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N o hi ha gaires llibres que, al
girar l’última pàgina, pensis
que t’han fet canviar la ma-

nera de veure el món. Vaig tenir
aquesta sensació única quan vaig
tancar l’última pàgina de Quiet, de
Màrius Serra (Empúries / Anagra-
ma). El llibre és un repàs a la vida
del Llullu, el fill de 7 anys de l’autor
amb una gravíssima encefalopatia,
que el va convertir en un minus-
vàlid absolut des del primer mo-
ment. Qui tingui la sort de llegir-lo
passarà per totes les emocions hu-
manes possibles: tendresa, ràbia, iro-
nia, amor, esperança.

La història no cau en la temptació

de fer un inventari de sentiments, es
tracta d’una descripció brutal i di-
recta d’una experiència gairebé invi-
sible: ningú veu els nens d’ètnia llu-
llu que van pel món, i Quiet els posa
un focus a sobre perquè es vegin per
sempre més.

Serra escriu un relat totalment
desconstruït en l’espai i en el temps,
però que es desenvolupa amb una
naturalitat i amb un ritme que ja
voldria qualsevol novel.la. Però el lli-
bre arriba al seu clímax amb una no-
vetat, un efecte innovador que cul-
mina el relat i el canvia per sempre.
Un muntatge fotogràfic extraordina-
ri de Jordi Ribó permet posar el Llu-

llu en moviment, i cada passa virtual
del nen (a la foto) es compensa per
u n a f r a s e , u n a p a r a u l a o u n
paràgraf de l’autor, sempre amb
una porta oberta a l’esperança.

Quiet no mereix el nom de testi-
moni, ni d’autoajuda, ni de memò-
ries, ni de no-ficció. Es tracta d’un lli-
bre nou, que funda un nou gènere.
La seqüència final és la venjança fi-
nal del Llullu, el miracle que li per-
met deixar d’estar quiet. Un miracle
que no seria possible a la vida real.
Només pot funcionar aquí, en forma
de llibre.

D
urant anys, el bar de l’Hotel Frankfur-
terhoft ha estat testimoni d’orgulls i
roïneses d’editors de tot el món. És el lloc
al qual s’ha d’anar cada nit per recupe-

rar-se, copa en mà, de les extenuants jornades de la
fira del llibre de Frankfurt. No és infreqüent que
coincideixin a la mateixa barra un editor ufanós
perquè acaba de robarg un autor important a la
competència i la víctima queixosa del robatori. Els
veterans consumeixen la copa amb el posat falsa-
ment escèptic de qui sap que tot és pur teatre però
es resisteix a protagonitzar la representació; els no-
vells, amb la vana il.lusió d’obtenir un paper en el
repartiment, així sigui amb l’efímera frase: «Jo hi
vaig ser».

En l’edició d’aquest any coincidia amb la fira el
veredicte del prestigiós premi Man Booker. Fins a
quatre editorials espanyoles estaven pendents de
la decisió. Encara que hi ha-
via candidats molt sòlids,
com Salman Rushdie i John
Berger, se’l va acabar en-
duent un neòfit que es diu
Aravind Adiga, amb la no-
vel.la Tigre blanc. En català la
publica Amsterdam Llibres i,
en castellà, és un dels pri-
mers títols inclosos en la pro-
gramació de Miscelánea. La
seva editora, Patricia Escalo-
na, la més jove entre tots els
optants, es va arribar al
Frankfurterhoft a cele -
brar-ho. Molts editors de la
competència es van afanyar
a felicitar-la. Alguns, suposo,
amb més sinceritat que altres. El més veterà de
tots, al catàleg del qual figuren un bon grapat de
premis Booker, després de felicitar-la, es va assegu-
rar d’afegir que, segons la seva experiència, el Boo-
ker a penes augmenta les vendes espanyoles d’un
llibre en uns tristos 400 exemplars. ¿Se li va amar-
gar el gintònic a la jove editora? Ho dubto, perquè
la seva naturalesa entusiasta sabrà treure profit
d’aquesta lliçó d’amarg i savi escepticisme.

Ignoro si tots ells eren conscients que en aquell
mateix bar, al llarg de l’any, es reuneixen també
constructors, informàtics, fabricants de material
quirúrgic, venedors de productes bancaris, auto-
mobilístics o numismàtics. Tots convençuts, du-
rant una miserable setmana, de ser el centre del
món amb una copa a la mà.

ranz Kafka va saber llegir-lo com un
escriptor «tan graciós que gairebé es
podria pensar que ha trobat Déu».
Per tot el que té de paradoxal, és

una sentència pertinent per esbossar el pen-
sament de G. K. Chesterton (Londres,
1874 - Beaconsfield, Buckinghamshire,
1936), creador i polemista tan insaciable
que va acabar certament abraçant el catoli-
cisme gairebé com a forma de rebel.lia. Es
va proposar avançar com un dels últims vic-
torians, en una època abonada al pessimis-
me i aliena als dogmes de fe. I d’esquena a
la modernitat literària, va extreure del
seu prolífic barret de copa personat-
ges tan periclitats com el pare
Brown, l’innocent rector cri-
dat a resoldre els més intri-
cats misteris apel.lant a la
lògica que s’amaga en la
irracionalitat. No en va,
en els 50 relats del detec-
tiu catòlic, publicats en-
tre el 1910 i el 1935 i
ara reunits a Acantila-
do amb nova traduc-
ció i dos inèdits en
castellà, es xifra bona
part del procediment
creatiu de Chesterton:
el gust per l’humorisme i
l’epigrama, la reducció a l’ab-
surd com a arma epistemològica,
el delectare prodesse d’un humanis-
ta incapaç de no incórrer en la
paràbola benintencionada.

De perfil falstaffià i escrip-
tura tan excessiva com la se-
va figura (gairebé 90 obres,
gairebé 120 quilos), l’autor de
joies com L’home que fou dijous
(1908) es va considerar malgrat tot més pe-
riodista que verdader novel.lista. «A mi –diu
a la seva Autobiografía (1936)– m’agrada veu-
re com les idees i els conceptes forcegen des-
pullats, no disfressats d’homes i dones». Pot-
ser perquè va ser a l’arena de la premsa on
aquest púgil de verb afilat va entaular els
millors combats, donada la seva dèria per la

polèmica. Abans de la primera novel.la,
El Napoleón de Notting Hill (1904) –obra que

va encoratjar l’afany revolucionari de Mi-
chael Collins–, Chesterton va escriure en
capçaleres com el Daily News i el laborista
Clarion. Va defensar el socialisme com a al-
ternativa al capitalisme, va lluitar a favor de
la institució familiar i es va postular com
«un probòer que odia els probòers» en la se-
va oposició a la guerra de Sud-àfrica. Va dis-
cutir l’imperialisme, la psicoanàlisi, l’evolu-
ció i fins i tot el vegetarianisme, perquè
també la religió del bistec i la cervesa va te-
nir en ell un apologeta practicant.

Les controvèrsies més enceses, amb tot,
les hi va proporcionar Bernard Shaw i la se-

va afició a l’esgrima dialèctica. Amb el dra-
maturg va polemitzar en debats i tertúlies
sobre filosofia, religió i política, i entre l’ad-

miració i la discrepància es va relacionar
també amb H. G. Wells i amb Henry Ja-
mes. Però en la seva tasca de crític, van
ser Charles Dickens i Robert Louis Ste-

venson els que van ocupar les pàgines més
encomiàstiques, en semblances que avui es
compten entre les seves millors biografies.
Als altres cims del gènere hi va arribar des-
prés de la seva conversió catòlica el 1922,
sorprenent final de trajecte per a qui es va
confessar «un pagà als 12 i un agnòstic com-
plet als 16». Així, les hagiografies Sant Fran-

cesc d’Assís (1923) i Santo Tomás de Aquino
(1935) se sumarien en la seva producció
a fites com El hombre eterno (1925), visió
cristiana molt influent de la història de
la humanitat.

La seva fama com a «novel.lista d’i-
dees» potser té a veure amb una de les se-
ves proverbials assercions: «No m’he pres
mai seriosament els meus llibres, però
em prenc molt seriosament les meves
opinions». No obstant, per sobre dels assa-

jos, dels centenars d’articles, dels poe-
mes i de les biografies, Chesterton és ce-
lebrat com un narrador desopilatiu
amb unes trames que incorporen, sí,
elements filosòfics, però sense deixar

de banda la intriga ni l’atmosfera omino-
sa. Borges, un dels seus més conspicus lec-
tors, va aplaudir que es defensés «de ser Poe
o Kafka», però va admetre que «alguna cosa
en el fang del seu jo tendia al malson». El
Horne Fisher d’El hombre que sabía demasiado
(1922), el fosc senyor Pond de Las paradojas
de Mr. Pond (1937), el bard detectiu d’El poeta
y los lunáticos (1929) o el mateix pare Brown
desafien la lògica del qui-ho-va fer i, com el
seu creador, despleguen el seu argumentari
en forma d’impossibles sil.logismes, de re-
cargolats jocs de paraules. Sens dubte per-
què, excèntrics o decadents, els seus perso-
natges també assumeixen el credo emocio-
nal de l’home que va ser Chesterton: «De ve-
gades he estat un llunàtic feliç i, d’altres, un
llunàtic desgraciat».
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