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Albert Villaró ha escrit una novel·la ambientada en el califat de Còrdova del 1010

Un joiell de la Corona
N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Villaró s’ha
escarrassat
per construir
una aventura
que enfonsa
les arrels
en fets reals

Albert Villaró. L’any dels
francs. Premi Néstor Luján de
novel·la històrica. Columna.

Barcelona, 2003.

J
a em disculparan la
impertinència de la
disgressió però voldria
trencar una llança a
favor de la pobra Edat

Mitjana, una època amb molt
mala fortuna, no només a ni-
vell literari (¿Què li deu haver
fet més mal, les recreacions
plenes de cavallers d’una peça
i etèries damisel·les o la tossu-
da voluntat de realisme exa-
cerbat dels més recents narra-
dors, entestats a congelar mil
anys d’història en una anèc-
dota plena de prejudicis?) sinó
també a nivell genèric (¿No es
cansen mai polítics, sociòlegs
i gurus de l’opinió universal
d’aplicar l’adjectiu medieval
per qualificar pejorativament
situacions actuals que res te-
nen a veure amb el modus vi-
vendi et cogitandi dels habitants
d’aquells temps?). No sé vostès
però, davant de cada novetat
ambientada en temps medie-
vals, una servidora no pot evi-
tar que se li esguerri el rictus
de la cara a mesura que en va
passant les pàgines: sempre és
igual, o bé és l’escenari per a
exòtiques aventures que, sen-
se cap vergonya, esclavitzen la
realitat a la fantasia, o bé és
tot el contrari, una etapa his-
tòrica en què ningú, si hagués
pogut triar, hauria volgut
néixer, de tan incòmoda i in-
frahumana com ens la servei-
xen molts autors.

De la mateixa manera que
el cinema ha canviat el Robin
Hood polidet i de bigoti pen-
tinadet d’Errol Flynn pel gre-
nyut i apestós de Kevin Cost-
ner, molts autors actuals
s’han apuntat alegrement a la
tendència de recrear una Edat
Mitjana bigger than life, obtin-
guda a base de carregar les
tintes en els elements menys
glamurosos sense molestar-se
a compensar-ne la imatge amb
l’exploració i potenciació dels
que té de valuosos (que en té,
no en dubtin. ¿O es pensen
que tot Roma és Calígula, Cò-
mode i Heliogàbal?). Diuen els
escriptors seriosos que només
es pot escriure sobre el que un
coneix i, a una servidora, can-
sada de bestieses i llicències,
no li queda més remei que
donar-los la raó. ¿Vol dir això
que només haurien d’escriure
sobre castells i dragons els es-
tudiosos? Déu nos en guard!
Sense ànim d’ofendre, molts
investigadors medievalistes
suen saviesa feudal per la
punta dels dits, però, viciats
de llenguatge tècnic i d’impe-
riosa necessitat de demostrar
fins i tot les comes incloses als
textos, són més avorrits que la
vida sexual del parameci (pri-

mitiva forma de vida unicel-
lular fascinant, per altra ban-
da). És evident que, igual que
la Revolució Francesa i la
Guerra de Troia, l’Edat Mitja-
na no ha de ser un vedat on
només puguin caçar els que
tinguin un doctorat en histò-
ria medieval. Però, així com
demanem al caçador que sà-
piga disparar sense prendre
mal ni ferir ningú, seria d’a-
grair que editors i lectors fós-
sim més exigents amb els
desaprensius que tenen l’emb-
olica que fa fort com a màxima
professional.

Tot i això, no desesperem.
De tant en tant es troba una
perla que anima a no abando-

nar. Un joiell de la Corona
com L’any dels francs, relligada
per Columna i impregnada de
l’atmosfera que es respira en-
tre els venerables murs de
l’Arxiu de la Seu d’Urgell,
custodi de polsegosos perga-
mins als quals Albert Villaró
dedica els seus ímprobes es-
forços. Butlles papals i privi-
legis reials a banda, Villaró no
és un nouvingut en el món li-
terari. Algun lector despert i
amb nas fi ja en devia desco-
brir l’esperit sorneguer i l’estil
àgil a La selva moral (La Magra-
na, 1993), un recull amb con-
tes tan impagables com Pro-
miscuïtat; i ha anat seguint la
seva evolució literària a través

de Les ànimes sordes (2000) i
Obaga, la seva obra més recent,
publicada la tardor passada.

Per a la seva primera incur-
sió en la novel·la històrica, Vi-
llaró s’ha mantingut fidel a
l’estil irònic i desenfadat, una
aposta aplaudida pels que,
com qui això firma, no creuen
que grandilonqüència i am-
pul·lositat siguin condicions
indispensables per a la histò-
ria (paraula que han de llegir
dues vegades, primer amb la
hac majúscula i després mi-
núscula). Potser aquest mateix
mèrit ha mogut el jurat a
atorgar-li el premi Néstor Lu-
ján de novel·la històrica, o
potser ha sigut qualsevol altre.
Amb premi o sense, estic de-
cidida a recomanar-los aques-
tes 320 pàgines, perquè Villa-
ró s’ha escarrassat per cons-
truir una història d’aventures
que, com les que s’ho valen de
debò, enfonsa les arrels en fets
reals. I ha triat un moment
històric que li dóna una doble
lectura: la que satisfarà els
amants de les trames trucu-
lentes –amb traïcions, llibres
prohibits, expedicions i llui-
tes–, i la que assaboriran els
coneixedors de l’apassionant
període en què l’ha ambienta-
da, amb un califat de Còrdova
a les portes de la desfeta i uns
comtats catalans que comen-
cen a viure la revolució feudal.

El 1010, els comtes Ramon
Borrell de Barcelona, Ermen-
gol d’Urgell i Bernat Tallaferro
de Besalú i uns quants bisbes
van dirigir un exèrcit de cava-
llers cristians catalans cap a
les terres del califat de Còrdo-
va, amb la intenció de lluitar a
les files de Muhàmmad
al-Mahdí, un dels dos preten-
dents que es disputaven el ca-
lifat. A partir d’aquest fet (ja
ho veuen, la realitat supera la
ficció) Villaró fica el lector
dins de la host dels comtes,
amb la inestimable ajuda de
Dacó Miró de Tost, fill bord del

senyor de Tost i mig germà
d’Arnau Mir de Tost (aquest
últim és una de les figures
més fascinants que ha donat
la història catalana).

Envoltat de personatges re-
als, un d’inventat, Dacó, esde-
vé el cronista d’uns fets extra-
ordinaris, tant els verídics
–l’allunyament dels comtes
catalans de la tutela de l’im-
peri franc, l’expedició a Còr-
dova només 25 anys després
que Almansur arrasés Barce-
lona, els inicis de la transfor-
mació política que portaria el
feudalisme a terres catala-
nes...– com els ficticis –la re-
cuperació d’un llibre prohibit
d’un bisbe herètic–, en els
quals participa i que li passa-
ran factura.

Però L’any dels francs no és
només un llibre de batalletes,
sinó que també mostra una
societat en la qual la força es-
devé el motor d’entrada de les
estructures feudals i on el fu-
tur s’entela per als homes
sense ambició i amb respecte
per l’ordre establert. Escrit
amb acurada atenció als mots,
i amb les dosis justes de llen-
guatge col·loquial –que dóna
veu al narrador i, per extensió,
a tot aquell col·lectiu de sol-
dats i monjos amb un peu a
l’estrep i l’altre a l’arada–, Vi-
llaró arrodoneix la història
amb elements potser no gaire
originals (el llibre prohibit en
recorda un altre de molt fa-
mós, el que busca Guillem de
Baskerville a El nom de la Rosa)
però que lliguen els diversos
aspectes de la narració i aju-
den a presentar uns personat-
ges que encarnen les diverses
cares d’una societat més poli-
èdrica del que sembla. Només
una nota dissonant: l’abrupte
final, potser massa precipitat.
Després de seguir, pas a pas, el
camí cap al desencant i la
marginació de Dacó, tres o
quatre pàgines més al capítol
final no li haurien fet cap mal.

P O E S I A

Què és
la pau?

R O S E R G U A S C H

El poemari de
Cornadó contè
el virtuosisme
de la senzillesa

Ramon Cornadó, La pau.
Arola Editors.

Tarragona, 2003.

Q
uè és la pau? Què
irradia pau? On
trobem la pau?
Què ens du pau?
Com aconseguir
pau? Voler la pau

és el propòsit que el fotògraf
Ramon Cornadó s’ha fixat en
aquest treball recent. Es tracta
d’un llibre d’imatges, algunes,
autèntiques poesies visuals.
Virtuosisme de senzillesa.

Sabem que el conflicte és
inherent a la història de la
humanitat, però el fotògraf
creu que oposar-s’hi a través
de la negació no és reivindicar
allò que tots defensem. No és
el crit de No a la guerra el que
ens farà vencedors d’un in-
tent, sinó el crit de pau, un sí
a la pau, sí a la vida. I així ho
expressa en el pròleg del llibre
l’escriptora tarragonina Luchy
Núñez, quan afirma que
“Cornadó despulla la seva
ment sense estridències, dei-
xant morir cada cop el que és
vell i obrint un solc cap a allò
que és nou, incert i descone-
gut, on ell intueix que hi ha
una esquerda de llum”.

D’aquesta manera, Cornadó
retrata la pau amb imatges
d’una Tarragona utòpica. El Di-
ari de la Pau, la Universitat de la
Pau, l’Ajuntament de la Pau,
tanques publicitàries amb
aquest lema, caixers automà-
tics que canvien pau, entre
molts altres elements que con-
formen un recorregut que cap-
tiva la nostra mirada. Sorprèn
veure la realitat, carrers, edifi-
cis, llocs comuns, sota l’auspici
d’aquestes tres lletres. Des de
qualsevol indret, cal pregonar
l’afirmació, i aquesta és l’apor-
tació que el fotògraf vol mos-
trar en dies convulsos per a
tots: un missatge intemporal
que romangui sempre, perquè
la pau viu fora del temps. És.

Però, què és? Cal que girem
el llibre del revés: la pau és
absència, per tant, silenci. El
paisatge que observàvem a la
portada ara s’ha convertit en
l’única essència. Només mar,
perquè en la pau ja no hem de
menester cap insígnia que la
proclami. En la pau no recla-
mes pau. La imatge del mar en
calma és pau. Cercar la pau és
un intent, però tenir-la és ser.
Silenci.


