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Fa uns dies, xer-
rant sobre l’obra 
de Ricardo Me-
néndez Salmón 
(Gijón, 1971), algú 
em va dir: “Vaig 
deixar de llegir-lo 

després de la Trilogia del mal per-
què em va començar a semblar un 
escriptor massa barroc”. No estic 
d’acord amb aquesta valoració, pe-
rò puc entendre el motiu pel qual al-
guns lectors s’han allunyat lleugera-
ment del que, sense cap mena de 
dubte, és un dels millors escriptors 
espanyols no ja de la seva generació, 
sinó de la narrativa contemporània. 
La raó d’aquell distanciament pro-
vé de la preeminència en la seva 
obra de les idees per sobre dels ar-
guments. De fet, no fa gaire l’escrip-

L’últim escriptor 
europeu

tor asturià va mostrar la seva con-
formitat amb l’opinió d’un dels seus 
col·legues, Mario Cuenca Sandoval, 
que havia dit en una entrevista que 
les trames de les novel·les són el re-
sultat d’un mercadeig entre els es-
criptors i els lectors, i que, per tant, 
neixen de les mateixes entranyes 
del capitalisme. Menéndez Salmón 
va aplaudir aquestes declaracions, 
amb la qual cosa confirmava que, en  
literatura, li interessa més la refle-
xió que l’acció. 

No entres dócilmente en esa noche 
quieta és la demostració d’aquest 
desdeny cap a tota forma de ficció 
que no faci pensar, i és per això que, 
en comptes d’argument, el que aquí 
trobem és un tema: el de la relació 
entre pares i fills. En aquest cas, en-
tre l’autor i el seu propi progenitor, 
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mort ara fa cinc anys. Després 
d’escriure sobre la buidor moral, 
els mecanismes del poder, la mal-
dat i la individualitat, l’autor fa 
un parèntesi en la seva temàtica 
habitual per reflexionar sobre la 
condició de fill –ara mateix, un 
tema força habitual en altres au-
tors de la seva edat– i conclou que 
la indagació literària que ha ca-
racteritzat tota la seva obra ha es-
tat sempre marcada pel seu pa-
re. En aquest sentit, podem llegir 
No entres dócilmente en esa noche 
quieta com un autèntic manual 
d’escriptura, ja que el llibre està 
ple de reflexions sobre la relació 
que existeix entre l’obra d’un au-
tor i la seva biografia. 

Meditar sobre la malaltia 
La novel·la també és una medita-
ció sobre un dels temes més an-
tics de la literatura: la malaltia. El 
pare de l’autor va patir un infart 
de cor als trenta-dos anys, va ser 
operat d’un quàdruple bypass, va 
lluitar contra l’alcoholisme, va 
superar un càncer i, als 72 anys, 
va morir per una reaparició del 
tumor. I tot i que això sembli una 
història de superació, en realitat 
és la d’un malalt professional que 
va transmetre al seu fill una por 
exagerada a la mort.  

Per escriure aquest llibre, l’au-
tor es va proposar ser absoluta-
ment honest i, encara més im-
portant, desprendre’s de tota la 
tradició literària sobre el tema de 
la relació entre pares i fills. Així 
dons, Ricardo Menéndez Salmón 
fa un exercici cartesià de tabula 
rasa que, precisament, el dife-
rencia d’altres escriptors massa 
capficats en continuar la feina 
iniciada pels seus precedents. 
Tot i això, és impossible llegir No 
entres dócilmente en esa noche 
quieta sense escoltar constant-
ment la veu –i la música– de Tho-
mas Bernhard, un autor que va 
influir moltíssim en tots els nar-
radors que avui tenen entre qua-
ranta i cinquanta anys, però que 
només continua present de for-
ma evident a l’obra de l’asturià. 
En aquest sentit, podem dir que 
Menéndez Salmón és un dels 
poquíssims autors espanyols 
que continua respectant els orí-
gens europeus de la nostra lite-
ratura, fins al punt que, en certs 
moments, fa la sensació d’estar 
llegint una novel·la de fin du si-
ècle. Però no del segle XX, sinó 
del XIX. I això, tot i que pugui 
semblar el contrari, és bo. Refo-
tudament bo.!

Pare lector
Quan el pare venia a casa de visita, 
sempre seia al mateix lloc al sofà i un 
cop instal·lat tafanejava en la nostra 
pila de les novetats. Jo ja les anava 
deixant allà més per a ell que per a mi. 
“Què és això?”, em deia mentre fulle-
java un llibre i l’olorava. “Ui, no sé si 
t’agradarà, l’autora sembla que bla, 
bla, bla” o “Pot estar bé, endu-te’l si 
vols, però jo encara no l’he llegit, eh”, 
eren les meves respostes més habitu-
als. Si se l’enduia, l’endemà o l’altre 
em telefonava i em deia: “Xata, no hi 
ha qui s’ho llegeixi, això, eh”, o bé, po-
ques vegades, “Està molt bé aquest 
llibre, ja te’l tornaré!” 

Ara les novetats de la pila ja no 
passen el filtre del pare lector –de-
mà passat farà un any que no ho 
fan–, però encara me n’arriben, es-
clar, i sovint em sorprenc amb un lli-
bre a les mans pensant “Aquest el 
deixo a sobre de tot, que li podria 
agradar”. I de seguida me n’adono, 
del que faig, però no em censuro el 
gest i deixo l’exemplar al capda-
munt de la pila, ben visible. 

Llavors, en un altre moment que 
m’assec jo en aquell racó del sofà, 
potser em miro el llibre com se’l mi-
raria ell, primer olorant-lo, després 
llegint-ne la contracoberta i sobre-
tot la biografia de l’autor, per calcu-
lar-ne l’edat i saber d’on és, i llavors 
n’abordo les primeres pàgines, res, 
només per fer-ne un tastet, i penso 
què en diria ell, i m’ho dic gairebé 
imitant-lo, amb aquell seu posat 
murri de qui se sorprèn que hi pugui 
haver gent que perdi el temps escri-
vint segons quines bestieses.  

Hi ha un llibre que no puc acabar 
de llegir perquè el llegia el dia que es 
va morir el pare. Els que ell tenia co-
mençats (sempre més d’un, era im-
pacient i golut amb la lectura) enca-
ra són a la seva tauleta de nit amb els 
punts de llibre allà on toca. Fa un 
parell de mesos, en un viatge a Milà, 
em vaig trobar comprant-me l’edi-
ció italiana de La concessió del telè-
fon només perquè era el seu Cami-
lleri preferit, tant que fins i tot l’hi 
havia llegit en veu alta a la mare, tots 
dos tapats al llit, amb el gat al mig. 
I fa mig any, quan es va morir el pa-
re de Montalbano, em vaig imaginar 
el pare esperant-lo (sí, a les portes 
del cel, què voleu que us digui) im-
pacient per saludar-lo i felicitar-lo 
amb aquell seu somriure tímid que 
va seduir tantes infermeres.  

Enyoro el pare lector. La mort 
ens ho canvia tot, fins i tot la mane-
ra de llegir. I confesso que ara fujo 
dels llibres que aborden el dol, com 
qui no es posa colònia amb les mans 
quan s’acaba de fer un tall en un dit 
perquè pica. Perquè pica.!
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Des de l’èxit inter-
nacional que va 

aconseguir amb La me-
cànica del cor (2007), 
Mathias Malzieu ha 
anat donant a conèixer 
noves cares del seu uni-
vers fantàstic. Ara 
s’empesca la relació en-
tre un músic arruïnat 
amb una sirena que tro-
ba a la riba del Sena, en 
plena ciutat de París.

Una sirena  
a París 
MATHIAS MALZIEU 
Rosa dels Vents
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La prolífica trajectò-
ria de Teresa Pàmies 

només inclou un llibre 
pensat per al públic ado-
lescent, Aventura mexi-
cana del noi Pau Rispa. 
La Galera recupera 
aquesta història d’exili 
d’un nen de 13 anys: a di-
ferència de les novel·les 
imaginatives d’aventu-
res, la seva peripècia és 
molt versemblant.

Aventura 
mexicana... 
TERESA PÀMIES 
La Galera
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Coincidint amb el 
centenari del naixe-

ment d’Isaac Asimov, 
Alianza recupera un dels 
seus llibres de contes, 
Estoy en Puertomarte sin 
Hilda, amb catorze nar-
racions que barregen in-
triga i ciència-ficció. Asi-
mov va ser un dels reno-
vadors d’aquest gènere, 
i també un dels autors 
més populars.

Estoy en... 
ISAAC ASIMOV 
Alianza Editorial 
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