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Al final d’Aquita-
nia, el darrer pre-
mi Planeta, hi ha 
nou pàgines de bi-
bliografia sobre la 
història i el perso-
natge de la no-

vel·la. Nou. S’entén la inquietud de 
l’autora, Eva García Sáenz de Urturi, 
per curar-se en salut, demostrar que 
coneix les fonts i que no ha pres el 
nom d’Elionor d’Aquitània en va. De 
fet, el primer llibre de la llista és la 
magnífica biografia Leonor de Aquita-
nia de la historiadora francesa Régi-
ne Pernoud, publicada a Acantilado, 
que tot i que està feta tota ella només 
a partir de les fonts de l’època es lle-
geix com una novel·la trepidant. Hi 
havia poc a afegir a la vida d’Elionor 
per fer-la més novel·lesca del que ja va 
ser. Com bé deia l’autora quan va gua-
nyar el premi, és una dona que merei-
xeria una sèrie com Joc de trons tant 
o més que qualsevol Daenerys o Cer-
sei inventades. I ella, en aquesta no-
vel·la en què s’apunta en part a la lle-
genda negra de la més llegendària rei-
na medieval, deixa preparat el camí 
perquè sigui així. 

Neta de Guilhem de Peitieu, el pri-
mer trobador occità i un dels perso-
natges clau de la novel·la, i àvia de la 
primera esposa de Jaume I el Con-
queridor, Elionor havia heretat el po-
derós ducat d’Aquitània el 1137, des-
prés de la misteriosa mort del seu pa-
re durant una peregrinació a Santia-
go de Compostel·la que al llarg de tota 
la la novel·la ella intentarà aclarir. 

Educada a la refinada cort de Poi-
tiers i Bordeus rodejada de llibres, 
artistes i trobadors, tenia poc més 

Elionor d’Aquitània, 
primera temporada

de 13 anys quan es va casar amb Llu-
ís VII dies abans que fossin coronats 
reis de Franca. La novel·la se cen-
tra en aquest moment i en aquesta 
relació, remarcant la diferència en-
tre la jove sofisticada i rica Elionor, 
prototip de la dama lloada en l’amor 
cortès que revolucionarà, i escanda-
litzarà, la cultura europea del mo-
ment, i l’auster Lluís, sempre enyo-
rat de l’ambient monacal en el qual 
va ser criat per l’abat Suger, impul-
sor del llavors incipient art gòtic.  

Un escàndol a Europa 
Però Elionor va morir amb 82 anys, 
i durant aquest temps va tenir temps 
d’anar a les croades amb Lluís –el seu 
avi havia anat a la primera i el seu fill, 
el famós Ricard Cor de Lleó, aniria a 
la també desastrosa tercera–, tenir 
dues filles –cap hereu–, separar-se i 
tornar-se a casar. Aquest cop amb 
Enric Plantagenet, futur rei d’Angla-
terra, amb qui viurà anys gloriosos 
però que, després de donar-li vuit 
fills, la tancarà quinze anys en un cas-
tell mentre ell, bastant més jove, 
manté altres amants –és el moment 
que explica la clàssica pel·lícula El 
lleó a l’hivern amb Katherine Hep-
burn brodant l’Elionor madura–, en-
tre les quals la promesa del seu fill. 
Finalment, ja de gran, farà de reina 
mare i consellera dels seus fills man-
tenint el control dels territoris he-
retats del pare fins al final. A la seva 
tomba a l’abadia de Fontevraud es-
tà representada amb un llibre a la mà. 
Tota una declaració d’intencions. 

La novel·la es fixa només en la se-
va joventut, cosa que pot donar peu 
a futures entregues, i, malgrat que el 

rerefons històric és el que és, 
l’autora hi afegeix encara més 
fantasia per convertir la novel·la 
en un entretingut thriller en què 
la trama principal és la perillosa 
investigació gairebé detectivesca 
que fa Elionor de la misteriosa 
mort del pare. Entre novel·la 
d’història i d’intriga, García Sá-
enz de Urturi torna a demostrar 
que sap com atrapar l’atenció 
dels lectors amb aquesta mescla 
de gèneres que ha emprat en les 
seves anteriors novel·les, des de 
la sorprenent La saga de los lon-
gevos, amb què es va donar a co-
nèixer, fins a la trilogia del Kra-
ken passant per la curiosa recre-
ació de les perles cultivades ma-
nacorines de Pasaje a Tahití. 

La història s’explica en prime-
ra persona posant especial èmfa-
si en el punt de vista i les emoci-
ons dels personatges. En el cas 
d’Aquitania, a través de les veus 
de quatre dels protagonistes de 
la història: la mateixa Elionor, el 
seu marit Lluís, el seu oncle Ra-
mon d’Antioquia i un nen que 
amaga el misteri que fa girar la 
trama. Això dona agilitat i rique-
sa a la història, que, malgrat les 
moltes llicències d’una ficció en 
què hi ha conspiracions, inces-
tos, assassinats, segrestos i aven-
tures, no s’allunya gaire en l’es-
sencial del que es coneix 
d’aquesta fascinant, poderosa i 
inabastable reina que va capgirar 
la cultura de la seva època. Si ar-
riba a bon port la sèrie que pro-
met la novel·la, haurà de tenir 
moltes temporades.!
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El poeta a 
l’aparador
I, de sobte, dues llibreries anunci-
en que es fan editorials. No que es 
transformen i que canvien d’ofici si-
nó que, a més de tot el que fan, enge-
guen petits (o grans) projectes edi-
torials. Al barri de Sant Gervasi, dar-
rere del Mercat de Galvany, la peti-
ta Casa Usher va ser la primera 
d’anunciar-ho: Casa Usher Editores 
(en femení, no en castellà) té a punt 
un volum molt especial que recupe-
ra la memòria d’una llibreria molt 
estimada de la ciutat que va desapa-
rèixer fa anys, reeditat i traduït per 
clients il·lustres de la llibreria, que 
no són pocs. Les dues llibreteres i 
ara editores, l’Anna Arranz i la Ma-
ria F. Serra, encara no saben quants 
llibres publicaran l’any que ve, però 
sí que van veure clar que aquest 
2020 tan infaust per tantes coses 
havia de ser l’any de la seva prime-
ra publicació, que vendran només a 
Casa Usher a partir de la setmana 
que ve. Veurem què més ens depa-
ra l’editorial amb nom de conte 
d’Edgar Allan Poe. 

I en ple Eixample dret, a la no 
menys històrica Llibreria Docu-
menta, també han decidit fer un 
llançament editorial. Dos dels seus 
llibreters, en Lluís Ruiz i la Nura 
Nieto, lectors enfervorits de poesia 
(i de tot) estan al capdavant de l’edi-
torial de poesia Documents Docu-
menta, que publicarà tres llibres 
l’any, per Nadal, Sant Jordi i per la 
rentrée de passat l’estiu. El llibre in-
augural és Apunts per a un incendi 
dels ulls, de Gabriel Ventura, una 
mena de reencarnació física d’en 
Vicenç Altaió (de debò que s’hi as-
sembla). Per presentar-lo, el poeta 
es va instal·lar vint-i-quatre hores 
a l’aparador de la llibreria: hi va 
dormir, hi va concedir entrevistes, 
hi va llegir poemes i va ser profusa-
ment fotografiat i interpel·lat per 
amics i coneguts que passaven pel 
carrer Pau Claris a comprovar com 
la poesia encara genera coses que 
surten una mica dels camins fressa-
díssims del món de les presentaci-
ons hipnòtiques de llibres. Hipnò-
tiques com a sinònim de clorofor-
mitzants, esclar. “La lectura és pot-
ser una qüestió de fe, de fer”, escriu 
la Nura Nieto al text de presentació 
de la col·lecció. Posar un poeta a 
l’aparador és fer, engegar editorials 
és tenir fe. Llarga vida.!
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