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Mònica Batet
No et miris el Riu
Meteora, Barcelona, 2012.

Si haguéssim d’encapçalar aquesta 
ressenya amb una sola paraula, hi ha 
pocs dubtes sobre quina seria: Inqui-
etud. La novel·la de Mònica Batet té 
molts aspectes destacables, però un 
dels que amb més intensitat colpeixen 
el lector és la inquietud que traspuen 
les seves pàgines, una sensació crei-
xent que va sorgint a mesura que 
avancem i l’autora, com havia de ser 
després d’aquest títol, ens obliga a 
mirar el Riu de ben a prop.

Només dues anotacions per a fer 
la crònica comprensible. No et miris 
el Riu ens parla d’una misteriosa 
malaltia que fa extingir la vida dels 
habitants de la ciutat. Tots es veuen 
afectats d’una manera o altra per fets 
ben estranys que, no obstant això, 
semblen coincidir amb una mena de 
lògica ancestral.

És en el desenvolupament 
d’aquesta trama que Mònica Batet 

l’encerta plenament. Lluny de tre-
mendismes, lluny també de la novel·la 
negra, malgrat el misteri que envaeix 
cada paràgraf, l’autora ha escollit un 
altre model, el de la novel·la centreeu-
ropea, un model en què importa molt 
la psicologia dels personatges, l’ambi-
ent en el qual es mouen. De mica en 
mica ens va introduint en aquest món 
marcat per les absències dels ofegats, 
per la tristesa i la desorientació dels 
qui han quedat.

Però també hi ha un altre vessant, 
el de la investigació. Els afectats vo-
len saber més, fins i tot els qui senten 
latent la malaltia no es resignen a 
morir-ne sense esbrinar les causes 
del destí que els ha estat marcat. En 
aquest punt hi ha molt de denúncia 
soterrada, pròpia d’algunes literatures 
nascudes sota l’opressió de l’Estat o 
de l’educació, que n’és part. Les dades 
sobre el destí físic dels cossos, sobre 
el comportament erràtic dels afec-
tats, donen una pàtina de realisme a 
la novel·la, que, paradoxalment, acaba 
decantant-la encara més cap a la nar-
ració de caire fantàstic.

Al darrere de les virtuts d’aquesta 
novel·la —que t’embolcalla de manera 
intensíssima i fa impossible deixar-la— 
hi ha un treball d’escriptura que la 
converteix en una mena de rara avis. 
La seva brevetat, gairebé fragmen-
tària —tot i que es tracta només d’un 
miratge—, és a causa de la conden-
sació; l’interès ve d’una assimilació 
poderosa dels corrents de la literatura 
contemporània.

Mònica Batet ha escrit una petita 
gran novel·la que sens dubte serà de 
les més destacades de l’any. Llegir-la 
ens torna la fe en un gènere tan plural 
i ample, capaç de fer-nos vibrar amb 
grans novel·les argumentals, però 
també amb joies breus i lluminoses. 
No en va ho augurava Italo Calvino, 
quan assenyalava aquests dos camins 
per a la novel·la futura.

No et miris el Riu seria una foto en 
blanc i negre, però amb els infinits 
matisos que és capaç d’afegir-hi una 
bona càmera. No deixeu de llegir-la, 
mereix una gran acollida i una espera 
expectant per a les pròximes obres de 
l’autora.

Austin Wright
Tres nits
Proa, Barcelona, 2012.

L’editorial presenta aquesta novel·la 
d’Austin Wright amb unes quantes 
frases colpidores de grans escriptors, 
com ara Ian McEwan i Saul Bellow. 
És una pràctica freqüent que sovint 
ens ajuda a definir per quins camins 
ens endinsem. Després d’haver-la 

llegit, no sé si aventuraria que és una 
novel·la extraordinària, però sí que en 
recomanaria amb força la lectura.

Allò que més crida l’atenció d’en-
trada és l’actualitat d’una narració 
que es va publicar fa gairebé vint 
anys. Wright va morir el 2003 dei-
xant una obra que no ha estat gaire 
celebrada, tret de la novel·la que ara 
comentem. Però aquesta té un to 
molt propi de la literatura dels Estats 
Units, l’extrema senzillesa de llen-
guatge i un gran treball d’estructura, 
aspectes que li atorguen un gran cos 
novel·lístic, capaç de sobtar tot tipus 
de lectors.

Tres nits és la història d’una dona 
a qui l’exmarit demana que llegeixi la 
novel·la que per fi ha pogut concloure. 
Wright alterna la narració de la pre-
sent lectura de la dona, ben acomo-
dada a la seva vida actual, amb el text 
de ficció que, a cada capítol, la deixa 

L E C T U R E S

Tria personal
per Xulio Ricardo Trigo

d'Or_febrer.indd   62 15/01/13   12:05


