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La palmera de blat. De Merce Tharz. Barcelona:
Quaderns Crema, 1995. (297 pag.)

La palmera de blat, contrapunt a I'anterior La terra retirada, consolida la
posici6 de Merce Ibarz, que ja havia cultivat el genere de I'assaig
histOric I el de la biografia, en el m6n de la ficci6. La palmera de blat,
pero, as tambe una revisi6 de la historia i del periodisme, del seu valor
etic, de la seva funci6 en un m6n en que "Ies maquines poden seguir el
curs del temps" (19); i una pregunta amb respostes fragmentades sabre
quina historla i quin periodisme pot redimir del silenci les veus que no
han de ser oblidades perque formen part del nostre passat, del nostre
present i ho han de continuar sent del futur, si as que aquest ha de ser
nostre.

"L'oblit as una forma de la memoria" (12) pensa Irene, la protagonista de
La palmera de blat, abans d'emprendre el viatge cap al seu poble'
Salavai per assistir a I'enterrament del seu avi centenari i despras
d'ajomar un altre viatge, aquest cap a Sarajevo corn a reportera de
televisi6. Pero el viatges d'lrene s6n sobretot viatges Interiors cap a la
profunditat de la memoria per a rescatar de I'oblit les pors, les tragedies,
la vida i la mort. Rescatar, pero, de vegades vol dir acceptar que hi ha
preguntes sense resposta, que no hi ha soluci6 a la veritat corn diu el
rabi de la historia que la metge Jane explica a Irene que busca
desesperadament poder entendre per que no van avortar totes les dones
violades brutalment pels conqueridors. Escriure una histOria resistent al
silenci vol dir tamba acceptar que no es pot entendre quin pars ha
quedat i quin pars podra ser reconstruit per infants nascuts en l'aband6,
engendrats en I'odi. "Nomes pot abandonar qui ha lIuita!" (p. 130), per
aixo, Irene retoma a Salavai i retoma a Sarajevo, per lIuitar i per
dialogar amb el passat, amb l'aband6 del seu avi Andreu que va decidir
morir amb la neu, amb el seu cosr Oaniel atrapat per un tractor, signe
del temps, dels canvis d'una terra que ha passat de tenir lIauradors a
tenir pagesos a tenir agricultors. O'una terra, corn la de Milena, filla de
musulma i de croata que despres de la mort del seu marit Josip, serbi,
decideix que ja no te pars, I que per tant el seu exili as a dintre i a fora,
sense retorno A Irene, pero, Ii quada el record, les histOries que poden
ser explicades, la reconciliaci6, les veus davant la camera que Jane i

Milena Ii han deixat. En canvi, per elles, "la guerra s'enduia historia avail
les histories de Salavai" (207).

La narraci6 de La palmera de blat as als limits de la realitat. Antonia, la
cunyada d'lrene, ho ha entes, "el seu realisme podia viure sense
respostes a totes les preguntes" (206). L'unica manera d'escriure e~' des
de la fragmentaci6, acceptants els misteris, i intentant donar eco a totes
les veus que parlen per Irene i a travas d'lrene, i tamba a totes les dones
que Ii han deixat I'herencia: la laia Lola, la mare Elvira, Maria, Antonia;
elles, corn la Coveneta s6n passat, present i futuro Canvi i permanencia,
terra perduda i terra retrobada, historia i realitat, vida i mort, no es
resolen en La palmera de blat en una fusi6 de contraris, sin6 que
acceptar-Ios en tensi6 as al capdavall I'unica veritat que Ii queda a Irene
abans d'haver-se de posar la "careta professional" I seguir filmant la
guerra.
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