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Encara que hi ha causes objectives que porten a la despobla- 

ció, la percepció individual és un factor determinant a l’hora d’a- 

bandonar. En definitiva, qui decideix és la persona. En aquest cas,  

aquella que se sent desprotegida, posada en un esforç desmesurat  

per tal d’encarrilar la vida quotidiana. Per aquest motiu, sorprèn  

que l’èxode no sempre es produeix lluny d eles vies de comunica- 

ció, en llocs sense aigua i sense llum. El pes dels sentiments hi té 

 molt a veure.  

Sembla que, en el cas d’Herba-savina, les causes de la deserció 

 no van ser pas la carretera  ni el temps inclement. Apareix als lli- 

bres el mot reforestació. M’adono dels pins d’encàrrec que han 

aparegut sobtats durant el trajecte. Un cop arriba davant del  

que queda, decideixo que les causes  no m’han d’importar. 

Avanço pensant en l’últim d’Ainelle,  

el protagonista de La lluvia amarilla, que ens parla amb mots de 

l’autor Julio Llamazares. La realitat i la ficció es reuneixen en el 

meu pensament mentre m’acosto al poble. Una realitat creua va 

donar lloc a un llibre de gran bellesa.  

I una altra qüestió. No és igual abandonar que negar. L’abandó d’un poble 

significa que quedaran cases, l’església, la font, els horts; allò que 

hi pugui haver, transformat fins a les ruïnes finals; suposa la pos- 

sibilitat de restaurar i de rectificar. Omplir d’aigua vol dir desapa- 

rèixer de la vista; per als habitants queno veln anar-se’n del 

poble ofegat ha de resultar molt dolorós. 

Ens aturem un instant i el silenci es fa absolut. Em recordo 

que el meu pare va dir-me que, quan les persones abandonen un 

poble, els pardals en fugen 

Els  pobles abandonats de manera absoluta semblen un escenari  

sense actors amb el decorat incomplet. Tenen pedres i silencis.  

Són una cosa molt quieta que resulta torbadora. S’assemblen als  

pobles bombardejats, però alguns aspectes els en diferencien. 

Sobretot, i en general, la vegetació, que en els abandonats sol ser 

 abundant i forta. No són tampoc pobles ofegats. Aquí no colga  

l’aigua, no enfonsa res més que l’absència i el pes de les hores, el temps dels anys.  


