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El retrat despullat i colpidor d'uns fets que marquen el futur d'una
família i el seu entorn, en un context del Pirineu de Lleida que
sembla fet a mida per a aquesta novel·la
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L'abús de poder i els seus efectes sobre els més indefensos,
sobretot els infants, fa actuar els personatges d’aquesta història de
manera inesperada.

Els contes infantils contenen un substrat fosc, en el seu origen. Algun fet terrible
succeeix, en un poble, en una ciutat petita, en una família. I aquest fet es recorda, i els
seus protagonistes esdevenen anònims, perden el nom, primer (i el conte en parla com
«el pare» o «el fill més petit»), i després, uns altres esdevenen personatges mítics,
com el llop, l’ogre, la bruixa. I el lloc dels fets s’emboira tant i el fet en si es troba tan
desfigurat que esdevé rondalla. I de sobte, un escolta al costat d’un bressol d’infant
«Patim patam patum, homes i dones del cap dret…



El metge i un gos d'atura sorprèn per la senzillesa de les formes, que,
juntament amb el ritme narratiu, atorga intensitat a la trama. D'aquesta
manera, el to de la narració s'adiu amb l'ambient rural que el lector anirà
descobrint, més que per les descripcions de context, per uns
personatges fortament marcats pel seu entorn. 

Inès Vidal Farré, nascuda a Barcelona el 1972 de família d’origen lleidatà.
Arquitecta. Ha publicat també Història del Llop i Dels Llaços. Viu i treballa a
Eivissa.

Extractes del llibre:

“En Belardo de la Banya jeia al llit i havia tacat els llençols de sang i de tot el que duia
al ventre quan van arribar, gairebé plegats, capellà i metge.
—Belardo, mare de déu! —va fer el capellà, i va apropar-se per dirli alguna cosa a cau
d’orella—. no t’has d’amoïnar; si no hi ha consentiment, no hi ha pecat.
En Belardo va fer un esbufec entre sorneguer i desesperat. i llavors va sentir que algú
que coneixia descavalcava una mula al pati i li donava la brida al mosso perquè la
lligués i li donés aigua mentre durava la visita.”

“-No ho sé, si ho oblidarà… —l’Andreu va prémer els llavis:— un nen eixorivit i
espavilat que era, i ara té por de tot! no sent un soroll que ja somica. No se’l pot
apartar de les faldilles de sa mare! me l’han fet malbé! El cos i el caràcter!
—Andreu, el cos ja el té bé. de tot.
—Vés a sabre si s’haurà tornat maricó.
—No ho penso pas, Andreu. —i sense poder aturar les paraules que li queien de la
boca, espantat, va escoltar-se:— Jo el voldria per a una de les meues filles…
El pastor el va mirar de fit a fit.”
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