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La GaLeria

Les vençudes

Hi ha, en aquesta novel·la, alguna 
cosa que prové de molt endins, 

una història familiar secreta que 
necessita aixecar vels i enretirar tels 
per sortir a la llum, un plor silenciós 
que es transforma en un suau murmu-
ri i que, lentament, esquinça la tela 
del silenci. Sembla com si la paraula 
assertiva de Maite Salord (Ciutadella 
de Menorca, 1965), que s’imposa a 
L’alè de les cendres amb una gran 
novel·la, ambiciosa i poètica, s’hagués 
posat al servei de la paraula dels 
vençuts, de tots aquells que durant la 
guerra civil espanyola i, sobretot, 
durant els tan encara poc coneguts 
primers anys de postguerra, van 
quedar silenciats. Com si una mena 
de deure moral hagués portat l’escrip-
tora menorquina a obrir totes les 
comportes de la memòria personal i 
col·lectiva per alliberar, finalment, el 
terrible pes de les veus callades de la 
història. 

El camp semàntic del dolor és 
declinat en aquest llibre amb delicade-
sa, però sobretot amb una contenció 
narrativa admirable. Tot el món descrit 
en la novel·la destil·la tristesa, dolor, 
patiment, solitud, humiliació i desola-
ció. Els personatges semblen partir del 
convenciment que la vida no és mai tal 
com s’havia dit que seria, tal com 
s’havia imaginat, però que malgrat tot 
cal aprendre a sentir-la com l’única 
possible perquè no hi ha gaires 
cuirasses possibles contra el dolor. Les 
dues nissagues familiars que s’uneixen 
i es reprodueixen en aquesta extensa 
novel·la, que ressegueix el triangle 
geogràfic de les tres illes balears i hi 
superposa un mapa històric que alça, 
amb documents de l’època, totes les 
vicissituds del segle passat, se susten-
ten en unes dones fortes, pobres, 
dignes, arrelades, plenament consci-
ents de viure un temps de derrota que 

s’emporta físicament els marits i, 
d’una manera o altra, dispara les 
distàncies entre generacions. 

El pitjor de la guerra, va deixar 
escrit Blai Bonet, va ser que després va 
venir la postguerra. Agradi o no, la por 
marca la memòria de les persones 
amb traces infinites. Les pors o, millor 
dit: la superació de les pors que van 
impregnar les vides de milers de 
famílies del bàndol republicà, són una 
de les forces motrius d’un llibre que, a 
mesura que avança, creix en densitat 
moral i narrativa. 

Dividida en tres parts extenses, L’alè 
de les cendres és una novel·la polifòni-
ca que sap combinar la veu de la 
història documentada amb una 
narració més convencional que, de 
l’any 1918 al 1946, explica la vida del 
barber republicà Joan Escandell, el 
qual, d’Eivissa a Mallorca, passant per 
Menorca, sofreix en carn viva i en la 
dels seus descendents els avatars de la 
història. Però el que fa avançar 
majestuosament el lector cap al final 
de la novel·la és la tercera veu, una 
destacadíssima veu lírica, la de la filla 
del protagonista, Dèlia Escandell. A 
través d’uns breus i intensos capítols 
intitulats “Vibracions”, fets de frases 
juxtaposades, sovint sense verbs, que 
encapsulen imatges adolorides, 
sensorials i impressionistes, Dèlia va 
desgranant la seva vida, feta d’espe-
rances i de decepcions, de lluita per 
afirmar-se i d’acceptació de les 
derrotes. És la paraula de Dèlia la que 
s’imposa al silenci familiar, la que 
permet enretirar els vels d’una realitat 
pastosa i enfangada, i viure amb una 
certa nitidesa moral: “sense por”, diu el 
personatge en l’última frase del llibre. 
Com quan, de petita, amb el seu pare, 
es submergia al mar i es deixava 
envoltar per l’aigua freda i salada de 
les cales de Menorca.
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