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El llibre comença així: “La ten-
dència dels colors als cemen-
tiris sol ser el blanc dels mar-

bres i el verd dels vegetals. No és 
que s’hagi d’excloure la decoració 
policroma de les tombes, ni que 
s’hagi de rebutjar el sentit simbò-
lic i estètic de les floretes de colors 
violaci, vermell, blau o groc, amb 
els seus matisos; però on s’ha de 
generar el sentiment de pau i tran-
quil·litat que requereix un recinte 
funerari caldrà donar descans a la 
mirada sobre el fons de verdor que 
és propi dels grans espectacles na-
turals, i alhora caldrà presentar en 
blanc la idea de la mort perquè 
aquesta no s’associï a idees pura-
ment tètriques ni, encara menys, 
a imatges repugnants i antipàti-
ques”. Aquest és el simpàtic inici 
dels Principis de botànica funerà-
ria, publicats per Celestí Barallat 
el 1885. 

Qui era aquest senyor? Adolf 
Beltran, que s’ha fet càrrec de la 
reedició del llibre, ara publicat per 
editorial Base, ens ho explica en 
un entretingut estudi introducto-
ri. Barallat va ser un nen malaltís 
que estimava la poesia. Va estudi-
ar lletres a la universitat amb ca-
tedràtics com Permanyer, Duran 
i Bas, i Milà i Fontanals. Va con-
vertir-se aviat en un jove de la Re-
naixença, amant de la natura i el 
folklore, però poc donat a expan-
sions romàntiques. Poeta diletant, 
wagnerià i seguidor de la filosofia 
escocesa del sentit comú, va ser 
mantenidor dels Jocs Florals i va 
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traduir el Mireia de Frederic Mis-
tral al castellà. No va pair bé, però, 
la contradicció creixent entre l’or-
gull provincial i el patriotisme es-
panyol. Conservador monàrquic, 
la Revolució Gloriosa no l’hi devia 
semblar gens. I amb la Restaura-
ció borbònica va entrar en políti-
ca com a regidor a l’Ajuntament de 
Barcelona, on li va tocar ocupar-se 
dels cementiris.  

 Cada cop més desvinculat de la 
Renaixença, ja no li interessava 
ressuscitar una llengua que es do-
nava per morta, sinó la mort direc-
tament. De tracte difícil –el cog-
nom tenia el seu sentit–, es va anar 
refugiant en l’erudició funerària, 
que a més dels Principis el va por-
tar a fer un estudi sobre el dret fu-
nerari romà. I va trobar aixopluc 
en el càrrec de secretari de l’eru-
dita Acadèmia de Bones Lletres. 
Fins que amb 53 anys una infecció 
sifilítica el va deixar molt dismi-
nuït, fins a quedar cec. Però enca-
ra va sobreviure dotze anys més en 
una reclusió casolana. Va morir el 
1905, ves per on un 2 de novembre, 
Dia dels Difunts.✒
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El viatge d’Alan Moore  
a les muntanyes de la follia

Fa 25 anys que Alan Moore es 
debat entre el fàstic que li 
provoca la indústria del cò-

mic de superherois i els cants de 
sirena amb què el tempten perquè 
escrigui el nou Watchmen. Un dels 
compromisos més satisfactoris 
entre aquestes dues forces va arri-
bar el 1999 amb The league of ex-
traordinary gentlemen, un còmic 
que incorporava la mecànica del 
supergrup a una reunió de perso-
natges mítics de la ficció popular 
victoriana: Alan Quatermain, 
l’Home Invisible, el Doctor Jec-
kyll, etc. La proposta va donar peu 
a un parell de volums d’un enginy 
entremaliat i enlluernador ambi-
entats en una Anglaterra retrofu-
turista de vampirs, naus especials 
i mad doctors. A continuació,  
Moore va endinsar-se en els plecs 

d’aquesta realitat alternativa a 
través d’una sèrie d’històries que 
saltaven d’una època a l’altra. 
L’última és Nemo: Corazón de hi-
elo, situada el 1925 i protagonitza-
da per la tripulació d’un Nautilus 
capitanejat per la filla del Capità 
Nemo i embarcat en una arriscada 
expedició a l’Antàrtida per igualar 
una gesta del seu pare. El proble-
ma és que Moore farceix la trama 
de personatges obscurs de litera-
tura pulp que, en comptes d’afegir 
nivells de lectura, dificulten el se-
guiment de l’acció. Amb una ex-
cepció: els monstres i paisatges 
d’inspiració lovecraftiana.✒
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