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Policarpo Qua-
resma és un bra-
siler inflamat per 
l’amor al seu país. 
Lima Barreto 
(Rio de Janeiro, 
1881-1922) ens 

presenta un personatge que sembla 
una amable caricatura d’un patrio-
ta inofensiu, d’aquells que creuen 
que els qui acusen el clima de 
l’Amazones de propiciar malalties 
és perquè ja hi han acudit malalts, 
o prefereixen un vi del sud del Bra-
sil a un Borgonya o un pollastre 
amb guando abans d’acompanyat 
de petits pois.  

Fins ací no hi ha res de particu-
lar. Policarpo llegeix tots els dies 
un grapat de diaris nacionals, i des-

Vida d’un patriota
prés, a la biblioteca, se submergeix 
en la lectura de les revistes i els an-
nals de l’Instituto Histórico, però 
sobretot estudia la cultura dels in-
dígenes. Un dia, tot aquest ardor 
tranquil es converteix en una peti-
ció que adreça a la Cambra dels di-
putats perquè oficialitzin el tupí-
guaraní, originari del Brasil, en lloc 
del portuguès. Segons Quaresma el 
tupí és una “llengua originalíssima, 
aglutinant, és l’única capaç de tra-
duir les nostres belleses, de posar-
nos en relació a la nostra naturale-
sa i d’adaptar-se perfectament als 
nostres òrgans vitals i cerebrals, 
perquè és creació de pobles que han 
viscut i encara viuen aquí i, per tant, 
posseïdors de l’organització fisiolò-
gica i psicològica a què tendim, tot 

la seua vida no ha estat guiat per 
“una idea irreal, sense base, sense 
fonament”. És difícil interpretar les 
intencions de l’autor d’aquesta no-
vel·la. Barreto dibuixa un personat-
ge un poc ridícul però que, d’alguna  
manera, és també capaç de desper-
tar simpaties en el lector. Policar-
po Quaresma és un ingenu però, a 
diferència de molts idealistes, resul-
ta més entranyable que perillós, 
més amigable que enervant. 

Potser l’amor a la pàtria, com de-
ia Samuel Johnson, és l’últim refu-
gi dels canalles, però Policarpo no 
n’és un. Ell voldria sincerament 
col·laborar a fer millor el seu país. El 
seu trist final és el propi de les bo-
nes intencions que, com vol el tòpic, 
serveixen d’empedrat a l’infern...!
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evitant-se, d’aquesta manera, les 
estèrils controvèrsies gramaticals, 
oriündes de la difícil adaptació 
d’una llengua d’una altra regió a la 
nostra organització cerebral i al 
nostre aparell vocal”. 

Ingenu però entranyable 
La sol·licitud de Quaresma provoca 
el seu descrèdit immediat. Els dia-
ris humorístics s’hi acarnissen. 
Com a resultat de tot plegat, el tan-
quen sis mesos en un manicomi. 
Una vegada alliberat, decideix dedi-
car-se a l’agricultura, invertint tota 
la seua passió patriòtica en procu-
rar la fertilitat de “la millor terra del 
món”. Participa després en una re-
volta militar i acaba en una mas-
morra, des d’on es pregunta si tota 

Recordo un arti-
cle sobre els os-
sos de la Baixa 
Carniola, publi-
cat a la premsa 
eslovena i no vin-
culat a les dispu-

tes sobre la reintroducció de l’espè-
cie al Pirineu. També a Eslovènia 
els animals massa lliures es conver-
teixen de tant en tant en una excu-
sa per prendre mesures dràstiques. 
El titular llampant sentenciava: 
“L’os ha atacat un autobús escolar”. 
Puc visualitzar la informació amb 
tot detall perquè conec els indrets 
fotogràficament. Una carretera re-
virada s’endinsa al cor d’unes fage-
des immenses, el bus recull les cri-
atures a les cruïlles a trenc d’alba, 
quan les boirines encara no s’han 
aixecat, i llavors passa l’accident 

El gust de matar una 
mosca d’un cop sec

fortuït. La premsa justiciera va con-
vertir l’animal atropellat en un as-
sassí de criatures. La tergiversació 
maldestre faria somriure si aquest 
cas no fos un exemple estremidor 
d’una manera de fer massa comuna, 
omnipresent. 

A El que pensen els altres, últim 
premi Mercè Rodoreda, Clara Que-
raltó ofereix un potent antídot con-
tra aquesta manipulació quotidia-
na de causalitats. Estem envoltats 
d’informacions convertides en re-
lats que confonen per inèrcia, i 
també per mala fe, les causes i els 
efectes. Queraltó, en canvi, escriu 
analíticament. En els seus contes 
no hi ha ni un bri de sentimentalis-
me. La seva ploma no coneix cap va-
cil·lació. L’autora resumeix els 
punts d’inflexió en els quals el des-
tí individual se segella per sempre. 
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Es tracta de retrats més que realis-
tes. Estem davant d’uns retrats mo-
rals que han aconseguit destil·lar 
l’essència dins de la qual cristal·lit-
za una imatge definitiva. I així sur-
ten a la llum amb tota la seva im-
portància les sabates de xarol mai 
estrenades, les ungles de color es-
carlata que fan d’escut davant la 
maldat humana o dos anells de ca-
sada en un mateix dit, com si fos 
una broma –i no ho és– d’una àvia 
que cultiva així, a ulls de tothom, un 
amor mai acomplert... 

Assumir la veritat sencera 
Tant els encerts com els errors irre-
parables es tornen visibles i és im-
possible ignorar-los. Queraltó des-
grana les vides peça a peça, vivència 
a vivència, sospesa les informacions 
una a una. L’autora processa les da-
des amb la perspicàcia d’un histo-
riador, amb la curiositat d’un perio-
dista, amb la tendresa d’un filòsof 
que estima els altres i vol compren-
dre el dolor aliè i llavors construeix 
el destí com una sola línia contínua, 
neta, transparent com l’aigua, sen-
se desviacions. D’aquell garbuix de 
fils embullats que és la vida, qual-
sevol vida, Queraltó en sap fer una 
notícia. Al seus relats sempre se sap 
qui és el protagonista i quan ha co-
mençat tot, se sap també quins eren 
els motius i quines les reaccions. I 
les conseqüències no es poden igno-
rar, són fets inapel·lables.  

En aquest llibre, els accidents 
són accidents, la maldat humana 
colpeja com una força cega, però no 
destrueix. A tots els relats els uneix 
una característica fonamental, la 
capacitat de resiliència, guanyada a 
pols, gràcies a voler conèixer i en-
tendre les causes conscientment. 
Queraltó entrena els seus perso-
natges per ser capaços d’assumir la 
veritat sencera, sense atenuants. 
Són tan odiats, els herois d’aques-
tes semblances, perquè recorden 
als agressors la seva pròpia feble-
sa, la de creure’s un relat tergiver-
sat. Els ossos no ataquen els auto-
busos escolars, és així de simple. La 
veritat és la que és, no es deixa 
adaptar mai a les necessitats de 
causes innobles. La fortalesa dels 
febles és la seva set de veritat, la se-
va capacitat d’afrontar la duresa de 
la vida amb el cap ben alt i el cor ple 
de tendresa i compassió.!

Si per a Tolstoi 
les famílies feli-
ces s’assemblen i 
les dissortades ho 
són cadascuna a 
la seva manera, 
per a Camille 

Vannier les penes i alegries formen 
un aiguabarreig que fa inútils les eti-
quetes. Nascuda a París però esta-
blerta a Barcelona, Vannier s’endin-
sa a Poulou y el resto de mi familia 
(Sapristi) en la història dels seus 
avis, el Poulou i la Claude, de la mà 
dels records prestats de la seva ma-
re. El resultat és una novel·la gràfi-
ca apassionant, una història d’as-
cens social i decadència plena 
d’èxits i fracassos però sobretot 
d’humor i humanitat que es llegeix 
amb la mateixa fascinació amb què 
pares i fills s’expliquen la vida i mi-
sèries dels avantpassats: sense fer 
sang i posant l’accent en els detalls 
pintorescos i les anècdotes. 

De retruc, el còmic també retra-
ta la classe benestant sorgida a 
França després de la Segona Guerra 
Mundial, la que passava els estius a 
Saint-Tropez i vivia el Maig del 68 
amb la por que els revolucionaris 
ocupessin els seus xalets. Una bur-
gesia materialista però també hedo-
nista que Vannier captura amb un 
estil lliure i espontani que fuig del 
realisme per cercar la sinceritat del 
traç, prescindint de les vinyetes i 
alliberant textos i imatges perquè 
formin un sol tot, un àlbum familiar 
que sembla el nostre.!
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