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Envoltat d’un silenci ac-
tiu, a pas sorneguer de 
qui ja en torna, recolzat 

sobre un bastó que més li fa de 
batuta dels pensaments que li 
brunzen que no pas de suport 
corporal, Francesc Pascual cir-
cula pels carrers i no triga a 
tornar a casa per asseure’s da-
vant l’ordinador, el qual es 
mira amb enteniment i el qual 
fustiga i del qual exigeix sense 
embuts –ai pobre de tu! Així 
és com en treu bons escrits, 
bons llibres, animats de gosa-
dies i rics en estirabots, els 
quals poden causar alarma, i 
de fet en causen. És un goig 
seguir-li el fi l, fa rodar el cap 
deixar-se emportar pel remolí 
dels acudits del lliurepensador 
i per les observacions punyents 
de l’anticlerical amic de tants 
capellans. A fe de món que el 
lliurepensador és un espèci-
men profi tós, insòlit, que hi ha 
massa pensador premsat pel 
motlle, entre nosaltres, massa 
pensament pre-fabricat i amb 
ànima de ferro, el qual no pot 
ser vinclat ni pot ser trencat, 
contra allò de Joan XXIII fl ec-
tare, non frangere. Déu mos en 
guard, que diu el Francesc.

Tant és així, tanta colla de 
capellans amics, que la gesta-
ció literària del Francesc fou 
feta a l’ombra de mossèn Ba-
llarín, segons ell mateix, el 
Francesc, professa. Fins al 
punt que pugui ser dit que l’es-
criptor que comentem és un 

epígon del polígraf Ballarín, 
que l’estil no falla, els seus són 
estils paral·lels que marxen ple-
gats, revelant una afi nitat, un 
do comú, ni que a la llarga s’hi 
enlairin divergències de pensa-
ment o de conviccions d’aque-
lles que en diem arrelades, 
divergències que causen cert 
trontoll. 

I, parlant d’estils, cal ano-
tar que llegir el llibre que co-
mentem del Francesc és una 
pura delícia –ho dic sense cap 
intent d’ensabonar–. És una 
apreciació personal, em mou a 
afirmar-ho l’agilitat de l’ex-
pressió, la fàcil manipulació de 
la llengua, l’abundància de me-
tàfores gens aparatoses, però 
espontànies i que són el secret 
ingredient d’aquesta agilitat. 
El Francesc coneix bé la llen-
gua catalana. I li dóna aquesta 
sentor del llenguatge de la 
Plana que el fa casolà com un 
recapte sortit de les mans 
genuïnes d’una de les nostres 
mestresses del terròs –tan be-
neïdes mestresses i que no 
rarament fan la titil·lació espi-
ritual de l’escriptor. Ja per 
aquesta sola raó de l’estil val la 
pena de llegir el Francesc. En 
aquest aspecte, el seu llibre és 
un aplec, un museu vivent de 
mots i de locucions que enri-
queixen el lector i que no 
s’haurien de perdre mai, si no 
volem perdre una llengua que 
és increïblement rica i compe-
tent en tot ram de l’expressió. 
La parla de l’Urgell. Un tresor 
caigut del cel sobre la Plana.

Però no és únicament la 
paraula. El fons del llibre no 
desmereix de l’estil, puix que 
tots dos fan un cos homogeni i 
ben travat, on lliguen a mera-
vella. Per cert, un tema ben 
peculiar, que d’entrada diríeu 
que no donaria per a gaire. Es 
tracta d’un fi ll de casa que fa 
la vida normal que fa tot veí de 
barri i que, de cop, apareix ma-
lalt d’una malaltia que crec que 
cal dir-ne bogeria. I el tanquen 
en una «residència», nom que 
ben segur és eufemisme de 
manicomi. On la vida hauria 
de descabdellar-se anodina, 
allò que poden donar de si un 
grapat de boigs controlats pels 
qui ho són més que ells –con-
trol d’aquells que la porta de 
tals institucions en tanca més 
fora que dins–, però vida que 
dóna alteracions i patacades a 

dojo i de caire realment novel-
lesc. El protagonista és un boig 
fora de sèrie. Que sembla que 
no hi hauria de fi lar, però que 
hi fi la més que ningú, i que tot 
sovint primfi la força. 

Que pren Déu com a pare i 
tutor seu i se li planta davant 
amb «la seva fe». Res de més 
lògic. Per conèixer-lo, aquest 
Déu, i fer-se’l seu sense pre-
fabricats i descartant motlles 
ofi cials, per estimar-lo i alça-
premar-lo davant els senzills 
de cor, companys de confi na-
ment, i més encara davant els 
falsifi cadors. Per aviar, com a 
fruit de l’experiència de l’en-
contre, declaracions que real-
ment tronen per la seva gosa-
dia. L’experiència de Déu és 
una cosa molt personal i diu 
que cada ànima és un univers; 
aquesta experiència no pot ser 
pactada ni imposada per cap 
institució que no sigui l’inte-
ressat. El Francesc acomboia 
en el text les conviccions per-
sonals, les cavil·lacions «incon-
fessables» que s’han remenat 
pel magí potser durant qui-
sap-lo, fent-les parlar al de-
ment ex abundantia cordis 
(sui, és a dir, de l’abundància 
del cor del Francesc). No hi ha 
res a dir, en el sistema. No ai-
xecaríem mai una foguera per 
tal de cremar-hi un heretge, 
crim capital que han presenciat 
els segles dels segles. 

Ni faríem retrets d’hetero-
dòxia, perquè ningú no és amo 
de l’ortodòxia, ni sap quina és 
aquesta, al fons del fons. Les 
del boig són remarques del 
més planer sentit comú, i el 
Francesc el fa parlar basant-se 
en allò que els nens i els boigs 
diuen les veritats. Hi ha un 
gruix de sinceritat i de valen-
tia, en tot l’afer que el llibre 
comporta. Què és la veritat? 
–allò que Pilat va dir de més 
gran en tota la seva vida, la 
qual portava una mica a les 
palpentes, pel seu caràcter 
vacil·lant–. I tots vacil·lem en la 
vida, i el qui no ho fa és un 
encarcarat ben emmotllat.

El text és en forma de con-
verses escrites, si voleu di-
gueu-ne cartes, a una tal Bet, 
que és la neboda del protago-
nista. És el refl ex de la seva 
consciència, el pàmpol on 
s’inscriuen els pensaments que 
es forja, d’on li reverteixen per 
tal que torni a sospesar-los. És 

la confi dent, la protectora, la 
dona, la Beatriu de Dant, la 
fada benigna que agombola i 
protegeix.

Que amb la seva vareta 
mà  gica no pot impedir que 
l’autor, amb tiferia, subratlli 
l’única t que porta el títol La 
raó trobada, la subratlli, insis-
teixo, com qui diu perquè la 
suprimiu i hi llegiu La raó ro-
bada, que voldria significar 
que els «experts» en demència 
«roben» la raó al seu pacient, 
amb llur sapastrada, i el malalt 
la retroba amb el seny que de 
tota manera rau al fons de la 
seva malaltia... Subterfugi del 
Francesc per a aviar al vent el 
nus del seu ideari respecte al 
tema religiós, alleugerint-se 
del llast que el turmenta, arran 
de records del seu passat, i per-
què els de bona voluntat hi di-
guin la seva, o se sentin invi-
tats a la sinceritat del diàleg 
amb si mateixos i amb tot fi ll 
de mare. Aspecte que al 
capdavall pot ser la tesi de la 
seva fi cció peculiar i amb sub-
tilitat elaborada.

En Francesc no és un 
home mediàtic, però és un 
gran escriptor. Callat, cons-
tant, sòlid. No fa soroll, ni 
n’hi fan. Haveu sentit mai el 
seu nom per TV3 o per 
Catalunya Ràdio? I tants n’hi 
sentim que ostenten cognom 
estranger o que presenten una 
interessant normalitat biolò-
gica. El fi nal, de la diguem-ne 
novel·la, queda penjat enlaire, 
com penjat enlaire està el nos-
tre país. Diu que això és de 
grans escriptors, i de pobres 
països. u
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