
Novel-la El debut de Ntrria Bendicho Giró tracta els 
excessos del drama rural des d'tma perspectiva filosofica, 
abstracta, contemporania, amb toes de gran estil 

Noi, no arrenquis 
'arrel bona 

JULIA GUIUAMON 

Terres ,nortes de Núria J3endicho Giró 
(Barcelona, 1995) revisita l'espai inter
minable del dran1a rural des d'una 
perspectiva conten1porania . .En té tots 
elselements: el nen esguerrat,el ca pella 
que trenca els vots, la vella paralitzada, 
l'incest, una n1orta per enterrar i un noi 
sacrificat Els detalls s6n d'upa: un cos 
podrint-se en llll bassal, un nitre cren,at 
dalt d'un carro. A un tercer cadaver, 
que no cap dins la caixa (que és un g-.illi
ner reaprofitat con, a taüt), li han de pe 
tareis genolls .. Mi ha la voluntat de, amb 
tot aixo, construir un argun,ent, que es 
va confegint a glopades, en els testin10-
nis successius de tretze personatges. 
Pero s i  no hi hagués argu n1en t, no pns
saria ben res. La fors-a del llibre és la 
composici6 i l'estil, la construcció i la 
lletra menuda d'alguns passatges afor
tunats. És con, si Víctor Cata la dugués a 
sobre el sedhnent de Rodoreda, el 
Faulkner de Mentre agonitzo i el cine
ma de Dreyer, entre els classics indis
cutibles. 1 d'altres lectures í referents 
personals que segur que tan1bé hí són. 

Bendicho Giró retrata una fan1ília 
n,ale'ida d'una Catalunya inte1nporal 
que podría viure a Yoknapata\vpha 
County, Mississipí o en un barri de ion
quis. Si fessis l'exercici de veure els per
sonatges com si fossin runericans o con1 
si fossin quíllos, s'aguantaria perfecta
ment. Bendicho Giró ha extirpat del te
ma qualsevol forn1a de costunúsn1e per 
ru1ar a l' arre! de les relacions viciad es 
entre gent que no pot ser el que vol ser. 
Aferrats a la terra pobra, consun1its per 
Lu1a febre que no se sap co1u s'enco1ua
na, atrapats pels pecats que fan tots 
ruub tots. 

Hi ha un episodi que a n1i e111 sen1bla 
deis núllors: el de les n1ales herbes. El 
pare comeos-a a arrencar una planta, 
ru11b una arre! con1plexa, fasciculada. 
Per més que intenta arrencru·-ne tots 
els trossos, sen1pre. queda una part de 
l'arrel a sota terra. Es una operació que 
a pages es diu birbar. "No cal que birbis 
totes les niales herbes que trobis", "Pa-

ra de foradru·, que acabru·as arrencant 
l'nrrel bona". rli ha una resignació d a 
vant de !'existencia del nial, que s'arra
pa al cor de la gent, con, una arrel que 
no s'arriba a arrencar n,ai del tot. La no
vel·la conclou que potser hi ha ,nés vida 
en aquesta existencia corron,puda que 
en l'hort net i polit. .Bendicho Giró es 
l lueix en la seva descripció n1aterial: les
crostes d'escudella eng-anxades a !'olla,
totes les incrustacions de 1nenjar, els
cargols que la nena trepitja expressa
n1ent, la cua de llangnrdaix que frega
an1b la llengua con, si fos un caran,el,
!'olor de fen1ta de la font de les Noies on
les besties baixen a beure, a1nb les boles
enterrades, fetes an,b espores de fal
guera tendra.

'fambé brilla en el registre psicolo
gic: "Intentar parlar an,b un n1ort sen1-
pre és fer tran1pes, perque no1nés ser
veix per aplacar l'angoixa del viu"; "Jo 
tenia el fill tercer que estava a punt de 
1norir-se i no ho entenia. Necessitava 
que continués viu encru·a una estona 
perque no ho entenía. I estava tru1 ner
viosa que ni tan sois e111 vaigadonar que 
em feia n1al de panxa de gana". ''L'havia 
1natada i ara se'n penedia. N o  era que 
cregués que havia fet n1al fet, sinó que 
s'adonava que, després d'haver-la n1a
tada, una cosa que no111és era seva havia 
fugit i ja no tornaría. Li faltava alguna 
cosa de la 111ateixa 111anera que a un li 
falten els calés després de perdre'ls en 
una tünba". 

No totes les veus tenen la n1ateixa 
credibilitat i fa una n1ica estrru1y, cap al 
final de la novel·la, l'aparició de perso
natges que no co111ptaves que hi serien, 
con1 ru·a la Rosa, ru11b la seva passió 
n1asturbatoria. 

Con1 a priinera novel·la, escrita als 
vint-i-cinc anys, no es pot den1ru1ar 
n1és. És un llibre 111olt ben constru'it, 
n1olt constrtiit, sobre con1 viure en tu1 
desert n1oral. 1 

Núria Bendicho Giró 

Terres mortes 
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