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El cranc de riu,
per partida doble
EMILI BASSOLS
El cranc de riu de potes blanques és
un dels animals més emblemàtics
dels nostres rius. Abans, fins a la dè·
cada dels setanta del segle passat, ho
era per la seva abundància. Avui, ma·
lauradament, ho és per la seva raresa
i pels esforços que es dediquen a evi·
tar la seva extinció. Precisament amb
l’objectiu de conèixer millor aquesta
espècie, quins són els seus requeri·
ments biològics i la seva problemà·
tica actual, en poc temps han apa·
regut dues propostes editorials ben
interessants. La primera és el llibre
de caire divulgatiu Observem, coneixem, estimem... El cranc de riu de potes
blanques, del Parc Natural de la Zona
Volcànica, amb el suport de l’IAEDEN
i la Diputació de Girona. El títol ens
fa intuir que pot tractar-se del primer
d’una sèrie, tot i que a l’interior no es
confirma aquesta sospita. Al llarg dels
vint-i-cinc capítols de què consta el
llibre, apte per a tots els públics, hom
aprendrà a reconèixer l’espècie, a sa·
ber què té de singular i a alarmar-se
pels problemes que assetgen les es·
cassíssimes poblacions supervivents.
El llibre entra pels ulls, i només el for·
mat allargassat atípic, que condiciona

la lectura del text i la contemplació de
les il·lustracions en algunes pàgines,
impedeix que la satisfacció amb seva
lectura sigui plena. El llenguatge, amè,
el converteix en una bona proposta
didàctica.
La segona proposta, en canvi, El
cranc de riu a Catalunya, de l’Agrupa·
ció Naturalista i Ecologista de la Gar·
rotxa, ja és més tècnica. Ideal per als
més motivats. Després d’engrunar els
principals trets morfològics i de com·
parar el «nostre» cranc amb els seus
parents europeus, el llibre se submer·
geix en la problemàtica que ha reduït
les poblacions de cranc i descriu les
activitats que es fan per salvar-les de
l’extinció. Després de l’agradable pas
per aquests dos llibres i de gaudir de
les boníssimes il·lustracions que els
acompanyen, que fins i tot en alguns
casos prenen protagonisme al text,
segur que el lector es converteix en
addicte a la causa de la preservació
d’aquesta espècie. Són dues publica·
cions que cerquen el compromís per
conservar-la i, alhora, transmeten
l’esperança que el repte és possible.
Dues qualitats humanes, compromís
i esperança, que no podem negar al
cranc de riu.

dia perquè la cadència és constant: en
cada pàgina, noves dades obliguen a
reconstruir les hipòtesis anteriors de
manera continuada.
La novel·la consisteix precisament
en això: a reconstruir. L’autor situa el
lector en una sala de l’antiga Audiència
Provincial de Casa Pastors de Girona
en el mateix moment en què un judici
és a punt de començar. Descobreix les
diferents versions dels fets al mateix
temps que l’Esteve, l’amic de l’acusada.
El lector dubta; l’Esteve, no. Ell confia
cegament en la seva amiga i fins i tot

deixa que la seva vida es trenqui per
salvar-la. Amb la Júlia s’havien deixat
de veure un temps enrere, i potser és
veritat que la noia havia agafat camins
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equivocats. Al cap i a la fi, però, és la
seva amiga.
La possible condemna de la noia
per assassinar la seva exparella a gani·
vetades pesa en cada pàgina. Hi ha la
por a les preguntes del fiscal, el pànic a
les respostes poc convincents i el nervi·
osisme dels periodistes que volen saber
la veritat. L’Esteve s’ho mira amb impo·
tència; la Júlia sembla descol·locada.
Quan acaba el litigi, la novel·la pren
una dimensió diferent i el lector avança
per camins que no acaben i sentiments
que es confonen.

revista de girona

295 > 99

