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Los Angeles no és un destí de vacances per a la Judit. Hi viatja amb
l’esperança de retrobar-hi la Marta, la seva germana gran, desapareguda
fa més de tretze anys. El relat es vertebra en retalls de vivència escampats
per Vic, Estelí, Los Angeles, Barcelona i el petit poble de Twentynine Palms,
entre 1991 i 2005.
Els salts narratius en el temps i en l’espai orienten la reflexió sobre qui som
per a nosaltres i qui som per als altres.

Un debut poderós, madur, absorbent
Mapa mut suposa el debut de Rubèn Intente en la narrativa catalana. És un debut poderós,
madur, absorbent i singular. Mapa mut explica el viatge de la Judit a Los Angeles i a Twentynine Palms, un poblet a tocar del desert de Joshua Tree, per intentar retrobar la Marta, la seva
germana gran, desapareguda des de fa més de tretze anys.
Amb retalls de vida intensos, d’una rara lluminositat, Rubèn Intente reconstrueix el món
d’aquestes dues noies entre 1991 i 2005 en indrets com Vic, Estelí (Nicaragua), Barcelona,
Los Angeles i el petit poble de Twentynine Palms a tocar del desert de Joshua Tree.
En el seu recorregut per Califòrnia, entre l’exhuberància urbana i la simplicitat del desert,
la Judit s’adonarà que realment mai no arribem a conèixer ningú. La seva germana Marta
amaga més misteris dels que esperava trobar. A mig camí de la novel·la de viatges, d’intriga
i d’iniciació vital, Mapa mut ens força a mirar amb ulls nous les persones i el món que ens
envolta.
La Judit s’enfronta a un procés de redescoberta personal a mesura que se li desdibuixen les
identitats dels que l’envolten. Si la Marta ahir era la germana de perfils netament antagònics,
avui és una figura escàpola i borrosa en tots els sentits. Mapa mut ens força a mirar amb ulls
nous les persones conegudes i el món que ens envolta.
Pel domini expressiu, per la maduresa narrativa que demostra, Rubèn Intente és un autor que
ha vingut per quedar-se.
Rubèn Intente
Nascut a Castellar del Vallès el 1971, és llicenciat en
Filosofia i Lletres per la UAB. Diu que solia entrar a les
classes sobre Hegel amb el Mundo Deportivo sota el
braç per protegir-se d’un excés d’abstracció. Per al seu
onze titular no dubta a triar Plató abans que Aristòtil,
Dostoievski abans que Tolstoi, Bach abans que tothom,
el Picasso blau abans, molt i molt abans que el cubista.
Forma part del grup de rock progressiu Pintada en Blau
i ha col·laborat en la revista virtual paperdevidre on es comença a perfilar la seva vocació literària, que amb Mapa mut dóna el seu primer fruit. Viu a Terrassa i dóna classes de filosofia
als Salesians de Sarrià.
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