MERCÈ IBARZ IBARZ

BIOGRAFIA
Mercè Ibarz (Saidí, 1954) és periodista i escriptora, col·laboradora de diaris com
l’Avui o La Vanguardia i en l’actualitat articulista a Vilaweb i El País. Fou professora
de la Universitat Autònoma de Barcelona (1991-1993) i des del 1994 de Comunicació
Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. Com a narradora es va donar a conèixer
amb la crònica La terra retirada (1993), premi Humbert Torres el 1992 traduïda al
castellà el 1994, on plantejava, amb una perspectiva personal, els problemes, les
grandeses i les misèries de Saidí (Baix Cinca, Osca),
el seu poble. Hi tracta els maldecaps de tres
generacions (de la seua a la dels seus avis), els canvis
que es van anar produint en la vida i les relacions
socials, familiars i afectives dins d’un poble a causa
de la mecanització i la intensificació dels cultius
(Moret 2022: 255-256).
Va narrar novament aquests temes a la novel·la
La palmera de blat (1995) ‒traduïda al francès‒,
ambientada a la guerra dels Balcans, la protagonista
de la qual era una periodista barcelonina corresponsal
de guerra a Sarajevo que torna al seu poble d’origen
per a l’enterrament del seu iaio centenari, lloc on evoca tot el món que deixa enrere quan
era jove. Ambdues novel·les apareixen novament a Tríptic de la terra, a les quals se

suma un tercer text inèdit, Labor inacabada (2020) que pot interpretar-se com una
exploració dels canvis que ha sofert Saidí i la seua
perifèria durant els trenta anys que separen La
terra retirada i aquesta nova part. A aquesta nòmina
cal afegir No parlis de mi quan me’n vagi (2010), una
novel·la irònica que explica una història sobre una
fotògrafa que reviu una sèrie de situacions del passat.
Ha publicat també narrativa breu al volum A la ciutat
en obres (2002), Premio Saputo de les llebres aragoneses,
Febre de carrer (2005) i Vine com estàs (2013), narració
sobre dos germans separats per la guerra i el recorregut
vital d’una família que es va teixint mitjançant els records
(premi Crítica d’Or de narrativa). També és coautora d’obres com Dones soles: 14
contes (1995), Cartografies del desig: quinze escriptores i el seu món (1998) o Memòria
de l’aigua: onze escriptores i el seu món (2000), on les protagonistes són dones.
Com a estudiosa i assagista, és autora de Breu història d’ETA (1959-1979), l’any
1981, Mercè Rodoreda. Un retrat (1991), premi Crítica Serra d’Or, Buñuel documental.
«Tierra sin pan» y su tiempo (1999), que va ser la seua tesi llegida el 1997. Va redactar
la biografia, Mercè Rodoreda. Exili i desig, 2018, i L’amic de la Finca Roja (2017),
conjunt d’assajos sobre creadors diversos que va rebre el
premi Crítica Serra d’Or el 2018. De l’any 2022 és la
publicació Retrat de Mercè Rodoreda, una visió sobre la
seua vida i obra en un relat que condensa indagacions i
lectures rodorianes al llarg de trenta anys i Rodoreda, un
mapa. Viatge, faules i lectures (2022), un itinerari per la
seua memòria personal, cultural i col·lectiva.
La crítica literària ha assenyalat que en la narrativa
d’aquesta escriptora els seus personatges estan sotmesos
a una mena de viatge iniciàtic, amb una prosa d’arrels
proustianes, que entronquen amb el món interior de
Rodoreda, i un estil que recorda a Flaubert.
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VÍDEO POEMA
https://www.youtube.com/watch?v=pOpA6j5z0Uo

Tríptic de la terra

Soc una llauradora, pagesa de les lletres, propietària
del meu terreny, unes quantes feixes de conreu que
treballo tant com permeten i ho demanen el guaret i la
saó. No les cultivo reunides en una de gran, estan
unides per camins diferents i canals de rec, com un cor.
Dec molt a la terra, i no parlo de diners. Li dec la casa
de la meva vellesa i el fet mateix d’escriure …
Mercè Ibarz, Labor inacabada (2020).
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