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Amb treball,
als estels 

«En totes les persones que he conegut,
llevat d’una sola, hi he vist el rostre del
mal. Només en Gaietà Ripoll he pogut
comprovar l’absència del maligne.»
Aquestes paraules semblen estar fetes
a mida per encetar una novel·la, però
no: es troben a la pàgina 214 d’In-
quisitio, la darrera obra guanyadora
del Premi Prudenci Bertrana 2006. 

Qui parla és en Llorenç Ramo, un
escolapi de la València de principis del
segle XIX. Ramo, investit de diversos
càrrecs influents dins l’Església, es veu
immers en un afer que el desconhorta
profundament: l’inici d’un procés inqui-
sitorial contra Gaietà Ripoll, un humil
mestre d’escola que instrueix els fills
dels llauradors de Russafa. El primer
d’aquests se sent de seguida vinculat
anímicament i intel·lectualment a Don
Gaietà, un home amb una personalitat
i unes creences que conviden a l’amis-
tat, i farà l’impossible per alliberar-lo,
cosa per la qual inicia un periple fas-
cinant per una València a cavall entre
la ruralia i la modernitat. Els protago-
nistes existiren realment.

L’obra és una vertadera joia.
Segurament serà qualificada de
novel·la històrica —un binomi contra-
dictori?—, i si hi ha un mèrit en ella és
el de crear-nos la il·lusió que va ser
escrita el 1825. I, és clar, això s’acon-
segueix amb un gran treball en dos
fronts: un llenguatge característic i una
medul·la documental sòlida. Pel que fa
al llenguatge, l’autor utilitza amb des-
tresa diverses armes: un registre
col·loquial realista, sense abusar dels
fàcils «xe» o «collons»; una terminolo-
gia culta molt encertada, especialment
la pertanyent al camp eclesiàstic; una
interessant capacitat per fer que els
membres del clergat amollen llatinades
oportunes i fins i tot iròniques; i, al con-
trari del que alguns li retreuen, unes
estructures literàries treballades, esti-
mulants i mai simplistes o fruit de la
improvisació.

Pel que fa al treball documental, l’o-
bra compleix amb escreix les seues
obligacions de gènere. Per a qualsevol
que duga la ciutat de València al cor,
o al fetge, o on més convinga, la
novel·la ha de presentar ensems
l’al·licient del reconeixement i el del
descobriment. Els ponts, les presons, el
riu, els carrers, el mercat, estan retra-
tats amb ull antic, del XIX, no del XXI.
Tant és així que se citen espais que han
desaparegut, o han canviat de nom,

amb tanta naturalitat que en un instant
ens veiem passejant pel carrer
Cavallers amb els saragüells plens de
pols. I, com passa sovint, el relat
acaba excitant la nostra curiositat,
com per deixar de llegir i fer cap al
centre de la capital per resseguir
aquells indrets esmentats.

Segurament també a aquesta no-
vel·la se li retraurà la filiació codidavin-
ciana. Des de la publicació del bestse-
ller de Dan Brown, qualsevol història
d’intriga enigmística que incloga ele-
ments gràfics a les seues pàgines —o
fins i tot il·lustracions, com és el cas
d’Inquisitio— sembla condemnada a
les comparacions i la manca d’origina-
litat. Estic pensant ara en Verso, de
Manuel Baixauli, per posar un exemple
pres directament de la nostra literatura:
publicat molt abans que El codi Da
Vinci, incloïa representacions de diver-
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sos símbols que, possiblement, tinguen
una funció comunicativa. Aquesta fun-
ció no deu ser altra que la plasmació
de la voluntat de l’autor de conduir el
lector exactament per on ell vol, per evi-
tar melentesos: si jo, autor, t’explique a
tu, lector, com és un medalló, però a
més te’l dibuixe, pensarem exactament
en el mateix medalló. Tot això, per tant,
no hauria de ser més que un exercici de
complicitat autor-lector. A pesar de tot,
és cert que molts dels recursos gràfics
d’Inquisitio són innecessaris, atesa la
innegable habilitat d’Alfred Bosch per
a les descripcions.

La inclusió d’aquesta trama enigmís-
tica, que discorre paral·lela a la histò-
ria principal, és el component de l’obra
que s’ocupa de retenir-nos en la ficció.
Tot i estar fonamentada en fets histò-
rics, l’aura cabalística que envolta les
accions dels inquisidors fa de connexió
entre el terme novel·la i el terme histò-
rica, tot situant-nos en un univers cone-
gut i alhora inquietantment obscur.

Resta deixar un apunt sobre els per-
sonatges. Sobta molt la candidesa
extrema de l’acusat d’heretgia, que
frega quasi la idiotesa més que no la
bondat; per un altre costat, sembla
fàcil turmentar certs personatges de la
cúria diocesana amb sentiments de
culpa per haver caigut en la temptació
de la carn, i més encara si se’n gau-
deix amb vehemència. Es tracta de
dos trets extrems que estiren molt el fil
de la complexitat interior dels caràc-
ters, i potser resulten irreals en excés.

I cal protestar per un últim detall: la
guarda del llibre —que habitualment
es destina a resumir, amb desigual for-
tuna, el contingut de l’obra— ultrapas-
sa, potser, la informació que caldria
oferir als lectors-compradors poten-
cials. El judici per heretgia s’inicia al
segon quartó de llibre (i són més de
quatre-centes pàgines), i la trama ens
du per viaranys prou confusos com per
no presumir cap desenllaç, ni positiu ni
negatiu: la informació externa, en
canvi, ens prepara per a un d’ells.

Més enllà d’urticàries editorials,
Inquisitio és una eficaç carta de
presentació de la literatura en català
dins l’actual circuit literari mundial. La
maduresa, l’agilitat, la documentació i
el llenguatge mereixen un lloc privile-
giat sobre qualsevol prestatge llibreter.
Ad astra per aspera.
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