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CONTES LLUÍS LLORT

Quan el que no es ven té dret a la vida
utors reconeguts han arribat al gran
públic gràcies, especialment, als
contes: Maupassant, Calders, Txèk-

hov, Carver, Borges, Cortázar, Monzó, Bu-
kowski, Benedetti, Kafka... Els editors, però,
solen esgrimir un argument defensiu: “Els
contes no es venen.” Ja és possible, perquè
no es ven res. Amb tot, un conte curt pot ser
una gran obra, com ho demostra Albert Ro-
ca, que va guanyar el premi de relats Joan
Marquès Arbona amb el recull Contes amb
llimona. Els 23 contes que ens ofereix Roca
han trigat tres anys a ser publicats. No es
mereixien l’espera.

Una altra dita repetida pels editors i tam-
bé pels crítics és la necessitat de fil conduc-
tor en un recull de contes. Jo sóc dels que

A penso que no cal. Si hi ha un fil, magnífic, i
si no, també, perquè en el descosit hi ha més
llibertat. En el cas de Contes amb llimona no
n’hi ha, de fil, suposo que perquè provenen
d’etapes creatives diferents. Es nota que és
un recull amb alguns contes de fa anys, pel
to més dubitatiu, pels referents que hi apa-
reixen, per algunes cursives innecessàries en
els diàlegs. Però també es nota el temps de-
dicat a cada peça que, en força casos, són
d’orfebreria, pel que fa al llenguatge i a les
bones imatges que crea l’autor.

Alguns tenen un gir final, però la majoria
no. Alguns són irònics, calderians o monzo-
nians, podríem dir-ne, Un altre mòbil, Gag
amarg o ETA, amb un humor amable (i al-
guns acudits alterant noms una mica inno-

cents). Altres són més poètics, més oberts,
més suggeridors, com l’excel·lent Llàgrimes
en arena, que obre el recull, La família Garsa
o Brindis per l’Amanda. Hi ha els que s’en-
dinsen en el gènere fantàstic per una porta
lateral i imaginativa, com Abraçades i Men-
jador cinc, dedicat al gran Vonnegut. I tam-
bé n’hi ha de basats en records generacio-
nals, en escenes quotidianes, en anècdotes
d’una relació de parella...

Roca ha llegit molt, segur, i ha pres apunts
per aplicar el que li ha convingut més. És
respectuós amb el que té entre mans. Em
quedo amb ganes de llegir textos seus més
frescos, amb la qualitat d’aquest recull. Els
contes potser no es venen, però si són escrits
amb ànima, sempre val la pena llegir-los. ❋
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l temps passa i el coneixe-
ment de la història avan-
ça, afortunadament. Cada

vegada tenim més textos histo-
riogràfics medievals a l’abast,
que ens permeten llegir la histò-
ria dels nostres governants més
antics més enllà de les cròniques
canòniques de Jaume I, Bernat
Desclot, Ramon Muntaner i Pere
III, que en escriure la seva va imi-
tar el bon fer del seu rebesavi
conqueridor. Ja fa temps que sa-
bem que l’activitat historiogràfi-
ca de la Corona d’Aragó –en llatí i
en català– és molt més rica i com-
plexa del que s’havia pensat: te-
nim annals, cronicons, el Llibre
dels reis (1277-1282), la Crònica
del rei Pere (1285) que Cingolani
atribueix al monjo de Santes
Creus Galceran de Tous. O les
tres redaccions de les Gestes dels
comtes de Barcelona i reis d’Aragó,
escrites durant un llarg període
(1180-1300) i vinculades amb el
monestir de Ripoll, l’origen de
tot plegat.

Stefano M. Cingolani, que s’ha
encarregat d’estudiar i editar
molts d’aquests textos, ens ofe-
reix ara una introducció acurada
i entenedora al panorama global
de la historiografia escrita a la
Corona d’Aragó. Ens explica tots els ets i uts
de les tres redaccions diferents de les Gestes i
s’entreté especialment en l’última, que és la
més completa i la que s’edita en aquest vo-
lum. Redactades en diferents moments de la
història i per mans diferents, les Gestes exem-
plifiquen molt bé el procés de construcció
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del relat historiogràfic: a cada regnat hi ha al-
gú que s’encarrega de fer créixer el relat i de
deixar per escrit els fets més memorables que
s’han esdevingut perquè les generacions del
futur en conservin la memòria. Al capdavall,
aquest és l’objectiu que ja tenia a la ment
l’historiador romà Tit Livi i el que declara

Joanot Martorell en el pròleg
del Tirant lo Blanc, perquè no-
vel·la la biografia d’un cavaller
de ficció que vol que ens sembli
del tot real.

Amb prosa àgil
La tercera redacció de les Ges-
tes, escrita en llatí i acabada el
1300, es publica per primera
vegada amb el text llatí i tradu-
ïda al català modern. Robert
Álvarez ha fet una doble bona
feina. Per una banda, la prosa
àgil ens fa propera la llegenda
de Guifré el Pelós, les gestes de
tots els comtes de Barcelona i
les dels reis de la Corona cata-
lanoaragonesa fins a Jaume II.
Per l’altra, les notes acaren els
fets narrats amb la realitat his-
tòrica, contrastada a partir
d’altres fonts, de manera que es
matisen o desmenteixen les
afirmacions dels cronistes an-
tics i s’afegeixen les dades que
al text llatí no hi són. Per exem-
ple, un parell de notes parlen
de la comtessa Ermessenda de
Carcassona, que no se cita di-
rectament.
    Pel text desfilen Jaume I, les
seves conquestes i les seves
amants, la personalitat impo-

nent de Pere el Gran, l’heroi del Curial e
Güelfa que va esclafar els francesos al Coll de
Panissars el 1285, les celebracions de corts,
les coronacions de reis, les intrigues, les
morts, tots aquells episodis que algun dia
s’aprofitaran per dissenyar una sèrie televisi-
va d’èxit. De material, prou que n’hi ha. ❋
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El monestir de
Ripoll està en l’origen
de la redacció de les
‘Gestes’ EL PUNT AVUI




