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Vayreda es
va inspirar,
probablement,
en el bandoler
Joan de
Serrallonga

‘La punyalada’
no té res a
veure amb
les històries
carregades
de tòpics

confonent amb la seva pròpia.
Així, l’Albert només podrà
destruir l’Ibo quan s’haurà
deixat posseir per tots els ins-
tints més primaris, quan
s’haurà animalitzat com ell i
actuarà sense la més mínima
escletxa de racionalitat. En
l’últim enfrontament entre
tots dos, que es produeix en el
penúltim capítol de la novel·la,
l’Albert explica com es llança
al damunt de l’Ibo i el mossega
amb unes paraules que fan es-
tremir per la força dels senti-
ments contradictoris que con-
tenen: “Aviat vaig poguer afer-
russar-me-li al coll, començant
a rosegar-li la carn amb una
força inconcebible: me sentia
més gos que mai, i l’esfrimolar
entre mes dents aquella car-
nassa dura com sola, em pro-
duïa una sensació de plaer in-
tensa enterament pròpia de les
bèsties”. L’Albert ha derrotat el
mal, sí, però n’ha pagat un
preu altíssim perquè el resul-
tat és la seva destrucció moral.
Aquí la natura ha vençut la

cultura, per dir-ho parafrase-
jant Sigmund Freud.

A més a més d’una història
profundament humana, La pu-
nyalada és també una novel·la
de trabucaires. Al llarg de la
novel·la, l’Ibo es converteix en
un temible bandoler que sem-
bra el terror per les contrades,
que roba i assassina, que en el
clímax de la trama narrativa
rapta la Coralí per impedir que
es casi amb l’Albert, que ales-
hores ja és el seu enemic de
l’ànima. En la tria de la temà-
tica i el paisatge, Marian Vay-
reda es va inspirar en esdeve-
niments reals que s’havien es-
devingut feia uns quants anys,
concretament en els trabucai-
res que van atemorir els pobles
de l’alta Garrotxa en la prime-
ra meitat dels anys 40 del segle
XIX. És clar que quan Vayreda
escrivia el bandolerisme havia
de fer pensar també, per força,
en Joan Sala Ferrer (1594-
1634), més conegut com Joan
de Serrallonga.

El mite de Joan de Serra-
llonga té una elaboració lite-
rària que parteix del mateix
segle XVII, que passa pel folk-
lore (cançons, romanços,

balls..., com El ball de Serrallon-
ga, molt popular encara al se-
gle XIX) i la literatura culta,
amb diverses elaboracions que
donen una dimensió heroica al
personatge, com les romànti-
ques de Víctor Balaguer. Ell és
l’encarregat de donar-li fama
moderna amb dues obres que
van tenir un èxit molt notable:
el drama Don Juan de Serrallonga
o los bandoleros de las Guillerías
(1858) i la novel·la històrica La
bandera de la muerte (1859), que
n’és la continuació. En les dues
obres, el bandoler té una es-
posa enamorada: Joana de
Torrellas.

La realitat, però, no va ser
ben bé així. L’última compa-
nya de Joan de Serrallonga es
deia Joana Massissa, era una
pagesa nascuda a les comar-
ques del Rosselló, viuda jove
d’un moliner de Castelló
d’Empúries i havia estat rapta-
da pel bandoler el 1632, quan
caminava a peu fins al santuari
de Núria per anar a demanar a
la Verge que la curés d’unes
febrades que patia. Seguint
una pràctica habitual entre els
bandolers, Serrallonga va se-
grestar la noia i va obligar-la a
compartir el seu llit els quinze
mesos següents, fins que van
ser detinguts tots dos en un
mas de Santa Coloma de Far-
ners la nit de la castanyada del
1633. Hi ha molts punts en
contacte amb la dissortada
història de la Coralí, la “rum-
bosa molinera de Balasc” rap-
tada per l’Ibo.

Joana Massissa explica la se-
va relació forçada amb el ban-
doler en el procés que va ser
instruït contra Joan de Serra-
llonga, procés que va ser cone-
gut des del 1868, any en què el
va publicar Joan Cortada. Ma-
rian Vayreda, doncs, podia te-
nir perfectament present
aquest episodi de la vida de
Joana Massissa, de la mateixa
manera que havia de conèixer
les obres de Víctor Balaguer i
d’altres versions del mite, com
La fi d’en Serrallonga (1900), de
Joan Maragall, que acabà lite-
ràriament amb la llegenda.

La punyalada no té res a
veure amb les històries feixu-
gues, carregades dels tòpics
que prescrivien els temps, que
va imaginar el prolífic Víctor
Balaguer des de l’ideari de la
Renaixença, sinó que la no-
vel·la de Marian Vayreda és
una de millors novel·les que
s’han escrit en català, com ja
va observar Maurici Serrahi-
ma en el seu clàssic Dotze mes-
tres el 1972. Si el 2003 es van
reeditar els Records de la darrera
carlinada, de l’autor de l’Escola
d’Olot, com a homenatge, bo
seria que ara es reedités La
punyalada, tal com es va anun-
ciar que es faria en els actes de
l’Any Vayreda. Ara que La pu-
nyalada fa cent anys, se n’ha
de proclamar l’existència a so
de bombo i platerets i animar
el públic mitjanament culte a
llegir-la perquè hi trobarà
una trama i unes emocions
que no decebran ningú. Nin-
gú que vulgui acostar-se al cor
de les tenebres que s’ama-
guen en qualsevol ànima hu-
mana.
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Begoña Serra, Una segunda
oportunidad. Ediciones

Carena. Barcelona, 2004.

B egoña Serra ens presenta
la seva primera novel·la.
Prologada per Francisco

Candel, l’obra narra, amb un
to intimista, la història d’una
dona casada i amb dues filles
que cau en la depressió quan el
seu pare mor. Tornar al passat
i estudiar periodisme serà la
sortida del pou.

Antoni Roca, Fotografia en
blanc i negre. Viena.

Barcelona, 2004.

A questa obra, guanyadora
del 23è premi de narra-
tiva 25 d’Abril de la Vila

de Benissa, és una emocionant
història d’amor enmig d’un
ambient hostil, trencada
bruscament per una guerra
que, com totes, arrassa les il-
lusions i les esperances de
molta gent.

Jesús Moncada, Camí de sirga.
Edicions 62.

Barcelona, 2004.

A mb aquesta obra, publi-
cada per primera vegada
el 1988, Moncada va

consolidar un univers perso-
nal i mític al voltant de Me-
quinensa, vila de la vora de
l’Ebre enfonsada sota les ai-
gües del pantà de Riba-Roja
que, antigament, va ser un
important centre miner.

Jesús Mestre, Els càtars
explicats als meus néts.

Empúries. Barcelona, 2004.

A quest és el fruit de les
converses de l’historia-
dor Jesús Mestre (Barce-

lona, 1925) amb els seus néts
sobre l’època medieval, la re-
ligió càtara, els Bons Homes i
les guerres provocades per
l’assentament d’aquesta reli-
gió al Llenguadoc. Un passat
que no s’ha de repetir.

Joan Pons, Gloses d’es sereno
vell. Ajuntament de

Ferreries. Ferreries, 2004.

J oan Pons va néixer a Fer-
reries el 1880 i va morir el
1954. Es va casar amb

Francisca Barber i van tenir sis
fills. Ell era el sereno del poble
i, a més, feia treballs al camp.
Però també li agradava es-
criure i, ara, l’Ajuntament li
ret homenatge publicant les
seves rimes narratives.

Jordi Julià, Murs de contenció.
Cossetània. Valls, 2004.

A quest poemari va ser
guardonat amb el 14è
premi Ramon Comas i

Maduell de poesia, dins dels
premis Ciutat de Tarragona.
És una relació personal pre-
sentada de manera sincopada,
interrompuda per poemes
mur, que permeten una lec-
tura narrativa de les peces lí-
riques del volum.

Sr. Director, edició d’Ismael
Nafría. Ara Llibres.

Barcelona, 2004.

P er primera vegada es re-
cullen en un volum una
tria de les cartes dels lec-

tors de La Vanguardia. La part
més interessant és l’epíleg, en
què es fa un estudi estadístic
del total de les cartes amb la
incidència dels diferents te-
mes, les poblacions d’origen,
els autors que repeteixen...

Joan de Déu Domènech,
Xocolata cada dia. La

Magrana. Barcelona, 2004.

R etrat de la cultura culi-
nària de la segona mei-
tat del segle XVIII fet a

partir del Calaix de sastre, l’ex-
tens dietari que va escriure
Rafael d’Amat i Cortada, baró
de Maldà. Aquesta obra va
guanyar el premi Sent Soví
2003. Domènech és llicenciat
en història medieval.

Yasunari Kawabata i Yukio
Mishima, Correspondencia
(1945-1970). Traducció de
Liliana Ponce. Emecé.

Barcelona, 2004.

T ranscripció completa i
inèdita de la correspon-
dència que van mante-

nir el premi Nobel de litera-
tura del 1968, Kawata (Osaka,
1899), i el polifacètic Mishima
(Tòquio, 1925). Tots dos es-
criptors es van suïcidar.


