
ALBERT PLA

NOVEL·LA

A
lb

er
t P

la
  E

sp
an

ya
 d

e 
m

er
d

aEnfant terrible, provocador innat, geni, figura, artista 
immoral, amoral, obscè... Albert Pla ens escup a la 
cara la seva primera novel·la. Un road trip per una 
Espanya de cagar-se i no eixugar-se.

Quan el cantautor uruguaià Raúl Gadea inicia la 
gira per Espanya, l’apocalipsi estatal és a punt de 
començar. Acompanyat d’un mànager estantís que 
enfi la autopistes amb el mateix entusiasme que 
aspira cocaïna, el seu periple desfasat per tota la 
geografi a peninsular travessarà camps sembrats 
d’aturats i jubilats, esquivarà manifestacions i 
contramanifestacions, fugirà dels terroristes del Bierzo 
i de venjatives famílies gitanes, acompanyarà honoris 
causa de la corrupció a Salamanca, s’immunitzarà 
del virus de la llengua a Catalunya, patirà ressaques 
d’ayahuasca i codillo i tot amb el delirant pretext de 
sortir a cantar cançons per aquest podrit estat del 
benestar nacional.

Fracàs, mort i horror. Quimi Portet. Orgies als 
boscos. La Polla Records. Biblioteques de llibres 
prohibits. Javier Krahe. Més d’un milió de rotondes. 
Siniestro Total. I un agitador com Albert Pla: 
Boooooom!

«Barricades, contenidors cremats, aparadors 
trencats, supermercats assaltats. Avui en dia la 
millor manera d’arribar al cor de les persones és 
rebentant-los les costelles.»

www.arallibres.cat

Altres títols de la col·lecció:

Albert Pla (Sabadell, 1966) és un dels 
cantautors més inclassifi cables de 
l’escena nacional. El seu primer disc, Ho 
sento molt (1989), va irrompre com una 
alenada d’aire fresc, d’extraordinària 
singularitat, de perversa provocació, en 
el panorama musical català. Des de 
llavors, s’ha convertit en una referència 
ineludible per a crítica i públic: No sólo 
de rumba vive el hombre (1992), Supone 
Fonollosa (1995), Veintegenarios en 
Alburquerque (1997), Canciones de amor 
y droga (2003) o La diferencia (2008). 
També ha destacat en altres facetes 
artístiques. Com a actor, ha protagonitzat 
l’obra teatral de Helmut Krausser 
Caracuero, i també ha col·laborat en 
pel·lícules com Airbag, de Juanma Bajo 
Ulloa, Honor de cavalleria, d’Albert 
Serra, A los que aman, d’Isabel Coixet, 
i Murieron por encima de sus posibilidades, 
d’Isaki Lacuesta. El seu darrer espectacle, 
Guerra, amb Fermín Muguruza, s’ha 
estrenat l’estiu del 2015, amb gran èxit 
de públic. Amb Espanya de merda inicia 
una nova etapa com a novel·lista. 
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I

—Doncs a mi la catedral em sembla una 
merda —va dir el Tito. 

—Una puta merda —va afegir el Julián. 
—És molt gran —va constatar el Raúl. 
El Tito, el Julián i el Raúl contemplaven la catedral 

de Santiago de Compostel·la. 
—A aquests fills de puta de capellans sempre els ha 

agradat fer-ho tot ben gran. 
El Tito tenia més de quaranta anys, era mànager 

de professió i estava fins als collons de tot. Menys-
preava Santiago per provinciana; com a bon madri-
leny, pensava que el barri de Lavapiés era el centre del 
món i que Galícia simplement era el lloc on els ma-
drilenys anaven de vacances. 

—Maleïts capellans, han fet més mal a aquest país 
que els mateixos borbons —va seguir el Tito. Estava 
de bon humor, com el Julián. 

—A mi no m’has de convèncer, Tito, ja saps el que 
penso: em cago en el rei i la reina i tots els seus 
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avantpassats, que van fer més mal a aquest país que la 
puta Església que els empara i els beneeix. Em cago 
en Déu i en la seva gràcia divina. 

El Julián era gallec, líder de la banda punk Sinies-
tro Total, i feia temps que volia conèixer el Raúl, un 
jove uruguaià de vint-i-dos anys que començava a 
Santiago el primer concert d’una gira que el duria per 
tot Espanya. Al Julián li havien arribat veus que asse-
guraven que el nano cantava com ningú; que el seu fil 
de veu era capaç de cremar el sostre de qualsevol ca-
tedral. I vet aquí el Julián, com a bon amfitrió, mos-
trant-li la ciutat al Raúl. 

—A mi em sembla molt gran —va repetir el Raúl. 
El Julián, que era cantant de punk però també un 

paio molt culte, es va posar pedagògic i va intentar 
explicar la història de l’edifici. 

—Aquí hi ha el sepulcre de l’apòstol Santiago, que 
va convertir aquest temple en un dels principals des-
tins de peregrinació d’Europa durant l’edat mitjana. 
Era el Camí de Santiago, una ruta iniciàtica que se-
guia el rastre de la Via Làctia...

El Tito el va interrompre: 
—Però de veritat hi ha algú que cregui que aquí 

està enterrat Santiago? Jo no crec ni que existís. Un 
apòstol de Jesús! No crec ni que existís Jesús, mira què 
et dic. 

El Julián va prosseguir sense fer-li cas. 
—Segons la tradició, l’apòstol Santiago va difon-

dre el cristianisme a la península Ibèrica. Todos los 

ESPANYA DE MERDA.indd   8 27/10/15   14:21



9

ahorcados mueren empalmados1, però ell va ser decapitat 
a Jerusalem. Les seves restes van ser traslladades a 
Galícia en una barca de pedra. Segons la llegenda, la 
seva tomba va ser descoberta l’any 814 per l’ermità 
Pelayo, quan va veure unes llums estranyes al cel  
nocturn. 

—Barques de pedra? Llums estranyes? Hi ha co-
llonades més absurdes que les que es van inventar els 
cristians? —va preguntar el Tito. 

—Les que es van inventar les altres religions? —va 
contestar el Julián. 

Llavors el Raúl va preguntar: 
—Així que creieu que Jesús no va existir?
—Qui diu que sí que va existir? No em refiaré del 

que expliquen uns mamarratxos amb faldes que, en 
nom d’un tal Jesucrist, han mentit, robat i assassinat 
durant vint segles. Quins romanços. 

Aquest cop va ser el Julián qui va interrompre 
l’arenga del Tito: 

—Com a empresaris són genials: s’han enriquit 
durant vint segles venent un producte que no existeix. 
Són uns grans engalipadors. I després, és clar, han ti-
rat de pic i pala i de l’oració del totxo, erigint altars, 
penjant crucifixos amb fil musical de campanar. No és 
Jesús, Raúl, és Espanya, l’hòstia, una pila de pobles de 
mala mort amb una església de puta mare al mig. I 
pensar en tots els nens que juguen ingenus a la plaça 
de la catedral...

1. Cançó de Siniestro Total (N. del T., i totes les següents)
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El Tito va sospirar i va recordar per primer cop 
aquella pilota que se li va penjar quan era petit al ter-
rat de la parròquia de Lavapiés. Començava a ploure. 

—T’ha agradat la catedral, Raúl?
—És molt gran. 
L’uruguaià estava confós, perquè pensava que a Es-

panya tothom era catòlic. No sabia què dir, mai hauria 
pensat que sentiria dos espanyols cagar-se en Déu 
d’aquella manera. 

El Tito va somriure. 
—En fi, ja està tot vist. Això és la plaça de 

l’Obradoiro, aquí hi ha la catedral i allà el carrer de les 
tavernes.

—¿Cuándo se come aquí?2 Fem una birra? —va pro-
posar el Julián. 

—Sí, que això fa tuf de petxina podrida de vieira—
va sentenciar el Tito.

El Tito feia veure que era fi però era un bèstia i el 
Julián feia veure que era un bèstia però era fi. El Raúl, 
al seu costat, semblava més baixet del que en realitat 
era. Ells eren alts i prims, mentre que el Raúl era més 
aviat rabassut, de cintura ampla i espatlles estretes. 

Es van asseure a la barra d’una taverna del carrer 
Fraga Iribarne i van demanar uns musclos i tres  
ca nyes.

2. Títol del primer disc de Siniestro Total. 
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II

El primer concert de Raúl Gadea a Europa, més 
ben dit, a Espanya, o millor, a Galícia, o encara 

millor, a Santiago de Compostel·la, va ser en una sala 
rocanrolera de tota la vida, la sala Francisco Franco. 

Era la típica sala de tub, on s’hi podien entaforar 
fins a dues-centes persones dretes. Hi havia una barra 
més llarga que un dia sense pa que anava des de la 
porta d’entrada fins al peu de l’escenari. Es veu que 
l’equip de so que tenien havia estat tota una revolució 
el 1984, però ara queia a trossos. El camerino era el 
magatzem de les caixes de begudes. 

Potser pels nervis, el Raúl va cantar les dues prime-
res cançons amb molta cura i una mica de por. No 
sabia com reaccionaria el públic espanyol, però la gent 
no va trigar a transmetre-li que estaven amb ell, dis-
posats a escoltar-lo. Eren franctiradors sensibles  
i exaltats, que disparaven expectants una curiositat in-
finita cap a aquell nou cantant uruguaià. La lluita en-
tre la barra i el cantant estava a l'apogeu. La barra 
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s’entestava a espatllar el concert amb gintònics re-
lluents, el soroll de les neveres, caixes enregistradores 
i barrils de cervesa arrossegant-se pel terra. Però per-
dia clarament contra un cantant inspirat, el públic te-
nia fe en ell i farien el possible per sortir de la sala 
encantats de la vida, malgrat la barra, l’aire condicio-
nat i el so infecte. 

Al cap de deu minuts, el Raúl va començar a sen-
tir-se confiat. Va interpretar la cançó «La lagartija del 
antifaz» i el públic semblava entusiasmat. Però quan 
tot presagiava que sortiria bé, va passar un d’aquells 
imponderables que només poden patir els artistes. 

A un cantant li poden passar molts imprevistos du-
rant un concert: pot ser que vegi que el focus que té da-
munt del cap es va desenganxant lentament del clau que 
l’aguanta, o pot ser que no se senti la veu pels altaveus de 
l’escenari, o que no funcioni el pedal de la guitarra, o que 
es desafini inexplicablement, o que se li trenqui una cor-
da —les guitarres són molt capritxoses—; també es pot 
quedar afònic de cop —algú sap que difícil que és cantar 
intentant dissimular que no es té veu?

També pot ser que un queixal li faci un mal terrible 
o que le pique un huevo3.

Pot ser que la seva dona s’hagi fugat amb el pro-
ductor i tota la recaptació del concert un minut abans 
de començar l’espectacle. 

O, una mica més habitual, pot ser que tingui una 
ressaca de collons. 

3. Cançó de Siniestro Total.
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Evidentment, el públic no pot percebre res de tot 
això. Si ho descobrís, despertaria de l’estat d’hipnosi 
en què navega i començaria a sentir-se incòmode. 
Mala cosa. 

La qüestió era que el Raúl se sentia estrany, feixuc. 
No sabia què li passava. Potser havia menjat massa. 
Pel cap li va passar un musclo volant i una cloïssa li va 
saltar d’orella a orella per dins del cervell. Va notar 
com si una empanada gallega li estigués estrangulant 
amb els seus intestins una pobra gamba a l'estómac. 

I el Raúl cantava, dissimulant el malestar: era un 
professional. 

Ara n’estava segur: era l'inici de la marea, havia 
menjat massa. El Tito i el Julián l’havien dut de bars 
tota la tarda i havien endrapat com truges, s’havien 
inflat de menjar. El Raúl no havia volgut ofendre’ls i 
també s’havia atipat de valent. Però alguna cosa li ha-
via fet mal, no sabia si els musclos o les escopinyes, o 
el formatge, o l’empanada de la senyora Maria que 
l’havien obligat a menjar feia menys d’una hora. 

I cantava, com si tingués un aquari d’albariño on 
milers de peixos es mossegaven entre ells i intentaven 
escapar dels seus budells rebentant-li l’estómac. 

I cantava, però veia estrelletes, la Via Làctia sobre 
la bilis densa i nocturna de la platea. Li semblava que 
el públic s’avorria, que feia mala cara, que estaven a 
punt d’abandonar el barco. Seguien movent-se, ba-
llant, però el Raúl només veia musclos vomitats pel 
seu estómac regirat. El front li suava. Es va imaginar 
totes les desgràcies possibles, ho va passar malament. 
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Estava segur que quan el concert s'acabés les quatre-
centes persones del públic l’escridassarien sense pie-
tat. Però va ser tot el contrari: quan va acabar la gent 
estava embogida. Gran ovació. Tempesta d’aplaudi-
ments. Onada d’aplaudiments. Gran chapeau, que no 
chapapote. 

Havia estat un èxit. El Tito estava encantat. Va fe-
licitar el Raúl amb un cop a l’esquena que una mica 
més i li disloca la clavícula. 

—Has vist quines ties més bones hi havia al  
públic?

A la porta del camerino s’amuntegaven unes vint 
persones per fer-se una foto amb el Raúl. 

El Julián també semblava feliç. Li va fer una abraça-
da efusiva i un petó al front. 

—Gràcies per la teva música. 
—Gràcies per la teva —va contestar el Raúl. I es va 

sentir bé abraçant el Julián. 
Aquesta era la millor recompensa.
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