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Cada color d’un
riu de Manel de la
Rosa és una his-
tòria d’amistats i
de traumes difí-
cils de superar
que es fa llegir

amb gust. El narrador, l’Àlex, co-
mença un viatge cap enrere en el
temps el dia que inaugura la seva
primera exposició de pintura en una
galeria. Acaba de fer trenta anys, pe-
rò el llast que arrossega a la consci-
ència es remunta fins a dues dèca-
des abans: acompanyat de la seva
cosina Minkara, serà sacsejat per
una experiència que li canviarà el
futur. “El problema de l’Àlex i la
Minkara és que es troben al lloc
equivocat i al moment equivocat
–explica l’autor–. Els nens no poden
controlar el que passa als seus fami-
liars, però sí que tenen poder de de-
cisió sobre com s’ho han de prendre
i el camí que han de seguir”.

El drama viscut en la infantesa
reviu l’any 2002, amb un Àlex que
estudia belles arts i que es retroba
amb Minkara, amb qui no s’han tor-
nat a veure des de la tragèdia. “Pas-
sem una petita part de la nostra vi-
da aprenent coses i l’altra desapre-
nent-les –diu Manel de la Rosa–. El
gran repte de l’Àlex és que ha

El valor i el risc
d’escriure

d’aprendre a decidir: li toca armar-
se de valor i arriscar-se”. També a
l’escriptor li ha tocat tirar-se a la
piscina. Fa uns anys, De la Rosa es
va matricular a l’Escola d’Escriptu-
ra de l’Ateneu Barcelonès, motivat
per descobrir les eines que podien
donar-li l’empenta adequada per es-
criure: “Era conscient que necessi-
tava trobar una bona estructura pel
que volia fer. Més endavant vaig
descobrir que tan important com ai-
xò era tenir alguna cosa a dir: la tèc-
nica és indispensable, però també
ser capaç de plantejar preguntes al
lector, i per aconseguir-ho primer te
les has de fer tu, aquestes pregun-
tes”. La seva primera novel·la es de-
mana per les possibilitats de supe-
rar el patiment, fa reviure al lector
l’entrada al món adult, s’interroga
sobre les fronteres entre l’amistat i
l’amor i, finalment, furga en els ca-
mins per reeixir en l’art. “Fins que
no vaig començar, escriure se’m fe-
ia una cosa molt gran”, admet Ma-
nel de la Rosa, que ha dedicat els tres
últims anys a la novel·la, a banda
d’haver-se convertit –des del 2008–
en professor de tècniques narrati-
ves i novel·la a l’Ateneu Barcelonès.

Cada color d’un riu avança a un
ritme agradable, gens accelerat, i
amb un llenguatge que vol estar a

prop del lector sense rebaixar ni el
lèxic ni les ambicions del text. “En-
rique Jardiel Poncela deia que per
poder llegir una cosa sense esforç
l’escriptor hi ha de posar molt d’es-
forç. Aquest era un dels meus objec-
tius: que la feina prèvia facilités la
feina al lector”, diu Manel de la Ro-
sa, que va començar a treballar en
Cada color d’un riu a partir del per-
sonatge de la Xènia, que apareix a la
vida de l’Àlex d’una manera poc pre-
visible: es fica a dins del seu cotxe
quan ell està aturat en un semàfor i
li demana que avanci. “Aquest és un
dels dos moments del llibre que par-
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teixen d’un fet autobiogràfic”, ad-
met l’escriptor, que està d’acord
amb el fet que la seva novel·la és un
més dels bolets insòlits que última-
ment ocupen els taulells de novetats
d’autors catalans. “Fins fa poc tení-
em una saturació important de no-
vel·les històriques, sobretot de la
Guerra Civil, i també de temàtica in-
trospectiva –diu Manel de la Rosa–.
Tinc la impressió que estem en un
moment de transició, amb escrip-
tors frescos que introdueixen nous
temes i maneres diferents d’explicar
una història”. Segon títol de Perisco-
pi. Segon encert.✒


