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La irrupció de Vicent Josep Escartí en
la narrativa en català ja va prefigurar
el que, fins ara, ha estat un dels peri-
ples més singulars entre els narradors de
la primera generació literària que va
viure el franquisme en calça curta. Amb
Barroca Mort (1987) i, sobretot, amb
Dies d’ira (1992), apareixia una veu
potent capaç d’ancorar-se en un passat
transcendent per explicar històries molt
properes al lector contemporani.

Recordo que el seu Dies d’ira va ser
coetani de la divulgadíssima American
Psycho de Bret Easton Ellis. Llegides en
paral·lel, les dues novel·les eren molt
més properes del que podia semblar,
però la balança d’aquest lector s’incli-
nava de manera radical per l’obra
d’Escartí. Posteriorment, l’americà va
anar fent el seu periple per les procel·-
loses aigües de l’escàndol, sempre ren-
dible, i Escartí va entrar en una línia
d’aproximació cronològica al present
que potser va posar en crisi el seu
model narratiu. Després de les sempre
premiades Els cabells d’Absalon (1996)
i Espècies perdudes (1998), la publica-
ció d’aquesta també premiada Nom-
dedéu (2002) representa, a banda d’un
retorn al segle XVI, un pas més en una
novel·lística tenyida de màgia que és
capaç d’arrossegar el lector a un temps
remot en un espai proper sense per això
deixar d’interessar-lo pels avatars dels
personatges.

Nomdedéu és una novel·la construïda
amb saviesa. Dir-ne històrica seria
reduir-la a una etiqueta que no li escau,
perquè qualsevol temps és històric i
Escartí defuig amb encert el didactisme
carr incló que caracter i tza algunes
aproximacions al gènere.

A Nomdedéu es novel·len la por i els
seus efectes. Hi trobem un pastoret de
nom còsmic (Cosme) que adquireix una
aura sobtada de santedat, acrescuda
per la radical necessitat de creure que
senten els seus convilatans. Topem tam-
bé amb els seus valedors, mossèn Lluís
Alapont i la senyora de la Roca, dona
Isabel, pietosa dama que ha patit un
estrany avortament trinitari i va a la re-
cerca de l’hereu. En el rerefons, com
una amenaça nuclear, emergeix la ter-
rible Pesta. Els presumptes poders de
Nomdedéu s’aniran multiplicant gràcies

a la fe de dona Isabel i a través de la
sang, la suor, les llàgrimes i altra mena
de fluids que ambdós protagonistes in-
tercanviaran. En algunes d’aquestes es-
cenes Escartí aconsegueix transmetre
les paradoxes de la puresa i la impu-
resa de la carn amb una intensitat molt
elevada. És superba la recreació d’una
llarga (pp. 104-110) sessió de sado-
maso espiritual entre el santet i la se-
nyora que acabarà en santificada cò-
pula.

La convenció del narrador interposat
permet que Escartí encolomi a mossèn
Lluís Alapont un seguit d’intencions que,
ben segur, deu compartir: «Sé que molts
fets que narraré podran semblar ficció
molt ímproba, i sé que les coses que es
trobaran en aquest llibre expressades i
contingudes no seran admeses per al-
guns: aquests, amb ulls irats atacaran el
llibre i el relat i a mi mateix i a vós,
monsenyor i comte, certament. Però al-
tres no solament les veuran i considera-
ran en tot molt exemplars, sinó que en
alguns passatges els semblaran grates
d’oir i d’escoltar; i, fins i tot, a altres

els provocaran l’estudi de la naturalesa
humana o la lloança de les manifesta-
cions que Déu nostre senyor es digna a
fer en nosaltres cada dia i allà on no
ho esperem» (p. 232). Aquesta llarga
citació compendia la intenció moralit-
zant de la veu que ens narra, sense em-
buts ni excessius titubeigs, un seguit de
fets sobrenaturals que depassen la com-
prensió humana tal com l’estableix el
context històric. Un cop més, és un en-
cert d’una vàlua incalculable que Escartí
no caigui en l’anacronisme habitual de
mostrar-nos la psicologia d’uns personat-
ges que viuen a tres segles del naixe-
ment de la psicoanàlisi.

No és casual que Escartí rescati
obsessivament aquesta època del Barroc
valencià. La coneix bé. Tant com es pot
conèixer una època a través dels textos
originals que ens ha llegat. Participa,
per tant, del reduït cercle d’especialis-
tes que es mouen amb facilitat per la
ficció més o menys contrastada que es
pot ordir amb els documents històrics
que han perviscut. Però sembla com si
Escartí utilitzés els seus coneixements
paleogràfics per construir un mirall pi-
cat en el qual es reflecteix el nostre món
contemporani. La publicació d’una
novel·la ben plena de miracles com
Nomdedéu coincideix en el temps amb
l’existència en paral·lel d’una tal Betty
la fea, que a la tele es va fer guapa
de la nit al dia, i d’una tal Rosa de
España, que va passar de ser una noia
grassa a ser una estrella decorada amb
els lluentons del nacionalisme espanyol.
Pot semblar una impertinència, però cap
dels lectors que tindrà Nomdedéu en
aquest any de la seva publicació no
s’ha pogut sostraure a dos miracles tan
increïbles com els esmentats. Per no
parlar de la munió de referents apoca-
líptics actuals que podem trobar per re-
lacionar-los amb l’espaordidora Pesta de
la novel·la.

Decididament, Nomdedéu és una
novel·la de rabiosa actualitat. El fet
que sigui difícil trobar-la a les llibreri-
es de Barcelona diu poc a favor de les
vies de doble sentit que haurien de
connectar els, dits encara, Països Ca-
talans.
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