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Carreteres fosforescents
JULIA GUILLAMON

Vaig estar content del premi Llibres
Anagraina per Poi Guasch (Tarragona,
1997). Vivim en un mó11 amb premis i,
posats a triar, m'esti1110 més els premis
que descobreixen, indiquen, subratllen,
que no pas els que só11 un vestit fet a mi
da per a un win-win d'at1tors i editors.
Napalm al cor no decep ge11S aquesta
bona expectativa. Guasch forma part
d'una11ovafornadad'at1tors (ainb Alícia
Kopf i Irene Sola), qt1e tenen un peu a la
literatura teórica i l'altre a l'art conte1n
po1·aili, amb dimensió internacional. Ha
participat en el programa d'Estudis In
depe11dents del Macba i actualment il1vestiga teoria iliteratt1ra conten1poraiú
es al King's College de Londres. Fins ara
l1avia publicat dos !libres de poe1nes.
El 11apalm és t1n combt1stible 111olt in
flamable que s'ha fet servir coma explo
siu i que normalment s'associa ainb la
guerra del Vietnain: Whisky amb na
palm es titulava un llibre de Víctor Mo
ra. Col·locat a la coberta de la novel·lade
Pol Guasch introdueix una historia ar
ravatada i turbulenta, una prosa incen
diaria i u11 senti1nent de ser fora de
te1nps.
Napalm alcor combina un seguit d'es
cenaris distopics: llll accident en una fa
brica, l'equivalent d'una central nucle
ar, unes famílies que queden atrapades a
la zona 1norta, un regim militaritzat,
amb uns caps pelats que porten les pe11sions a lagentreclosa. Estadescrit d't1na
1nanera precisa pero an1bigt1a: la fabri
ca, per exemple, té w1a entrada secreta,
al mig del hose, per on
entren unes cor,
rt1es infral1umanes. Es t1na central nt1clear i un forn crematori: concentra una
doble devastació natt1ral i humana, físi
ca i moral. Auschwitz, Sarajevo i Txer
nobil. Tot i que Napalm al cor és una no
vel·la molt seriosa, co1n correspon a ullS
vint anys responsables, hi ha un mo
ment en el qual Pol Guasch descriu els
peixos del riu amb tres ulls, i tens la sen
sació que aquest paisatge devastat po
dría ser també el paisatge dels Simpson:
les ema11acio11s de la fabrica,la proximi
tat impossible entre la gran cit1tat i el
bosc salvatge, les muntanyes rocalloses.

Crida l'atenció el nom del riu: la Tet (el
riu que neix a Carlit i passa per Perpi
nya), que, e11s trasllada al 1nón distopie
de Joan-Lluís Lluís a El día de l'os. La
idea de l'extinció cultural hi és: els caps
rapats de l'exercit parlen t1na altra llen
gt1a dominadora, diferent de la del nar
rador i deis supervivents de lazonazero.
Cada lector projectara e11 aqt1esta fic
ció imatges i lectures: <liria que forma
part del pla de l'autor. En la tradició ca
talana, Gt1asch coru1ecta ainb la Rodo
reda 1nés terrible i a1nb Miguel de Palo 1,
q11e aigur Neblí va descriure 1u1a ciutat
envoltada de pereres espinases: una
idea que va treure d'un cómic d'under
ground. A la novel·la de Pol Guasch, hi
ha uns arbres fruiters ainb punxes, com
les concertines de la tai1ca de Melilla.
Els temporers, que són esclat1s, recullen
les fruites glac;ades, barrejades amb
sai1g. U11a altra imatge d'altvoltatgeésla
de la piscifactoría, ainb els peixos endrec;ats per calibres, que mengen carn.
;

'N apalm al cor' parla
d'una doble devastació
natural i humana, física
i moral: Auschwitz,
Sarajevo i Txernobil
La manera com desc1·it1 la devastació del
món vegetal i animal, i la prese11cia expectant de gui11eus i llops que l1an bai
xen a la plana, és un deis encerts del !li
bre. La imatge dels cadavers de l'avi i la
mare engrunats, l'un repartit pel camp
com un Osiris de drama rural, l'altra
di11s del cotxe abonyegat, com un Men
t1·e agvnitzo ciberpunk, impressiona.
Aquesta devastació exterior es cor
respon amb un buit interior. Napalm al
cor és un llibre sobre el dol familiar, so
bre la passió i sobre l'an1or entre homes.
Sobre la necessitat d'estimar, que duu el
protago11ista a explorar vertiginosa
ment el fons d'ell 1nateix. 1
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