aparador

Fer front al destí
ESTER SEGUÍ BRUNET
La biografia de la banyolina Bàrbara
Julbe apareix reflectida en la seva primera novel·la, ja que n’és la principal
font d’inspiració. La periodista de La
Vanguardia i RAC1 cedeix part de l’experiència personal de perdre el fill que
esperava a la Ivet, la protagonista.
On em portin els ametllers il·lustra,
d’una banda, les qualitats narratives
de l’autora i, de l’altra, les il·lusions
trencades d’una mare. L’estructura del
llibre és d’aparença senzilla, malgrat
que tant en el primer capítol com en el
denominat «Per què?» Julbe opta volgudament per la narració en primera
persona. Commou la senzillesa amb
què explica el truncament del seu projecte de vida i com fer-hi front.
Amb un magnífic domini de les
emocions, l’amor, la feina, la vida sentimental i els secrets amagats de la família alimenten el dia a dia de la Ivet,
que es veu sotragada amb el dolor indescriptible de perdre un fill al cinquè
mes de gestació.
La novel·la es desenvolupa a través
dels personatges i la relació que s’estableix entre ells. Sense perspectives
de feina, la Ivet i el seu company Pau
marxen de Banyoles cap a Mallorca
per emprendre una nova vida. Les descripcions del mirador de na Burguesa,
de tradicions com el ball dels cossiers,

de pobles com Montuïri o la
plasmació del parlar mallorquí enriqueixen una trama en
què una de les figures centrals
és l’àvia Maria: «Era una dona
que havia crescut en un altre
temps, uns anys en què faltava
el plat a taula i els valors entre
la gent eren uns altres». Els records de la Guerra Civil, la por
que passava mentre s’amagava al soterrani de la botiga de
queviures de la família i, sobretot, un rellotge aturat en el
temps seran útils per acompanyar el camí interior de la Ivet,
que passa de la inseguretat, la
por, la pressió que li fa la mare
i l’angoixa pel futur a encarar
una dura realitat.
També els ametllers, que
floreixen en ple hivern, apareixen com
el símbol perfecte del viatge interior que
la Ivet es veu obligada a fer en aquesta
novel·la, mitjançant una sèrie d’imatges corprenedores com la seva valentia:
«Les persones s’haurien d’assemblar a
aquest tipus d’arbres [...]. Florir, tenir esperança, encara que tot sembli acabat».
En el fons, tot i formular preguntes de
resposta difícil («Per què has marxat?
Tenies por?»), la novel·la al final llança
un missatge optimista i estableix que
l’esperança sempre és possible.

Julbe, Bàrbara
On em portin els ametllers
Editorial Gregal
Maçanet de la Selva, 2017. 202 p.

Àlbum guia de la Costa Brava, carta de navegació
ROSA MARIA GIL TORT
Si voleu conèixer la Costa Brava de
veritat i una part important de la
història del país, no podeu deixar
de llegir aquest esplèndid testimoni
de com va començar tot. En el que
explica i en com ho explica, hi trobem
una història propera, que avui resta
enterrada per la realitat de fireta, cada
vegada menys rica, menys pròpia, més
semblant a tantes històries previsibles.
L’any 1925 un grup d’empordanesos, agrupats a l’Ateneu Empordanès
de Barcelona, se sentien lluny de casa,
enyoradissos i alhora compromesos
amb la seva terra. Una situació, tot ple-
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gat, que ja ens informa de com de lluny
n’era, l’Empordà, de Barcelona, i de les
condicions de vida locals respecte a
la capital. La pruïja de promocionar
la seva terra els portà a planificar una
obra monumental en el seu moment:
una guia il·lustrada de cadascun dels
pobles de mar, voraviu mediterrani
que feia tan sols divuit anys s’havia
batejat com a Costa Brava. De Blanes a
Portbou, un rosari de viles pescadores
i manufactureres, amb història i històries pròpies, economies precàries,
verges els paisatges i immaculat el desig de progrés dels seus homes i dones.
Una costa que vivia el festeig escadus-

ser dels estiuejants de ciutat, artistes
i bohemis, cadascú hi trobava el seu
paradís per refer el cos i l’esperit.
Primeres plomes com Sagarra,
Rahola, Puig Pujades, Isern i d’altres
presentaven el seu racó de món i ens
parlaven de les raons del seu paradís
particular, de les facilitats per arribar-hi, de la bonhomia dels naturals,
de les singularitats tan arrelades. Junts
ens representaven un petit país en l’intermedi de la Mancomunitat a la República, amb noves carreteres i camins
acabats d’inaugurar, uns trens petits
que articulaven uns circuits per a homes i mercaderies, un projecte de país

