
n Qui ho diu que un acteliterari ha 
de seguir un guió preestablert? 
L’autor Pol Guasch (Tarragona, 
1997) va demostrar ahir a Manresa 
que les fórmules per acostar la lite-
ratura al públic poden ser infinites. 
Ell es va servir d’una partida de bin-
go per presentar la seva primera 
novel·la Napalm al cor, guanyado-
ra del 6è Premi Llibres Anagrama, 
a les desenes d’assistents que 
l’acompanyaven en el vermut lite-
rari celebrat a la terrassa de l’Ate-
neu Popular la Sèquia. El joc d’at-
zar, la música i la literatura van es-
devenir els protagonistes de la cita.  

L’any 2019 Guasch ja va visitar 
Manresa per presentar el poemari 
«Tanta gana», premi Francesc Gar-

riga 2018, a la llibreria Papasseit. Els 
responsables d’aquest establiment, 
juntament amb l’Ateneu Popular la 
Sèquia, el van tornar a convidar 
ahir a Manresa, per tal de celebrar 
una trobada festiva que girés en-
torn de la novel·la premiada. Lec-
tors d’edats diverses van participar 
a l’activitat literària atrets pel món 
postapocalíptic que dibuixa l’autor 
dins de l’obra.  

Abans de començar l’acte, a tots 
els assistents se’ls va repartir un car-
tró amb vint-i-cinc caselles per ju-
gar al bingo. Tot seguit, Guasch va 
començar a fer rodar el bombo per 
treure els primers números. Tot 
plegat al ritme de la música que el 
mateix autor, juntament amb la 
seva amiga Berta Vilaseca, s’encar-

regaven de punxar. El joc d’atzar so-
lament era una excusa per desco-
brir alguns aspectes de la novel·la
mentre sonaven cançons com Vo-
laré de Gipsy Kings, Another one bi-
tes the dust de Queen o La revolu-
ción sexual de La casa azul. L’hu-
mor i les ganes de ballar  no van ces-
sar entre els participants que, tot 

sovint, brindaven en honor a la cul-
tura i prestaven atenció  a la lectu-
ra d’alguns fragments de Napalm 
al cor que l’autor els va regalar.  

«Tenia ganes de fugir de forma-
lismes i donar un to festiu i famili-
ar a l’acte», explicava Guasch. L’au-
tor també assenyalava que, més en-
llà de la visibilitat que obtingut des-
prés de rebre el premi, «el més im-
portant és  poder-lo compartir amb 
els que més estimes». Celebracions 
com les d’ahir suposen una recom-
pensa després del llarg procés d’es-
criptura. «La gestació del llibre va 
ser molt natural. De sobte, em vaig 
trobar escrivint una prosa que ad-
quiria forma de novel·la i vaig voler 
seguir aquest camí que estava ex-
plorant», recorda. El resultat és una 

novel·la que se situa en un paisat-
ge sòrdid, protagonitzada per una 
parella de nois que han crescut en 
una zona militaritzada,marcats per 
unes condicions de vida precàries.  

«La lectura de la novel·la et tras-
balsa. És un llibre intens, cru, amb 
una prosa poètica fascinant que no 
deixa indiferent», comentava una 
de les assistents, Flora Grané. La 
majoria compartien les seves im-
pressions i esperaven obtenir la fir-
ma de l’autor en una de les pàgines 
del llibre, un cop s’acabés l’acte. La 
clausura va tenir una sorpresa final, 
com succeeix en les bones històri-
es, amb l’entrega de l’últim poema-
ri de Guasch titulat «La part del 
foc», premi López-Picó 2020, al 
guanyador del bingo. 
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«Tenia ganes de fugir de 
formalismes i donar un 
to festiu i familiar a 
l’acte per presentar 
Napalm al cor»

Pol Guasch i Berta Vilaseca durant la presentació de la novel·la «Napalm al cor» a l’Ateneu Popular la Sèquia de Manresa MIREIA ARSO

Pol Guasch destil·la  
poesia en la prosa de 
la novel·la premiada

u A Pol Guasch no li agraden 

les etiquetes que redueixen i 

empobreixen la riquesa del 

món. Tot i això, molts dels 

lectors que ahir participaven 

a la presentació el definien 

com un «poeta de cap a 

peus». Napalm al cor és la 

seva primera novel·la, però, 

quan un sobrevola per les 

seves pàgines percep de se-

guida una veu poètica, con-

solidada amb poemaris com 

«Tanta gana», premi Fran-

cesc Garriga 2018, i «La part 

del foc», premi López-Picó 

2020. De fet, per a l’autor, la 

frontera entre els gèneres és 

més franquejable del que 

sembla a primera vista. «La 

forma d’acostar-me a l’es-

criptura és la mateixa en la 

poesia que en la novel·la». 
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