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’he fet el propòsit
de retrobar la me-
va ànima, i he de-

cidit que l’he de retrobar escri-
vint”, deixa anar Esteve Miralles
en un Quadern de notes que l’au-
tor inicia l’estiu de fa tres anys en
un ferri que el porta de vacances
a la Toscana italiana. El motiu és
clar: “Escriure em permetrà bui-
dar-me, alliberar espai.”

Aquesta voluntat de retroba-
ment mostra ben a les clares que
l’escriptor té la sensació que se li
va difuminant l’ànima, un ens
sense definició, que és l’essència
de la condició humana. No vol de
cap manera “haver-la d’inven-
tar” sinó recuperar “la seva es-
sència”. Ell confessa que té unes
clares evidències d’aquesta pèr-
dua: “però sobretot, i m’entris-
teix, l’enyoro.”

En aquest viatge a la bellesa na-
tural, artística i històrica italiana
la seva veu va transmetent la sen-
sació que es troba a la meitat de la
seva vida (va néixer el 1964 a
Masquefa ) i que com a tants con-
temporanis seus se li escapa el
moll de l’os de l’existència. La
dispersió i l’ocupació en dife-
rents feines, algunes de les quals no l’omplen,
li impedeixen furgar a fons el sentit del seu
caminar vital.

Per recuperar l’ànima, basteix un dietari
d’un any de durada on explica no sols la seva
activitat diària sinó les seves sensacions i les
del seu entorn, la seva relació amb les perso-
nes que estima, amb els amics, i també amb
coneixences casuals. Unes reflexions que li
permeten anar tastant el color, sabor i essèn-
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Esteve Miralles Torner (Masquefa, 1964) és
escriptor i traductor d’obres teatrals. El
2001 va publicar la novel·la Núvols com
(Proa). El 2012 va guanyar el premi Marian
Vayreda de prosa narrativa amb el dietari
Retrobar l’ànima.
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cia del quefer diari per quedar-se
amb els valors fonamentals i dei-
xar de banda tanta fullaraca que a
voltes enlluerna. I ho fa en pro-
funditat en tot el teixit vital que
l’envolta, des de la família fins a la
feina, la política, la cultura, l’oci,
les relacions socials, els moments
satisfactoris, la política, la mort...
Un striptease íntim i profund que
el porta a recuperar i enfortir una
ànima, la seva, que navegava en
aigües turbulentes. Una ànima
sense possibilitat de definició pe-
rò amb un color concret: la veu
ben negra.

Reflexió lenta, intel·lectual
El resultat és un llibre fascinant,
sense ficció, on destria amb sa-
viesa el gra de la palla i on troba
en la reflexió lenta i intel·lectual
la placidesa vital que li ha de per-
metre la recuperació íntima
d’una ànima que avançava sense
rumb fix i que ara ha encarrilat el
camí per enriquir la seva existèn-
cia: la vida mental, un poder lliu-
re per retrobar-se plenament.
    Aquest desfici per furgar el nu-
cli de la vida, la seva i la de tot-
hom, es reforça amb un text ní-

tid, clar, incisiu, que en alguns moments arri-
ba a l’excel·lència. Una narrativa inclassifica-
ble, que utilitza tots els gèneres literaris, i que
enriqueix amb un gavadal d’aforismes que
arrodoneixen i fan més entenedor el missat-
ge que vol transmetre. Un d’aquests aforis-
mes de dues línies, agafat a l’atzar, reflecteix
la naturalesa del llibre: “L’ànima s’ha de cui-
dar, protegir-la, permetre-li ser centre, culti-
var-la des de la bellesa.” ❋
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Esteve Miralles
ha publicat un llibre

de prosa narrativa
LLUÍS SERRAT

NOVEL·LA FERRAN AISA

El secret del papa de Roma
riol Canals (Barcelona, 1978) és
llicenciat en publicitat i relacions
públiques per la UB i ara s’acaba

d’estrenar com a escriptor amb la novel·la
Fills de mala mare. Es tracta d’un thriller
molt ben tramat que es llegeix d’una volada
sense que perdi ni un mínim de tensió. L’au-
tor, de principi a final, no dóna cap treva al
lector, mantenint un ritme que converteix la
seva novel·la en una interessant història.

Canals ha trenat la narració a través de da-
tes cronològiques que segueixen els fets que
ens narra allà on passen: Barcelona, Ciutat
del Vaticà, etcètera. El protagonista de la no-
vel·la coneix un gran secret sobre el sant pa-
re i, a canvi de no difondre’l, proposa que
l’Església catòlica accepti públicament l’eu-

O tanàsia. En vista del perill de ser
víctima d’un atemptat, el desco-
negut manifesta que ha preparat
un programa informàtic que
lliurarà una còpia escanejada de
les proves que acusen el papa a
més de sis-cents mitjans de co-
municació de tot el món. També
els fa saber que no acceptarà cap
suborn perquè els diners no l’in-
teressen. A més, si li passa res,
tres periodistes molt influents
rebran els documents originals.

El sant pare Pius XIV té a l’a-
bast impedir que el secret surti
mai a la llum. El thriller manté
l’interès del lector, que, capítol a

capítol, va descobrint les ame-
naçadores paraules del descone-
gut, que, sota confessió, promet
destapar el passat més fosc de
Pius XIV i posar fi al seu papat:
suportarien els 1.200 milions de
catòlics saber la veritat?

Una obra que enganxa
La novel·la d’Oriol Canals en-
ganxa des de l’inici i, com ja he
dit, es llegeix d’una manera flui-
da fins al final. Quin és aquest
secret tan important que manté
tensada la narració? Per saber-
ho, el lector haurà de llegir la
novel·la, és clar. ❋
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