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uan em va arribar a les
mans aquesta novel·la la
vaig començar a llegir

amb certes reserves. L’editorial, tot
i que és poc coneguda i no ha publi-
cat gaire, em mereix respecte per
com cuida els detalls (ja posats, no-
més demanaria una mica més de
gruix de lletra) i pel risc que assu-
meix amb els títols que tria.

El tema (més que anticlerical, an-
tireligiós) i l’humor desbordant
amb què està plantejat sumat al
currículum de l’autor debutant,
Sergi Escolano (Barcelona, 1972),
m’empenyia a desconfiar una mica.
Si us pregunteu què ha fet, a més de
ser informàtic, ha estat guionista
d’El Jueves, El Terrat, TVE i, el que
em feia més por, d’Eduard Punset!

Un cop llegida no només admeto
(ja sense cap reserva), sinó que pre-
dicaré als quatre vents, que Con pe-
cado concebido és una bona novel·la
per uns quants motius. Utilitza hu-
mor de diversos calibres que flueix
amb comoditat. No busca empal-
mar gags com en una competició.
Escolano explica una història i ha
triat fer-ho a través del sarcasme.
En molts casos la finor i la intel·li-
gència dels gags és digna d’admirar,
amb aquell agradable regust dels Monty Pyt-
hon de La vida de Brian. Sí que hi ha jocs amb
anacronismes i burles fàcils, però predomina
la combinació de textos bíblics i de la història
de les religions amb una trama de ritme alt i
sostingut gràcies a la successió d’escenes com
de sainet, amb uns diàlegs impecables, alhora
teatrals i naturals, divertits i versemblants
dins el micromón que crea Escolano.

Q
Irreverència intel·ligent

NOVEL·LA LLUÍS LLORT

En general tracta el lector de tu a tu, és a dir,
amb respecte i sense donar-ho tot mastegat,
com ara quan la Verge Maria recita en un dià-
leg la cançó de Cecilia Un ramito de violetas i
Escolano no ho explicita.

La història és com una pel·lícula d’aques-
tes de lluites seculars entre vampirs i lican-
trops, però entre àngels i dimonis. Hi surten
molts sants, però també el primer papa negre

(Malcolm I), Jesús i Maria Mag-
dalena, Judes i la Verge Maria,
Buda i Odín, Zeus i Escrivà de
Balaguer, entre desenes de perso-
natges que conflueixen d’una
manera gens forçada.
    Un parell de sequaços del Di-
moni amb ànsies de poder pro-
voquen que el seu senyor (bor-
ratxo de Voll-Damm) engendri
l’anticrist en una barcelonina,
Això trenca un antic pacte i co-
mença la guerra. I els càrrecs si-
milars del Cel aconsegueixen que
l’Esperit Sant engendri un “anti-
anticrist”, també en el ventre
d’una barcelonina.
    Oi que tot plegat sembla ja
vist? Doncs Escolano aconse-
gueix sorprendre’ns. Només afe-
giré que a la pàgina 192 la novel-
la ja queda tancada amb un bon
final, moderadament obert a una
continuació, i aleshores comen-
cen més de seixanta pàgines amb
uns extres que formen part d’una
mena de multifuncionalitat lite-
rària enriquidora: finals alterna-
tius, capítols eliminats, preses
falses, entrevistes, paròdies d’es-
tils com el teatre del Segle d’Or
espanyol i La vaca cega, un pròleg

eliminat... I una fe d’errades final que deixa
clar que el bon humor sol ser intel·ligent: “A
la novel·la Déu existeix, a la realitat no.”

Si voleu veure els divertits vídeos promo-
cionals, visiteu el web http://www.conpecado-
concebido.com/. Aquest escolanet ha comen-
çat fort i aposto que per poc que domini la
imaginació huracanada que té arribarà lluny,
ben bé fins a la segona novel·la. Amén. ❋
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POESIA ESTEVE PLANTADA

Sense témer l’abisme
is anys després de l’impacte que va su-
posar Implosions (Labreu, 2007), An-
na Gual mostra amb L’ésser solar un

discurs en expansió, fresc com en la primera
temptativa, de tensió vivificadora i ple d’in-
tuïcions. Però, si bé el primer llibre ja furga-
va en la necessitat d’explorar el dedins i de
plantejar-se l’existència més enllà del mur
dels versos, és amb la punyent precisió
d’aquest L’ésser solar que els mots reafirmen,
sense concessions, que hi ha una veu pròpia
que ressona i es fa necessària.

Tal com escriu Lluís Calvo a l’epíleg que
clou el llibre, Anna Gual “és una poeta de
fondàries intemporals, que baixa als inferns
i els afronta sense por”. I és allà, furgant en el
trau de la vida, que la lectura d’aquest llibre

S fa vertigen i que, al mateix temps, enganxa,
captiva i permet saltar sense témer l’abisme.
No hi haurà final feliç, però tant se val.

El batec de L’ésser solar no pot ser més
contundent: allò dit és també viscut, pensat i
exposat, i ens interpel·la sense esperar cap
resposta.

Angoixa vital i veritats universals
És per això que “Les coses no són el que
semblen ser, / sinó tota la resta” i que la veu
poètica s’amplifica a través d’una mena de
realisme màgic que beu tant de l’steampunk
–“El doctor li ha obert en canal la caixa torà-
cica / per extreure-li el cor i canviar-li l’en-
granatge”– com de l’angoixa vital d’uns
poemes que irradien veritats universals.

L’ésser solar és, en aquest sentit, brillant:
una mena d’assaig sobre el fet d’existir que
parla del no-retorn, amb versos que no bus-
quen fer feliç el lector. Res de natures mor-
tes. Perquè la potència d’aquesta lírica viu
en el sacseig i en dissimula una essència apa-
rentment crepuscular a través de l’exposició
del record del record de l’amor, dels amants,
de la poesia que viu en constant meravella,
com si escriure fos viure i equivocar-se –“Si
sabés com dir / que no dir és millor”.

L’ésser solar revela una veu, la d’Anna
Gual, que fa gran el present a través del fu-
tur, una poeta que diu coses, que sap com
dir-les i que no té por d’interrogar el lector
amb troballes incòmodes i, alhora, tan
lluminoses. ❋
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