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n un món literari tan sotmès
a les modes –quan no a la
imitació automàtica– sem-

pre és bo que aparegui un llibre que
no tingui intenció de seguir-les; i,
encara menys, de rebaixar-se per
fer-ho. Els amants del gènere negre
que comencin a estar un xic empat-
xats de la indeturable invasió dels
detectius escandinaus (sobretot,
dels epígons que pretenen seguir les
passes dels seus majors –Henning
Mankell, Maj Sjöwall i Per Wahloö,
Jo Nesbø– sense la seva traça ni el
seu sentit de l’equilibri) sempre po-
den cercar recer en els clàssics.

Si, a més a més, se senten saturats
d’una violència sovint innecessària
i d’una exhibició de vísceres quasi
pornogràfica, rebran com aigua
caiguda del cel el monumental vo-
lum que inclou la totalitat d’Els re-
lats del pare Brown: una d’aquelles
obres que, per mèrits propis, acostuma a
ocupar un lloc de privilegi a les biblioteques
dels amants dels investigadors que espremen
les seves cèl·lules grises per treure l’entrellat
als casos més aparentment irresolubles.

Això sí, a fi d’evitar indigestions als estó-
macs avesats als menús detectivescos icono-
clastes actuals, cal advertir d’entrada que el
creador del genial L’home que fou dijous no
tan sols és un moralista, sinó un moralista ca-
tòlic; a més, un de convers; raó per la qual, en
la seva voluntat de dur-nos pel camí correcte,
no desaprofita cap ocasió –i quan no existeix,
se la inventa– per fer proselitisme; per fortu-
na, tan explícit que no costa gens bandejar-
lo.

Sens dubte, paga la pena: l’autor anglès no
només és un dels més ben dotats creadors
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d’enigmes criminals –en la resolució dels
quals els detalls, principalment els més nimis
i insignificants són essencials– de tots els
temps, sinó que reuneix dues virtuts més
destacades.

Mestre de la prosa
En primer lloc, és un escriptor esplèndid.
Com bé assenyala Imma Estany –que ens
brinda una traducció tan precisa com bri-
llant–: “Chesterton és un mestre de la prosa:
calcula cada frase, escull amb precisió cada
mot i cada paràgraf discorre amb elegància
de principi a fi.”

En segon –last but not least–, és un molt
bon coneixedor de l’ànima humana, del rere-
fons pregon de les persones, de la seva inevi-
table dualitat i multiplicitat espiritual. I ho és

tant pel que es refereix als seus protagonistes
principals (el pare Brown i Flambeau) com
per totes i cadascuna de les criatures que po-
blen les seves pàgines, per més que sigui un
instant fugaç: pren tanta cura de bastir bé ca-
da aparició efímera com si d’ella en depen-
gués el volum sencer.

Per tot plegat, entenc que fóra bo dedicar
part del nostre temps a acompanyar en els
seus increïbles descobriments aquest capellà
gris –no es diu pas Brown per casualitat–
d’aparença vulgar –“era una persona tan cor-
rent com la que es pot veure a qualsevol
lloc”– que amaga com el seu més preciós tre-
sor la seva intel·ligència enlluernadora:
“Semblava una mica endormiscat; però en-
tre les seves parpelles entretancades va brillar
un espurneig perspicaç.” ❋
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sent les formes i qualitats. Beltran explica
que Barallat va ser advocat, situa les poesies
que va escriure bàsicament en els seus anys
de joventut i ens el presenta com un home
del segle XIX, que, per entendre’ns, donava a
la Renaixença un abast més semblant al que
va donar Frederic Mistral a la Renaissenco
occitana que no al que ha vingut després, un
home que va abominar del republicanisme
de Figueres i de Pi Margall i que va decantar-
se per la Restauració Borbònica, que és quan
va fer la seva carrera política a l’Ajuntament
de Barcelona. És, sobretot, gràcies a aquesta
responsabilitat i a la seva aposta perquè els
cementiris estiguessin a càrrec dels munici-
pis i no de l’Església que va escriure aquests
Principis Barallats, doncs, no hauria entès o
no li hauria agradat saber que algú diria que
era un escriptor estrany a causa d’aquest lli-

bre. Perucho va fer que semblés encara una
mica més rar i va inventar alguns títols de lli-
bres que li va atribuir, títols que, per cert, a
Vides improbables sembla que Ferran Sáez es
pren seriosament. Un d’aquests llibres in-
existents es titula Las plantas no comestibles
de los cementerios. És fàcil pensar que se li va
acudir després de llegir el punt sisè de la pri-
mera part del Principios, on recomana l’ab-
sència del fruit als cementiris i, consegüent-
ment, que “les pomeres, els albercoquers i
altres arbres anàlegs de fruits esponjosos no
tinguin cabuda en les plantacions d’una ne-
cròpolis”. Probablement, el noucentisme
hauria entès i acceptat molt millor Barallat
que no pas nosaltres. Sí, Barallat va ser un
home fascinant, potser algú una mica estra-
ny, sí, però com tots els que també s’avancen
un xic a la seva època. ❋
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