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La pèrdua del fill que esperava centra el debut literari de la periodista Bàrbara Julbe

Paraules que curen

pateix durant la infantesa un fet
que li canviarà el caràcter. Entre
aquests fils argumentals, la relació
de parella de la Ivet amb en Pau,
amb qui emprèn un viatge a Ma
llorca per iniciar una nova vida i
que esquitxa gran part d’un llibre
carregat de simbolisme, com els
ametllers del títol.“És un arbre que
es caracteritza per la seva fortale
sa, floreix a l’hivern i el seu fruit
madura al cap de nou mesos. Em
semblava que tenia una gran simi
litud amb la història de la protago
nista”, explica Julbe.
L’illa de Mallorca, lloc habitual
d’estiueig de l’autora, Banyoles, la
seva ciutat natal, o el barri de Santa
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Entre Corea i la
superilla Presen

tació de Las dos
caras de la misma
Corea, amb Josep
Maria Coll, Daniel
Wizenberg i Josep
Manel Brañas. A
dalt a l’esquerra,
Raimon presentant

els seus 12 últims
concerts. A la dreta,
Montse Valls,
Arcadi Poch i Gabi
Martínez, partici
pants en el debat
L’art al carrer:
possibilitats creati
ves per a un nou
model de ciutat.

Raimon explica que Al vent
tracta del pas de l’adolescència
a la joventut, però fou inter
pretada com a cançó protesta;
ho seria una altra de posterior,
Diguem no, del 1963.
Parla de la vegada que Salva
dor Espriu va anar a sopar a ca
sa seva i li digué: “Li dono les
gràcies de part d’Ausiàs
Marc”, després que ell li cantés
el poema 46, Veles e vents.

Salvador Espriu va
anar a sopar a casa
de Raimon i li digué:
“Li dono les gràcies de
part d’Ausiàs Marc”
També parla de Joan Fuster,
Maria Aurèlia Capmany, Joan
Miró. “Quines tres cançons
t’emportaries en una illa de
serta?”, li pregunta Oller. “Mai
no aniria a una illa deserta”,
contesta Raimon, “però supo
so que m’emportaria el telèfon
per tenir Spotify”. Raimon va
fer caure molts barrots gràcies
a la paraula, en un temps del
qual l’ombra és allargada. I els
seus fantasmes, tan reals com
Kim Jongun i Donald
Trump.c

o he plorat, sembla
que la ferida va cica
tritzant”, confessa
entre alleujada i or
gullosa al final
d’aquesta entrevista la periodista
de RAC1 i La Vanguardia Bàrbara
Julbe, que acaba de publicar la se
va primera novel∙la, On em portin
els ametllers (Gregal), una història
de superació personal després de
la mort del fill que esperava. Sota
una innocent aparença de fragili
tat, en el fons s’amaga una dona
forta que ha trobat en l’escriptura
el bàlsam perfecte per anar guarint
un dol que va començar a finals del
2015, quan va patir un avortament
involuntari als cinc mesos i mig.
Uncopduriinesperatquelaperio
dista reviu en la ficció en la pell de
la Ivet, una jove a la trentena que
assumeix el dolor des de la negació
i la ràbia, primer, i des de l’entere
sa, la pau i l’acceptació, després.
“Escriure ha estat una teràpia
dolorosa i alhora necessària i cura
tiva, perquè m’està ajudant a ac
ceptar el que m’ha passat”, explica
l’autora, que pretén posar el focus
en una situació molt sovint silenci
ada, com és el dolor dels pares da
vant la mort d’un fill. “La novel∙la
voltrencaraquestsilenciireconèi
xer la tristor dels progenitors, que
de vegades es tendeix a minimit
zar”, afegeix Julbe, tot deixant clar
que el seu no és un llibre d’autoaju
da per bé que pot ajudar altres do
nes que han passat per una situació
semblant. “Necessitava buidarme
i desprendre’m de totes aquelles
emocions que em coïen per dins”,
insisteix l’autora, que va aprofitar
la baixa laboral per donar forma a
una novel∙la “escrita amb el cor”.
“Escrivia fins a vuit hores diàries
per digerir la pena, la tristor, el
plor...”, rememora.
Assegura que viure en primera
persona aquella traumàtica expe
riència li ha permès comprovar
que encara queda molt per fer en el
camp de les morts de gestants. Per
exemple, reclama que tots els hos
pitals disposin de protocols que
atenguin els pares després de patir
lamortdelnadóabansodesprésde
néixer i que puguin inscriure el
nom del fill en el registre civil inde
pendentment del temps de vida fe
tal. “El procés es faria molt més fà
cil”, afirma convençuda la narra
dora, que es va convertir en una de
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“Escriure ha estat
una teràpia dolorosa
i necessària perquè
m’ha ajudat a acceptar
el que ha passat”, diu

PERE DURAN/ NORD MEDIA

L’autora retratada fa uns dies a Banyoles, la seva ciutat natal

Eugènia de Girona, on va viure du
rant un temps, són alguns dels es
cenaris de la novel∙la, que fa salts
en el temps, concretament al perí
ode de la Guerra Civil. Per relatar
aquesta part, l’autora ha entrevis
tat un historiador expert en el con
flicte i un dels soldats que va parti
cipar en la batalla de l’Ebre.
Reconeix haver plorat moltes
vegades repassant la seva òpera
prima. “És inevitable, perquè re
vius els fets, però no em vaig plan
tejar mai deixar d’escriure. Ferho
m’ha ajudat a mantenir viu el re
cord, tot i que sé que la vida conti
nua”, afirma. Una lliçó de vida. c

les autores locals que va vendre
més llibres el dia de Sant Jordi a les
comarques de Girona.
Mésenllàdeladuraexperiència,
la novel∙la és també una lliçó de vi
da, com va voler plasmar en el títol
original, L’hora de viure. Per conti
nuar endavant amb el seu dia a dia,
la protagonista “ha d’acceptar el
que li ha passat, perquè és l’única
manera de reconstruirse”, escriu.
On em portin els ametllers també
s’endinsa en la vida de dones de di
ferents generacions. L’àvia de la
protagonista, que va viure la crue
sa de la Guerra Civil com a infer
mera de soldats ferits, guarda un
secret que només s’atreveix a con
fessar a la seva neta, i la seva mare
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