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n tret distintiu de la tra-
dició novel·lística euro-
pea és el de la construc-

ció d’un personatge i la seva força
com a element principal d’una
narració. Mònica Batet (El Pont
d’Armentera, 1976), mai millor
dit, s’hi capbussa, però capgira
aquest paradigma i converteix
un riu (el Riu, amb majúscula i
sense nom) en l’eix, en el prota-
gonista gairebé d’una novel·la
que, en realitat, n’amaga tres, en
la més pura tradició de la nouvelle
curta tan valorada a l’Estat fran-
cès (Batet, de fet, flirteja amb l’es-
til d’Amélie Nothomb) i tan poc
valorada aquí.

L’autora, amb traça i amb in-
triga ben conduïda, ens explica
tres històries centrades en els
pocs personatges amb nom del
llibre: Martina Tarr, la primera
dona de la seva família que pateix
d’una malaltia que afecta els ho-
mes, que acaben llançant-se al
riu després d’un temps de silenci
i d’isolament; Konrad Weszler,
un professor universitari a qui se
li ofega una filla al mateix lloc; i
Vera Kuntsz, una jove obsessionada per la
natació i que també perd el seu germà al riu.
Aquest riu, per les dades i el so dels cognoms,
el situem a Hongria, un país, curiosament,
amb un dels índexs més alts de suïcidis del
món, tal com passa en altres contrades del
centre i l’est d’Europa.

Mònica Batet s’endinsa, amb una prosa
poètica encisadora, en el més profund de
l’ànima dels personatges, en les pors, en
l’atracció de la remor d’un riu d’aparença in-
ofensiva i espai de jocs d’estiu, però que tam-
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bé amaga un veritable cementiri d’ofegats.
Com una mena de nova Laura Palmer, l’au-
tora ens remet a imatges lynchianes de ros-
tres blancs, herbes enredades i mans sense
pell, però també a una estranya i hipnòtica
bellesa incorrupta que emanen alguns ofe-
gats i que provoca que els curiosos demanin
que no es tapi el seu cos.

Les tres històries, teixides de manera inde-
pendent, s’acaben trobant, creuant-se per
parlar-nos (amb la riquesa d’un text sense
molestos diàlegs) de dos germans que es par-

len només amb notes escrites; de tristor; de
records; de cossos surant al riu davant de mi-
rades abstretes de voyeureuse de la mort;
d’ofegats blancs que no han lluitat i de blaus
que han tingut temps de fer-ho; de la fantasia
del suïcidi (i que ens obliga a aixecar els ulls
del llibre per no deixar-nos encisar gaire);
d’obsessions i d’amistats; de grups de suport
recorreguts per silencis, complicitats i catar-
sis, i de dits arrugats, aquella sensació una
mica torbadora que tenim en sortir de l’ai-
gua; ien tancar el llibre. ❋
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Mònica Batet
ha publicat una
novel·la en què un riu
esdevé l’eix de tres
històries relacionades
amb la mort
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Qui menja sopes...
í, se les menja totes. I qui no vulgui
pols que no vagi a l’era. Víctor Pàmies
i Jordi Palou han aplegat els 100 refra-

nys més populars de la llengua catalana, grà-
cies a una combinació prou original d’ini-
ciativa, coneixement i dedicació.

La iniciativa arrenca d’una mena de joc
que Pàmies va adreçar als lectors del seu
bloc personal al març del 2010: es tractava
de trobar els deu refranys més populars se-
guint unes normes concretes. Hi van res-
pondre més de 1.200 persones d’arreu dels
Països Catalans, tot un èxit que va compor-
tar obtenir un corpus fraseològic de gairebé
12.000 refranys.

El coneixement dels dos autors va engegar
la màquina del saber lingüístic. Pàmies, au-

S tor del portal més destacat sobre
paremilogia catalana, ha sabut
manejar les dades per establir
un rànquing de refranys i, so-
bretot, per afegir-hi l’origen, al-
gunes anècdotes i els equiva-
lents (si n’hi ha) en castellà, an-
glès, francès i italià. Palou, autor
del web rodamots.com i del but-
lletí associat Cada dia un mot,
s’ha encarregat d’il·lustrar els
refranys amb passatges de no-
vel·les, de poesies, d’articles pe-
riodístics i fins i tot d’acudits
d’aquest diari, com la tira d’en
Sísif, de Jordi Soler. La dedicació
ha portat uns textos divulgatius

i ben escrits, que no es descui-
den d’indicar la posició que
ocupa cada refrany en la llista de
la popularitat ni tampoc de re-
córrer a les explicacions de Joan
Amades o d’Antoni Llull Martí.

Potser hi sobra la referència
etimològica en alguna de les pa-
raules que componen el refrany
i hi faltaria alguna síntesi final
per dir al lector quins refranys
són més productius (ho són els
meteorològics?) i quins són més
propis d’aquí i d’allà. Ah, saben
quin és el refrany més popular?
Ja ha sortit i no és pas el de les
sopes... ❋
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