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CÉSAR MARTÍNEZ

Alfred Bosch ha escrit la primera part d’una trilogia de novel·la històrica

Bon cop de falç

N A R R A T I V A

F R A N C E S C G U E R R E R O I B O R R U L L

Alfred Bosch, 1714. Set de rei.
Columna. Barcelona, 2001.

L’
any 1700, Carles
II, que va ser el
darrer monarca
hispànic de la ca-
sa dels Àustria,

fou induït a abandonar el
tron que ocupava a causa de
la seva malaltia, mental i fí-
sica. Un cop mort el rei, es
plantejà un problema de
successió que passava, d’una
banda, per l’arxiduc Carles
d’Àustria i, de l’altra, per Fe-
lip V, de la casa dels Bor-
bons-Anjou. Amb l’entronit-
zació de Felip V, l’arxiduc
Carles d’Àustria recusà el
testament que l’apartava del
tron i decidí emprendre una
campanya militar per recu-
perar la monarquia. Tenia a
favor seu el recolzament dels
regnes de Catalunya-Aragó,
que constantment patien la
política transgressora de Fe-
lip V. Tot i els intents del nou
monarca de seduir el Princi-
pat, la inclinació a favor de
l’arxiduc Carles al País Va-
lencià i al Principat era cada
vegada més gran i l’escalada
militar prenia tot el sentit. És
aleshores quan el plenipo-
tenciari britànic Mitford
Crowe arriba a un pacte amb
els vigatans Antoni de Pe-
guera i Domènec Perera en
virtut del qual Anglaterra es
comprometia a garantir la
conservació íntegra de les
constitucions de Catalunya.

És en aquest moment en
què acaba la primera entrega
de la trilogia que Alfred
Bosch (Barcelona, 1961) pre-
para sobre la Guerra de Suc-
cessió. Una trilogia èpica que

s’obre amb 1714. Set de rei i
que continuarà pels volts de
Nadal amb 1714. Sota la pell del
diable. El tercer i últim volum
de la trilogia, 1714. L’any de la
tempesta, veurà la llum just
abans de Sant Jordi, amb la
qual cosa l’editorial espera
repetir el nivell de vendes
d’altres títols de Bosch.

AUTOR PREMIAT
Amb L’avi. Francesc Macià. Una
vida de llegenda (Columna,
2000), premi Nèstor Luján de
novel·la històrica 2000, Alfred
Bosch s’endinsava en un ar-

riscat retrat literari d’un dels
grans personatges del passat
recent, i en forma de confes-
sions personals, la novel·la
ens oferia una imatge tendra
i carismàtica de Macià. I amb
L’atles furtiu (Columna, 1998)
obtenia el prestigiós premi
Sant Jordi 1997 i es convertia
en un dels novel·listes més
reconeguts, acceptats i llegits
dels últims anys en novel·lar
la vida de Jafudà Cresques, un
cartògraf mallorquí de l’Edat
Mitjana.

John Sinclair és el protago-
nista d’aquesta història, una

de les poques invencions de
Bosch per a una novel·la que
té una clara pretensió histo-
ricista i que comença amb
l’anunci de Lluís XIV procla-
mant el seu nét Felip de Bor-
bó com a legítim hereu de la
monarquia espanyola. A par-
tir d’aquí, John Sinclair haurà
de convèncer els catalans
perquè secundin la rebel·lió
contra el Borbó. La visió que
Sinclair té dels catalans me-
reix ser destacada: “No m’a-
treviria a dir, sense reserves,
que els catalans siguin un
poble civilitzat. Industriós, sí.

Un poc avar també, compara-
ble als escocesos en moltes
coses excepte en la tristor,
que a la terra catalana s’estila
menys. Són llestos, a estones
riallers i sempre tossuts. Ex-
cepcionalment caparruts,
com he tingut l’ocasió de
comprovar des que vaig posar
el peu a les seves costes per
primer cop. De fet, el que els
allunya de la raó no és la dis-
posició festiva, que saben
consignar a les hores de cele-
bració i que no solen remu-
llar amb gaire més que un
parell de flascons d’aiguar-
dent. El que els pot fer foras-
senyats, més enllà de tota
frontera decent, és precisa-
ment aquesta obstinació ma-
laltissa pels seus propòsits,
aquesta natural inclinació a
la contumàcia”. Un to que
recorda molt Josep Pla i que
aporta un element prou inte-
ressant i intel·ligent a la nar-
ració: la distància. Així s’evi-
ten les temptacions d’exacer-
bació patriòtica i el text gua-
nya en credibilitat.

PERSONATGES CABDALS
Al llarg d’aquesta primera
entrega de la trilogia, aparei-
xen alguns dels personatges
cabdals d’aquell episodi his-
tòric: Rafael de Casanova, Bac
de Roda (cèlebre guerriller
vigatà), el general Moragues,
el coronel Dalmau i el general
Antoni de Villaroel. Contra
aquests, els altres; els boti-
flers. I al bell mig de tot això,
un tòpic, que no per això
deixa de ser cert: el sexe a la
Cort, i, per extensió, a tota la
societat del divuit. Un altre
dels elements que conformen
un text molt interessant de
llegir, tant des del punt de
vista estrictament històric,
com des del punt de vista
narratiu. Breu: literari.

Zona fronterera
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

Ronald Harwood, Prendre
partit. Traducció de Joaquim
Mallafrè. Pròleg de Ferran

Madico. Institut del Teatre.

Barcelona, 2001.

O
rfes d’història com
estem, el teatre pot
ajudar a fer memò-
ria. I també pot
contribuir a proble-

matitzar-la. La ficció dramàtica
té en la història un pou formi-
dable de conflictes i d’episodis
per rememorar. Cada obra que
es nodreix de la història tria i
remena entorn de personatges i
fets. No pot fer altra cosa, tan-
mateix, que oferir-ne una lec-
tura i projectar-la en el present.
Les peces dramàtiques inspira-
des en la història estableixen
una continuïtat en el temps:
ens mostren que hi ha un
abans i un després de la im-
mediatesa i el seu culte angoi-
xant. El dramaturg pren la his-
tòria com a font d’inspiració i,
tot reinterpretant-la, la conver-
teix en una matèria de ficció.
Quan gosa tractar críticament
un passat conegut, participa en
la seva desmitificació i ens l’a-
costa a la història que constru-
ïm dia a dia.

Ronald Harwood ha abordat
a Prendre partit una de les ver-
gonyes més ignominioses de
l’Europa del segle passat: l’as-
censió del règim nazi al poder
amb la col·laboració, més o
menys volguda o forçada,
d’alguns artistes i intel·lectu-
als que decidiren romandre a
Alemanya. L’obra se centra en
la relació contradictòria que
el prestigiós director d’or-
questra Wilhelm Furtwängler
mantingué amb els dirigents
del nazisme. Quan el nacio-
nalsocialisme s’encimbellà al
poder per via democràtica, el
1933, Furtwängler ocupà di-
versos càrrecs de les instituci-
ons musicals controlades pel
règim, però l’any següent hi
renuncià com a resposta als
atacs oficials. En ple apogeu
de la política genocida, dirigí
de nou la Filharmònica de
Berlín i es guanyà el trist mè-
rit de ser considerat interna-
cionalment el representant de
més crèdit de la cultura oficial
hitleriana.

El procés obert contra Furt-

wängler aspira a descobrir el
grau de complicitat que esta-
blí amb els nazis el cèlebre
director. El fet de continuar al
III Reich durant dotze anys,
mentre molts altres intel·lec-
tuals i artistes s’exiliaren, ja és
significatiu. Com també ho és
que participés en diversos ac-
tes oficials, amb la presència
de Hitler i tot. Malgrat això, a
diferència d’altres celebritats
com Karajan, Furtwängler no
fou mai membre del partit i
mantingué relacions conflic-
tives amb el poder constituït
per resistir-se a admetre el
control de la cultura. La seva
implicació amb el nazisme ha
de tenir en compte, d’altra
banda, el risc que va córrer per
salvar, en la mesura de les se-
ves possibilitats, la vida de
nombrosos jueus amanaçats
de mort. Les motivacions per-
sonals i els plantejaments fi-
losòfics, artístics o ideològics
podrien explicar, en suma, la
posició de Furtwängler. Ara
bé, la seva defensa idealista de
la independència de l’art res-

pecte de la política topava
amb una realitat molt crua
que exigia una perspectiva
més gran i no admetia vacil-
lacions.

L’ACUSADOR INSENSIBLE
A l’altra banda, en el paper
d’acusació, hi ha Arnold, un
comandant nord-americà que
s’encarrega d’interrogar Furt-
wängler i de posar entre les
cordes els detalls més insigni-
ficants de la seva actuació. In-
sensible a la música clàssica,
Arnold és l’arquetipus de la
cultura i la societat america-
nes. Pragmàtic, expeditiu i ir-
respectuós amb el mite que
representa el reputat director
d’orquestra alemany, abusa
del seu poder per cercar pro-
ves irrefutables que el con-
demnin. Ha conegut de prop
les conseqüències del genocidi
i necessita trobar culpables. La
seva perseverança revela obs-
curs complexos interclassistes
i una concepció desinhibida,
epidèrmica, de la cultura molt
diferent de l’europea. L’inter-

rogatori, que es produeix en
paral·lel al procés de Nurem-
berg, somou les conviccions i
la fermesa de Furtwängler:
l’art, als seus ulls, mai no tor-
narà a ser innocent.

Les preguntes i les reflexi-
ons derivades de l’interroga-
tori a Furtwängler remunten
el corrent del temps i ens es-
peteguen als nassos. Conviden
a reflexionar sobre el passat i
el present, l’abús del poder
dels qui protagonitzen la his-
tòria, el compromís de l’artis-
ta amb el seu temps o la lli-
bertat de l’art enfront del po-
der. Qüestionen, a més, el
nostre imaginari i ens sacse-
gen les certeses. Perquè Har-
wood no s’acontenta a expo-
sar una sèrie de proves i do-
cuments, sinó que invoca una
història i mostra una experi-
ència que ens ateny. ¿És Furt-
wängler un idealista o un
ingenu? Podem declarar-lo, si
ens hi atrevim, innocent o
culpable, però difícilment po-
drem posar-nos en la seva pell.
També ens serà difícil d’en-
tendre els motius ocults d’Ar-
nold, que s’obstina a buscar
els responsables de l’horror.
¿Són justes les seves raons o
admeten massa matisos? Pren-
dre partit, una obra fascinant,
ens situa, de ple, en la “zona
fronterera”.


