàcilment classifica-
bles, etiquetables. Beuen de les fonts de
les lectures i dels treballs de la Ibarz
periodista, investigadora. Barregen tot
allò que a l’autora li apassiona, el
detall, la mirada, la conversa, la intuï-
ció, l’elegància, l’atzar. D’altra banda,
perquè l’acció que s’hi esdevé és sovint
confusa; la narradora evita de concre-
tar-ne alguns fets esclaridors, evita de
tancar el cercle. Fa treballar al lector. És
molt remarcable l’elaboració d’uns per-
sonatges que en cap moment se’ns
dibuixen amb colors plans. Marina, la
dona jueva que ja no tornarà a fer els
60, tot i que aparenta una seriositat
implacable, amaga algunes febleses
que només algú amb una sensibilitat
especial pot arribar a capir. El mateix
s’esdevé, per exemple, amb el Solano
jove, el conductor d’autobusos que ha
heretat l’ofici de son pare, i amb la
mare i el fill del primer conte, amants
delitosos de l’art i del cinema. El pro-
blema és que el lector, de vegades, —o,
si més no, un lector no model, no abso-
lutament diligent i astut—, pot necessitar
més pistes de les que dóna Mercè Ibarz,
pot voler més concreció i la cerca ací i
allà entre línies. I no la troba.

«Ara entren en escena les raons per
les quals un fill amaga coses a sa mare.
Tenen a veure en aquest cas amb dues
desafeccions també antigues, la trans-

missió i la por. El fill té por de la resistèn-
cia de la mare, de la seva edat sense
xifres, igual a ella mateixa durant els
últims deu anys mentre ell muda d’as-
pecte, por de l’esquelet ple de coratge i
de la fraternitat carnal d’una dona que
necessita el contacte físic, tocar, tocar-
lo. La mare li ha agafat la mà i amb l’al-
tra li acosta l’última cullerada del pija-
ma que ella no s’ha menjat.» 

Mercè Ibarz escriu a l’antiga, amb
una veu preciosa que l’assimila als
grans escriptors centre-europeus de la
postguerra de la Segona Guerra
Mundial. Es detura amb els detalls. La
gent que viu als seus contes, s’asseu a
llegir o descorre cortines; passeja la
mirada pel paisatge amb un detallisme
extrem que fa callar les hores; mani-
festa els sentiments només si cal,
només si s’escau, només si el narrador
ho vol. És un estil elegant que costa
molt de trobar, perquè «escriure bé
costa», com diu la mestra Rodoreda.

Febre de carrer és d’aquells volums
impecables, per tant, pel que fa a l’es-
til, pel que fa a la llengua i al joc meta-
literari, però decebedors pel que fa a
les trames. Hom troba a faltar l’empen-
ta de la Mercè Ibarz periodista, que
elimina els elements sobrers i que sap
seguir el fil d’una narració d’un fet
real. L’excés de subtilesa difumina
aquests vuit contes i confirma les
temences dels detractors del gènere
contístic, que no s’han empassat allò
del «pot petit» i de la «bona confitura».
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