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H
i ha gent que
circula per la
vida amb un
concepte so-
bre la literatu-

ra que m’atreviria a qualifi-
car de ceràmic. Vull dir que
fan com els rajolers, que
compten les existències
dels seus magatzems per
milers de peces i difícil-
ment poden concebre que
algú necessiti només vint-
i-cinc rajoles per adobar
una cisterna o per refer un
tros de solera malmesa so-
ta la teulada.

Són gent que consideren
que un llibre és més impor-
tant com més pàgines té. I
deixen de banda sense sos-
pitar-ho històries amb més
tirada cap a la miniatura
que cap al volum de dimen-
sions intimidants. Històri-
es precioses com Pedra de
tartera, Seda, El Petit
Príncep i El coronel no
tiene quien le escriba, que
no els fan el pes (físic). A
aquesta gent em temo molt
que L’estiu de l’anglès, la
darrera producció de Car-
me Riera, els deixarà bas-
tant indiferents.

A mi, en canvi, he de
confessar sense gaires em-
buts que m’ha agradat for-
ça, aquesta història d’intri-
ga ambientada en unes va-
cances d’agost que Laura
Prats, la protagonista, es
planifica per viure-les a la
vella Anglaterra en un curs
individual d’immersió en la
llengua i els modes de vida
dels anglesos. Una història
que acabarà com el rosari
de l’aurora.

Mestre Hitchcock. Carme
Riera ha recorregut, sense
pretendre-ho dissimular
gens, als recursos infal·li-
bles que el mestre Hitch-
cock sabia desplegar de
manera tan perfecta a la
pantalla cinematogràfica.
A L’estiu de l’anglès tenim,
doncs, un casalot vell i soli-
tari, perdut entre camps i
muntanyes, i amb una

Crítica

Com un film de Hitchcock
Carme Riera ha escrit ‘Lestiu de l’anglès’, novel·la que explica una història
que atrapa el lector ● Té un argument ben travat i fa servir un llenguatge
eficient i una tècnica narrativa senzilla i transparent ● Joan Josep Isern

elements de la quotidiani-
tat per introduir-nos sub-
tilment en la letal teranyi-
na d’angoixes i dubtes que
acabarà enfonsant la seva
protagonista. No hi fa res
que siguem en els temps
del telèfon mòbil i d’Inter-
net, uns recursos que en el
fons ens fan encara més fe-
bles, perquè ens en fan de-
pendents. A la pobra Laura
li serviran de ben poc. I fins
i tot l’autora es reservarà el
paràgraf final per donar
encara una volta més de
cargol a la trama d’intriga
que ha anat ordint en les
cent cinquanta pàgines (de
petit format) anteriors.

Història sense trampes. La
novel·la L’estiu de l’anglès
és un exemple de claredat
narrativa. L’autora ens ex-
plica una història amb sen-
zillesa, de manera ordena-
da, sense complicacions
estructurals i sense tram-
pes. No és que no sigui
capaç de fer-ho d’una altra
manera –la bibliografia de
Carme Riera és prou àm-
plia i rica per desmentir
qualsevol valoració sim-
plista–: senzillament l’au-
tora té molt clar que el
tractament que necessita
la història que té entre
mans ha de discórrer pels
territoris de la senzillesa i
la linealitat. Dues caracte-
rístiques que necessita per
fer que les desventures de
la protagonista arrelin din-
tre del lector fins a atra-
par-lo en la perversa trama
que l’empresona.

Sóc dels convençuts que,
més enllà del gruix dels lli-
bres, no hi ha obres me-
nors quan l’ambició d’ex-
plicar una bona història es
manté intacta. L’estiu de
l’anglès funciona, agrada i
atrapa. Perquè a dintre seu
hi ha un argument ben tra-
vat i perquè, al seu costat i
al seu servei, hi ha una tèc-
nica narrativa basada en la
senzillesa i en la transpa-
rència. I un llenguatge efi-
cient que no distreu però
que aporta matisos que en-
riqueixen el conjunt. Car-
me Riera està en forma i ho
demostra amb un llibre
que, si no m’equivoco, per
Sant Jordi pot fer forat.

enigmàtica propietària que
té una història no gaire
clara en el seu passat. Hi
tenim també unes habita-
cions tancades misteriosa-
ment amb clau. No hi fal-
ten ni els sorolls estranys

ni les visites nocturnes in-
esperades. I, perquè la fór-
mula sigui completa, sa-
brem des del primer parà-
graf que el que estem
llegint són les desesperades
confessions de la frustrada

aprenenta d’anglès al seu
advocat, que l’ha de defen-
sar d’un càrrec tan greu
com el d’assassinat.

Com en el cas del mestre
del cinema de suspens,
Carme Riera juga amb els

L’últim llibre de Carme
Riera és una novel·la
curta. FRANCESC MELCION


