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NOVEL·LA D. SAM ABRAMS

Van ser
els morts

esprés de mesos de teasers amb
comptagotes, finalment ha apare-
gut Vae Victus d’Albert Sánchez

Piñol, el segon volum de la magna trilogia
que l’autor té la intenció de dedicar als fets
del 1714.

Sàviament, Sánchez Piñol ha sabut evi-
tar completament la sortida fàcil d’un re-
vival, d’un calc en paral·lel de l’èxit escla-
tant de Victus en el mercat català, espa-
nyol, europeu i internacional a
partir del 2012. La nova obra,
tot i tenir evidents vincles amb
l’anterior, parteix de planteja-
ments formals i conceptuals di-
ferents. D’una banda, Vae Vic-
tus és un aplec de quatre relats
juxtaposats que subtilment es-
tan entrellaçats i, de l’altra, ar-
renca temàticament de l’endemà
de la calamitosa jornada de l’11
de setembre.

És ben interessant observar
com l’autor posa en joc tots els
subgèneres del conte –de
la nouvelle al relat breu– i els
sotmet, d’un en un, a una tensió
extraordinària, portant-los a les
seves últimes conseqüències i lí-
mits. Vae Victus, amb tota la se-
va càrrega formal de revolta i
innovació, hauria de servir, per
anar bé, com a element de reno-
vació del conte, que ja fa massa
temps que està estancat en el
fangar de les piruetes banalitza-
dores de la postmodernitat. A
més, els quatre relats ens arriben
focalitzats per la deliciosa i juga-
nera combinació de tres veus
narratives directes i indirectes: 
l’immens Martí de Zuviría, la
maltractada amanuense Wal-
traud Spöring i la dissimulada
presència del narrador, curador
del text.  

Pel que fa a la temàtica gene-
ral de l’endemà, Sánchez Piñol
vertebra Vae Victus amb tres
preocupacions centrals:  de-
mostrar la continuïtat real en el
temps dels fets històrics; consta-
tar la contextualització europea
i internacional del 1714 català; i
assegurar la perpetuació en la
memòria col·lectiva de genera-
ció en generació.  De fet, el títol
mateix –Vae victus / Ai dels vençuts!, man-
llevat de Brunnus després de l’ocupació de
Roma– recull les intencions profundes de
Sánchez Piñol.  El comentari del coman-
dant gal s’ha de llegir de manera literal i
irònica, és a dir, “pobres dels vençuts!” i
“compte amb els vençuts!”

La lliçó de “pobres dels vençuts!” la sa-
bem massa i tot. La novetat radical de Vae
Victus es troba en la genial advertència de
“compte amb els vençuts!” Compte, per-
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què la guerra no va acabar l’endemà, tal
com demostra l’autor amb la resistència de
Carrasclet i l’assassinat de l’abominable ar-
quitecte Joris Prosperus van Verboom i de
l’insuportable James Jimmy FitzJames, pri-
mer duc de Berwick. Compte, perquè les
aspiracions de justícia, llibertat i indepen-
dència dels catalans d’alguna manera van
romandre vives i es va ampliar el seu ressò
a través d’una sèrie de conflictes nacionals
i internacionals com ara la Guerra Yama-

see als Estats Units (1715-18), la Guerra
de la Quàdruple Aliança (1718-20) i la
Guerra de Successió Austríaca (1740-48),
per citar només tres exemples preclars. En
definitiva, el 1714 català d’un panorama
de tensions polítiques que va anar en aug-
ment i desembocaria en les dues revolu-
cions, l’americana (1776) i la francesa
(1789), que fracturarien la història del
món occidental.  El 1714 no és una derro-

ta puntual sinó una espurna que
va ajudar a encendre un ble més
consistent i durador.  Sánchez
Piñol és un excel·lent escriptor
de ficció històrica, probablement
el millor en català.  Ell sap que
existeix una diferència entre fic-
ció històrica i ficció amb histò-
ria.  Ell sap que la ficció històrica
de veritat és un subgènere molt
ambiciós que ha d’assolir dife-
rents fites:  oferir una revisió de
la història d’un període i de la
història general; vivificar i reac-
tualitzar la història amb el mà-
xim de rigor possible; demostrar
la importància de la història per
mitjà d’un compromís personal
infrangible; transmetre la histò-
ria a la posteritat; jugar amb els
lectors a partir de la fusió indis-
soluble entre realitat i inventi-
va... 

Ritme narratiu sostingut
I justament per aquest cantó
dels plantejaments estètics ge-
nerals ens arriben les mancan-
ces de l’obra.  Hi ha massa mate-
rial històric per divulgar i l’excés
afecta greument el ritme narra-
tiu sostingut de l’obra i també fa
que sigui massa forçada la vin-
culació entre els diferents relats.
L’ambició del marc geogràfic i
històric s’eixampla excessiva-
ment i l’autor es veu incapaç de
dotar totes les parts del llibre de
la mateixa veracitat històrica. La
primera part, a tall d’exemple, és
poc creïble perquè Sánchez Pi-
ñol no domina la bibliografia
sobre el tema, sobretot a partir
de l’obra seminal de William L.
Ramsey,  The Yamasee
War (2012), que ha revolucionat
totalment la interpretació del

conflicte entre els amerindis i els colons de
Carolina del Sud. L’autor sempre ha sabut
que la ficció històrica no és arqueologia si-
nó història viva que, al capdavall, ens re-
met als nostres temps, però aquest cop el
personatge de Zuviría se li ha escapat de
les mans i l’abundància desmesurada
d’anacronismes va en detriment de l’au-
tenticitat del personatge i posa en perill
l’equilibri fi i astut entre historicisme i ac-
tualitat. ❋
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