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■ La figura del
bandoler valencià,
conegut com el Gatet
d’Otos perquè miolava
després d’executar les
seves accions,
protagonitza una
novel·la meritòria que,
malauradament, no
acaba de transmetre
tota la vivacitat del
personatge
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1 Dolent
2 Regular
3 Bo
4 Molt bo
5 Excel·lent

■ Xavier Pla

Per raons desconegudes, la
novel·la històrica fascina.
Les seves intrigues, els
seus herois, els seus epi-

sodis polítics atrauen milers de lec-
tors i interessen els novel·listes, els
quals, de vegades, regiren hores i
hores arxius i biblioteques a la recer-
ca de documentació per farcir les
seves històries. L’any 1980, amb la
publicació d’El nom de la rosa, Um-
berto Eco no només va publicar el
gran bestseller de qualitat dels nos-
tres temps. Eco va transformar el
concepte de novel·la històrica, defi-
nitivament acceptada per la narració
postmoderna. En el seu llibre, hi
havia novel·la detectivesca i relat fi-
losòfic, recuperació històrica i diàleg
amb el present, reflexió sobre el fet
de llegir i sobre el riure, amb sexe,
ironia i violència. Però hi havia so-

fins i tot va fer algunes incursions a
la Sierra Morena. Els seus pillatges i
peripècies eren comentats per tot el
País Valencià, però es va fer famós
sobretot per la seva agilitat felina i
pel costum que tenia de miolar des-
prés d’haver executat les seves acci-
ons. La història té una gràcia evident
i, en mans d’un Dumas, hauria pogut
donar una gran novel·la que avui ja
hauria estat adaptada al cinema.

En una època de misèria popular
i de transformacions socials, els ro-
ders valencians, com Jaume el Bar-
but i el Gat de Carlet, o el famós ban-
doler andalús conegut com el Tem-
pranillo, s’associaven a formes de
contestació política i tenien una
bona consideració entre el sectors
més desfavorits. Amb molta docu-
mentació, sobretot de retalls de dia-
ris i de llibres d’història, però també
de fonts orals, Olivares va intercalant
en la narració informacions sobre
l’època. La quadrilla de bandolers
vestia com els llauradors: “Barret,
manta al coll, camisa, jupetí de pana
negra i calçons”.

Un personatge entranyable
Olivares converteix el Gatet d’Otos
en un personatge entranyable, una
mena d’heroi romàntic pur que
només transmet sentiments, hones-
tedat i generositat fins i tot amb els
enemics. El Gatet de miol burlesc
mai “no havia amenaçat, pegat, abu-
sat”, “era el més valent i honrat de
tots”. Després d’emparellar-se amb
Sabela, tenir-hi fills i buscar feina,
veu com s’obre la caixa de Pandora
de les seves desgràcies. Convertit en
un proscrit, ha de rodar per camins i
muntanyes per poder sobreviure.
Denunciat finalment, empresonat
durant dècades a Melilla, no serà fins
molts anys després que tornarà al
seu poble i contarà les seves històri-
es. Però el bonisme amb què és pre-
sentat un heroi que, de fet, era un
personatge temible, provoca que no
quedi mai clar si el Gatet d’Otos, mig
Curro Giménez, mig Robin Hood, va
ser un simple bandit espavilat o si va
arribar a convertir-se realment en un
protector dels pobres. Malaurada-
ment, no acaba de transmetre’s tota
la vivacitat del personatge, necessà-
ria per fer reaccionar el lector.

L’habilitat descriptiva (a estones
brillant) i la fidelitat històrica d’Oliva-
res acaben debilitant la tensió narra-
tiva, que queda desatesa. Cadascun
dels breus capítols, convertits en qua-
dres de gran força plàstica tenen en-
titat autònoma, però, com a unitats
que han de configurar una trama nar-
rativa (complexa però ben resolta fins
al final), perden interès. El treball lin-
güístic és destacable, però no deixa
de ser inquietant tant d’esforç antro-
pològic, gairebé arqueològic, per re-
crear el món de les “faenes del camp”
en detriment de la voluntat d’estil que
hauria de guiar tota novel·la. ❋

Valoració
La fidelitat

històrica
d’Olivares acaba

debilitant la
tensió narrativa

bretot la resolució d’una intriga que
tant satisfeia els lectors més cultes,
capaços de descobrir-hi picades
d’ullet i al·lusions erudites, com els
menys exigents, els que en tenen
prou amb uns personatges creïbles
que es mouen amb facilitat en els ca-
mins de la novel·la més propera a la
fulletonesca. En la literatura catala-
na recent, hi ha una novel·la històri-
ca, potser poc reconeguda, que des-
taca per les seves virtuts, tant literà-
ries com històriques. Es tracta de

Terra negra (1996), de Josep N. San-
taeulàlia, una magnífica recreació
lingüística de la vida de la Catalunya
central de la segona meitat del segle
XIX amb una intriga que es desenvo-
lupa amb la tercera guerra carlina
com a teló de fons.

Amb un títol semblant, l’escriptor
Joan Olivares (Otos, 1956) acaba de
publicar la novel·la Pana negra, amb
la qual va guanyar el premi de nar-
rativa Ciutat de València. Es tracta de
la recuperació d’un personatge real
de dimensió llegendària, el bandoler
Mariano Seguí i Calatayud (1819-
1904), més conegut com el Gatet
d’Otos. Olivares recrea la vida i suc-
cessos d’un personatge, que era, de
fet, un llaurador abocat al bandole-
risme, un home de la terra destinat
a ser un roder temut i estimat en tots
els pobles de la Vall d’Albaida i que
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