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Una novel·la profunda, literàriament i temàtica.

L’autora, joveníssima,  escriu com els àngels, anoteu el seu nom
MÓNICA OJEDA, perquè en sentirem a parlar,  i és valenta, molt
valenta. 

Una immersió en el submón virtual – deep web – per explicar-nos,
  que existeix i és molt més proper del què imaginem, molt més real
del què ens pugui semblar. La foscor existeix, la crueltat existeix, la

maldat existeix, l’horror existeix, la pederàstia, l’abús... existeixen... les víctimes també. 

Però no ho explica, així, linealment, no, ella ens col·loca, com a lectors, davant de fotogrames, de
testimonis, d’entrevistes, de fragments d’una novel·la, de cròniques de joc, fins i tot de dibuixos.
Ens obliga a traçar una línia que veiem que ens porta directe al precipici, una línia poètica que
permet que puguem continuar passant les pàgines, una línia asèptica, que permet guardar les
distàncies emocionals,  malgrat el relat ens convulsioni.

El mal existeix i les víctimes també, molt més a prop del què pensem. L’autora ens sacseja, ens diu
estigueu amatents, això passa, arreu, i no som capaços de veure-ho, i ho fa des d’una escriptura
tan bella que el contrast fa feredat.

“Yo quería escribir la historia de una mujer cuyo único propósito en la vida fuera el de
encaranar el dolor de todas las mujeres del mundo”

“Los poemas no són agradables, al menos no los que son Buenos. La poesía que verdaderamente
vale la pena es la que te deja caer. Imposible no salir quebrado de eso.”

“Solo los gemidos eran más importantes que el silencio: los gemidos fuertes como su respiración.
Abrió las piernas y llevó su mano hacia su eje narrativo”

Aquí trobareu més informació de la darrera gran proposta de Candaya 
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