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arallegim

Un país normal
amb un déu coix

LA IRA DELS DÉUS
Hi ha vegades en què sentim inten-
sament la sensació de ser un país
normal (encara que ens faltin unes
quantes característiques bàsiques
que ho confirmarien). En l’apartat
cultural, i més en concret, en la li-
teratura, ja fa temps que tenim la
normalitat a tocar de la punta dels
dits. Les nostres editorials, per bé o
per mal, són d’una anormal norma-
litat. Ja ho hem dit més d’un cop, és
extraordinari, per exemple, tenir
Paul Auster, Richard Ford, Ray
Bradbury o el darrer premi Gon-
court traduïts al català gairebé al
moment. Cap altra minoria sense
estat pot dir el mateix.

Ara bé, quan sentim intensa-
ment aquesta sensació de norma-
litat (una normalitat, d’altra banda,
que, sense agredir ningú, marca cla-
res les fronteres) és quan ens tro-
bem que apareix un llibre com Les
cròniques del déu coix de l’escriptor
nord-català Joan-Lluís Lluís, nas-
cut a Perpinyà el 1963. I no ho di-
em tant per la coneguda actitud de
l’autor de defensa de la nostra cul-
tura a banda i banda de la frontera
com perquè amb aquest llibre,
aquesta crònica novel·lada de la vi-
da d’un déu, fa palesa una voluntat
de normalitat extraordinària. Les
cròniques del déu coix (Proa, 2013)
explica la història d’un supervivent
de la desaparició dels déus de l’an-
tigor: Hefest, pels grecs, Vulcà, pels
romans. Lleig i coix.

EL BADALL D’UN DÉU
És un llibre arriscat, que confronta
la supèrbia d’un déu supervivent
forçat a conviure d’incògnit amb les
formiguetes humanes, la vida de les
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Les nostres editorials, per bé o per mal, són d’una
anormal normalitat. A més de comptar amb grans
novetats internacionals i també en castellà, llibres com
l’últim de Joan-Lluís Lluís són una molt bona notícia

quals, segons diu el mateix déu, no
duren més que un dels seus badalls.
Les cròniques del déu coix ens parla
de la precarietat de la vida humana,
però alhora ens ofereix una gran
professió de fe en la vàlua intrínse-
ca de l’home, en la seva progressió,
que, segle rere segle, pot arribar a
fer dubtar un déu, primer, i després
a derrotar-lo. El déu, poderós i man-
drós, ho observa amb menyspreu.
No suporta haver de dependre’n
perquè li facin els sacrificis que li ca-
len per continuar vivint. Les formi-
gues humanes moren de seguida,
però no deixen de progressar i aga-
fen el déu contínuament per sorpre-
sa, fins que, a la fi, reconeix la seva
derrota i se’n torna a les entranyes
de l’Etna, a deixar-se morir. El llibre
salta de segle en segle i Hefest-Vul-
cà s’adona de la fragilitat humana,
extrema, sense sentit, un engany
continu (que inclou l’invent per-
vers, segons ell, del déu únic). Però
alhora, és incapaç de comprendre
com, tot i això, tot i les contradicci-
ons que tenen els mortals (la pulsió
de massacrar-se, per exemple), con-
tinuen endavant, generació rere ge-
neració, donant-se el relleu, i tro-
bant un sentit a l’existència. Di-
guem que la versatilitat humana
acaba per derrotar el déu. Tot això
explicat de manera brillant i ente-
nedora, a estones amb crueltat, a es-
tones amb humor negre. Una gran
reflexió sobre la condició humana,
doncs, la que ens fa Joan-Lluís Llu-
ís, tan magnífica com crua.

Que un escriptor de casa nostra
faci una faula com aquesta amb tota
llibertat i que una editorial la publi-
qui ens acosta, de cop, a la norma-
litat. Sobretot si, a més, conté la
complicitat dels dibuixos de Perico
Pastor, que il·lustren el llibre.✒

PERICO PASTOR HA IL·LUSTRAT LES DESVENTURES DEL DÉU HEFEST PER A L’EDICIÓ DE PROA
DE ‘LES CRÒNIQUES DEL DÉU COIX’. PERICO PASTOR

EL NOM, EL MÓN

Oriol és el nom català per ex-
cel·lència, a punt de substi-
tuir el tradicional Jordi,

nom del patró, que, tot i que enca-
ra es posa, està quedant una mica
enrere en la llista dels noms favo-
rits dels catalans. El nom es va
enfilar a les llistes durant la dèca-
da dels vuitanta i noranta, i des
del canvi de segle ha tornat a re-
cular una mica. Es consideren
noms “molt catalans” els que no
tenen traducció i són propis del
país. És el cas d’Oriol, que va ser
abans cognom que nom de pila i
que, des de fa uns anys, sovint

queda reduït al popular Uri. Tots
els Uris i Oriols deuen el nom a
sant Josep Oriol, un prevere bar-
celoní nascut a mitjans del segle
XVII. El Josep –Oriol de cog-
nom–, el petit de vuit germans, va
ser escolà a Santa Maria del Mar
i va exercir el seu ministeri a les
parròquies de Canet, Sant Felip
Neri i Santa Maria del Pi, sempre
dedicat als malalts i els més des-
valguts. Se li atribuïen curacions
miraculoses i va ser canonitzat
pel papa Pius X el 1909.

La festivitat de Sant Josep Ori-
ol se celebra el 23 de març, dia de

l’aniversari de la seva mort, i, com
que Josep és un nom molt habitu-
al, es va començar a instaurar el
costum de fer servir el cognom del
sant com a nom de pila. I no és pas
un cas únic. Podem recordar tam-
bé sant Lluís Gonzaga, jesuïta ita-
lià del segle XVI. O sant Francesc
de Borja, també jesuïta, duc de
Gandia, canonitzat el segle XVII
per Climent X.

Passa el mateix amb alguns
noms de noia, com ara Goretti, que
era el cognom de la italiana santa
Maria Goretti, una de les santes
més joves de l’Església catòlica.

Tornant al nom que ens ocupa, el
d’Oriol, cal dir que l’origen
d’aquest cognom –ara també
nom– és la paraula llatina aureus,
que vol dir daurat. Segurament
per això va rebre el nom d’Oriol un
ocell (Oriolus oriolus), més aviat
gran, amb ales i cua llargues i un
vistós color groc brillant. Els que
no sou catòlics, doncs, sempre po-
deu escollir aquest nom per al vos-
tre fill sense pensar necessària-
ment en el sant del barri de la Ri-
bera i triant-lo en record d’aquest
ocell de plomes daurades i cant
aflautat.✒
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