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«No estava especialment
interessat a escriure sobre
un altre autor, sinó que
m’interessava el cas de
George, que va ser defen-
sat per Conan Doyle. Hau-
ria estat més content, però,
si hagués estat un dentista
o un mecànic.» Julian Bar-
nes deixa així ben clar que
Arthur i George (Angle
Editorial/Anagrama) no té
res a veure amb El lloro de
Flaubert, un llibre que va
consagrar el creador de
L’educació sentimental.

I quin era el cas? Feia
dos anys que l’inspector
Campbell treballava en la
comissaria de Staffordshi-
re (Anglaterra) i mai havia
vist res igual. En la seva
llibreta apunta: «2 de fe-
brer, un cavall de gran va-
lor propietat del senyor Jo-
seph Holmes. 2 d’abril,
una vaca propietat del se-
nyor Thomas oberta pel
ventre de la mateixa mane-
ra. 4 de maig, vaca de la se-
nyora Bungay, el mateix
tracte. Dues setmanes des-
prés, 18 de maig, cavall
del senyor Badger terrible-
ment mutilat, i també cinc
ovelles, la mateixa nit. I
llavors, la setmana passa-
da, el 6 de juny, dues va-
ques propietat del senyor
Lockyer.»

Aquests misteriosos es-
deveniments fan que dos
personatges d’horitzons
molt diferents es trobin,
Arthur Conan Doyle, re-
conegut escriptor, i l’ad-
vocat de 25 anys d’origen
parsi George Edalji, que
va ser acusat dels atacs.

Conan Doyle va sortir en
defensa del jove, que va
veure només en dues oca-
sions. «La dificultat ha es-
tat atorgar el mateix pes
als dos personatges, l’un
estava molt ben documen-
tat i l’altre gens.»

Els mateixos indicis que
porten la policia a culpar
George duen Doyle a creu-
re cegament en la seva in-
nocència: «El que no s’en-
tén es com vint anys des-
prés d’haver-lo defensat,
Doyle escriu una biografia
plena d’errors respecte al

cas George i amb els ma-
teixos motius racistes con-
tra els que va lluitar. Així
és com ha passat a la his-
tòria.»

En una investigació
complicada, amb cartes
anònimes pel mig, l’espi-
ritisme juga un rol fona-
mental. «Avui veiem l’es-
piritisme com una cosa ir-
racional i fraudulenta, pe-
rò en aquella època era
molt acceptat fins i tot pels
científics. Es pensaven
que podia ser provat cien-
tíficament que l’esperit so-

brevivia la carn.»

La història es repeteix
Un home inculpat injusta-
ment per prejudicis racis-
tes. Un afer que pot sem-
blar d’una altra època, pe-
rò que precisament és del
tot actual. «Els mateixos
errors que va fer la policia
els podria fer ara. A Geor-
ge se’l va educar en la idea
que no era diferent dels an-
glesos. Avui, si un indi se
sent discriminat, pot fo-
mentar els seus orígens
amb la comunitat. George,

en canvi, no tenia cap es-
capatòria».

Barnes també reflexio-
na sobre el pes que tenien
els escriptors en aquella
època, quan un Kipling, un
Wells o el mateix Doyle
podien influir en afers po-
lítics donant la seva opi-
nió. «Avui si jo dic ‘no’ a
la guerra de l’Iraq no em
faran ni cas. Si demanem a
Blair si prefereix ser foto-
grafiat amb Bono o amb
Mc Iwan, la resposta és
fàcil.»

L’escriptor –antic autor
de novel·les policíaques,
encara que no especial-
ment lector–, s’ha alimen-
tat de les biografies de
Doyle, «un personatge
més apassionant del que
sembla», i articles del mo-
ment, a banda de la seva
imaginació.

També li va servir de
gran ajuda un policia reti-
rat, gran coneixedor del
cas. «Em va preguntar:
‘Però vostè pensa que
George és innocent?’ El
policia estava convençut
que era més culpable que
l’infern, tot i que reconei-
xia que les evidències no
eren suficients. ‘Com
s’explica que un jove tí-
mid de 25 anys es dedi-
ques a atacar vaques?’, li
vaig demanar. ‘Perquè era
un noi superintel·ligent
que pertanyia a una ban-
da.’ Aquí veus que les co-
ses no han canviat gaire
amb el temps. És un se-
nyor molt amable i atent,
però simplement està molt
equivocat.»

Julian Barnes fa de Sherlock Holmes
en una novel·la sobre Conan Doyle

«Arthur and George» recrea el cas dels animals mutilats, en què Doyle va defensar un advocat indi

Julian Barnes, ahir durant la presentació del llibre a Barcelona. / QUIM PUIG

� La literatura s’alimenta sovint de fets diver-
sos, encara que segons Julian Barnes moltes
vegades els escriptors ho volen oblidar. L’autor
britànic no només no ho oblida, sinó que expli-

VALÈRIA GAILLARD / Barcelona ca que buscant inspiració en l’afer Dreyfus per
al seu nou títol va acabar topant amb un cas real
força desconegut que va sacsejar Anglaterra a
principi del segle XX. L’episodi involucrava ni
més ni menys que el pare de Sherlock Holmes,

Arthur Conan Doyle. L’escriptor va sortir en
defensa d’un jove advocat d’origen indi, Geor-
ge Edalji, acusat d’un crim estrany i misteriós:
l’atac i la mutilació salvatge de vaques i cavalls
en diverses expedicions nocturnes.

� Juan Manuel de Prada
(Barakaldo, 1970) va re-
bre ahir el premi Bibliote-
ca Breve de Seix Barral,
dotat amb 30.000 euros,
per El séptimo velo, una
novel·la sobre la identitat i
la memòria. «És un tema
molt contemporani perquè
vivim en una època molt
confusa en què no sabem
exactament qui som». A
través de l’amnèsia del

protagonista, l’autor revi-
sa alguns capítols de la
història, l’exili espanyol,
la França ocupada i l’alli-
berament, tot revisant al-
guns «tòpics», com ara
que França va rebre bé els
refugiats espanyols. «El
tema de l’amnèsia és un
emblema de la necessitat
que tenim d’indagar el
nostre passat i reconstruir-
lo segons la nostra conve-
niència». També és una

novel·la sobre l’heroisme,
fins i tot involuntari, i del
sofriment: «Les persones
que més han sofert són les
més capaces d’estimar.»

El jurat, format, entre
altres entesos, per Pere
Gimferrer, va destacar del
llibre «l’estil ric i ple d’i-
matges, la prosa sempre al
servei narratiu i uns perso-
natges riquíssims en mati-
sos». El séptimo velo sorti-
rà publicat el 27 de febrer.

V. GAILLARD / Barcelona

Juan Manuel de Prada guanya
el premi Biblioteca Breve 2007

Juan Manuel de Prada, ahir. / QUIM PUIG

«Peer Gynt» i
«Hamlet» copen
els finalistes
dels premis Max
� Barcelona. La cabra o
qui és Sylvia i la posada
en escena del Peer Gynt
destaquen entre els fi-
nalistes dels premis
Max de les arts escèni-
ques. La versió de
Hamlet de Lluís Pas-
qual també figura com
a candidata als princi-
pals premis que s’entre-
garan el 16 d’abril a
Bilbao. La gran revela-
ció dels Max és el debut
de Josep Maria Pou
com a productor i direc-
tor. La producció (fina-
lista a millor especta-
cle, adaptació, direcció,
figurinista i actor prota-
gonista), en què s’ima-
gina un arquitecte de
prestigi enamorat ten-
drament d’una cabra, ja
va ser un dels reclams
de la cartellera del Ro-
mea l’any passat i ara és
a Madrid. El Hamlet de
Pasqual aspira a millor
espectacle, adaptació,
direcció, figurinista i
actor. Peer Gynt té set
nominacions menors
(cinc són per a actors i
actrius de reparti-
ment). / J.B.

Deu finalistes
aspiren al premi
Ramon Llull
� Barcelona. Deu obres
han quedat finalistes
del premi Ramon Llull,
que s’atorgarà dijous
durant un sopar a An-
dorra. El guardó, con-
vocat per l’Editorial
Planeta i el Govern
d’Andorra, és el més
ben dotat de les lletres
catalanes, amb 90.000
euros. De les 59 obres
rebudes, se n’han selec-
cionat deu: L’aprenen-
tage de la soledat, de
David Vilaseca; Escola
d’assassins, de Joan
Francesc Lino Miquel;
La frontera del misteri,
de Joan Francesc
March i Ques; Tot suc-
ceeix per alguna raó,
de Rosa Guivernau
Aguilar; Tigres, de
Joan-Anton Bernat
(pseudònim); El vent
del desgel, de Montse
Barderi i Palau; L’epi-
dèmia oculta, de Geor-
ge Taylor (pseudònim);
La terra d’Havilà, de
François-Marie Arouet
(pseudònim); Més en-
llà de la memòria,
d’Esteve Llitrà i Virgi-
li, i Terra somoguda, de
Segolene (pseudònim).
/ EL PUNT


