
AVUI
DIJOUS, 14 DE DESEMBRE DEL 200612

Narrativa
Inquisito
Alfred Bosch
Premi Prudenci Bertrana
Columna
Barcelona, 2006

E
l debat entre tra-
dició i progrés,
les controvèrsies
entre els partida-
ris de la fe sense

contemplacions i els defen-
sors de la raó sense traves
formen part del més pregon
de l’essència humana i han
donat peu a un bon grapat
d’especulacions literàries.
La força pacífica d’un espe-
rit pur enfrontat a la violèn-
cia institucionalitzada o, pit-
jor encara, als obscurs de-
signis d’organitzacions
secretes sota l’empara del
poder ha obert portes a la
imaginació de guionistes, ci-
neastes, escriptors, divulga-
dors de la història i altres va-
riants de l’ofici de crear ar-
guments atractius per al
personal. Si a més a més la
trama es desenvolupa en es-
cenaris coneguts i en mo-
ments històrics prou docu-
mentats, el marge que
queda per a un possible fra-
càs és més aviat petit.

Estic convençut que els
referents de tot el que he
dit fins ara els deu tenir ben
clars el lector. Dos noms, so-
bretot: Umberto Eco i Dan
Brown. I dos conceptes as-
sociats: best seller i literatu-
ra d’entreteniment.

Aquestes sembla que
han estat les premisses de
què ha partit Alfred Bosch
(Barcelona, 1961) a l’hora
d’afrontar el projecte d’es-
criure aquesta Inquisitio
que fa uns mesos va em-
portar-se el premi Pruden-
ci Bertrana, un dels més
prestigiosos i ben dotats de
les lletres catalanes.

Tot i que admeto que no
és un tipus de literatura del
qual em vulgui fer passar
per especialista, m’atrevi-
ria a dir que Inquisitio és
una de les aportacions al fe-
nomen dels best sellers his-
tòrics basats en trames
conspiratives secretes més
reeixides que s’han escrit
mai en català.

Crítica

Inquisidors a València
Alfred Bosch va guanyar l’últim Prudenci Bertrana amb ‘Inquisitio’ ● La
trama de la novel·la està basada en la història real de Gaietà Ripoll, l’últim
ajusticiat per la Inquisició a principis del segle XIX ● Joan Josep Isern

La ciutat
de València hi té
un protagonisme
enginyós
i inquietant

del ritme. Sap fer entrar
ramificacions de la trama
en el moment adequat i do-
sifica la combinació entre
els punts lluminosos i els
racons foscos de la trama.

Si d’un best seller el que
es vol és acció, intriga, es-
pectacularitat i un ritme
que no decaigui en cap mo-
ment, cal dir que Inquisitio
supera el test amb nota alta.
D’altra banda, Alfred Bosch
és un escriptor amb tots els
ets i uts. Vull dir que és un
professional que no només
domina els materials narra-
tius amb què construeix la
seva història, sinó que se’ns
revela també com un bon
coneixedor de les eines del
seu ofici. Molt especialment
la llengua. Per això a Inqui-
sitio li ha sortit una novel·la
que no només és llegidora
per la trama que desenvolu-
pa, sinó per la manera fluida
i summament expressiva
–amb alguns divertits ana-
cronismes inclosos– com
l’autor ens la fa arribar.

Basada en la història
real de Gaietà Ripoll,
l’últim ajusticiat per la In-
quisició a principis del
segle XIX a la ciutat de Va-
lència, i acompanyat d’un
notable aparell documen-
tal –no debades Bosch és
historiador de formació–,
a Inquisitio ens trobem
una història d’enfronta-
ment entre un home inno-
cent i pur, mestre de mi-
nyons a Russafa, i l’aparell
oficial de l’Església, que,
emparada per la monar-
quia absolutista, desenca-
dena una lluita despietada
contra qualsevol indici de
desviació de l’ortodòxia ca-
tòlica més pura.

L’element catalitzador de
tota la trama –i la veu nar-
rativa que ens l’explica– és
el pare Llorenç Ramo, su-
perior de l’Escola Pia,
home influent en l’Església
local valenciana i amb una
fosca història darrere seu
relacionada amb una dona

mig fetillera mig santa en
la desaparició de la qual es
veu involucrat.

Els atzars de la història
porten el pare Llorenç
Ramo a situar-se enmig
d’un entramat en què
s’haurà de relacionar amb
uns comuneros seguidors
de Riego i de l’abolida
Constitució de Cadis; amb
el mestre Gaietà Ripoll, de
creences deistes, i amb el
nucli dur organitzat al vol-
tant del bisbe de València,
que promou, per una
banda, una societat secre-
ta de nom l’Àngel Extermi-
nador i, per l’altra, la res-
tauració dels tribunals de
la Inquisició per tallar de
soca-rel qualsevol tempta-
ció desviacionista.

Vistos molt ràpidament
alguns dels protagonistes
principals, m’he deixat de
manera expressa un ele-
ment que a força d’estar en
tot moment present, ja
sigui en primer pla o bé
com a teló de fons, dóna un

sentit molt especial a tota
la trama. Em refereixo a la
ciutat de València. Una ciu-
tat que Alfred Bosch no
concep únicament com un
decorat per on circulen les
seves criatures, sinó que
adopta un protagonisme
enginyós i inquietant que,
al meu parer, és un dels va-
lors destacats de la
novel·la.

Evidentment, em guardaré
molt de desvelar al lector al-
guna de les nombroses
claus secretes de la història
que ens descriu Inquisitio,
però, en tot cas, sí que apor-
to un indici del protagonis-
me de la ciutat pel fet que el
Micalet, el campanar em-
blemàtic de la Seu valenci-
ana, està dedicat a Sant Mi-
quel, l’àngel que amb la
seva espasa flamígera casti-
gava les ànimes desviades
del recte camí.

Bosch administra la ma-
tèria que porta entre mans
amb un remarcable sentit
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