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Tracy Chevalier va néixer a Washington el 1962

La seducció de l’unicorn
N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Tracy Chevalier, La dama de
l’unicorn. Traducció d’Ernest

Riera. La Magrana.

Barcelona, 2004.

L’
escriptora nord-
americana resi-
dent a Londres
Tracy Chevalier
(Washington,

1962) ha trobat en la novel·la
històrica un filó literari i una
fórmula segura d’èxit per als
seus llibres. Després de l’exi-
tosa La noia de la perla (ambi-
entada a l’Holanda del segle
XVII), d’ Àngels fugaços (que se
situa al Londres victorià) i d’ El
blau virginal (la seva acció
transcorre entre França i Su-
ïssa al segle XVI i a l’època ac-
tual), Chevalier tria com a
motor d’arrencada de la seva
nova obra la sèrie de sis tapis-
sos medievals La dama i l’uni-
corn, penjats al Museu de
Cluny de París, dels quals se’n
sap poca cosa, una circums-
tància que permet a la novel-
lista desenvolupar amb lliber-
tat la seva capacitat de ficció.

EL PARÍS DEL 1490
La dama de l’unicorn s’inicia a
París la Quaresma-Pasqua del
1490 quan el noble Jean Le
Viste, decidit a immortalitzar
l’escut d’armes familiar i gua-
nyar importància a la Cort
convoca l’artista Nicolas des
Innocents perquè s’encarregui
del disseny i la confecció d’un

tapís amb escenes bèl·liques
per penjar a la Grande Salle de
casa seva. Això no obstant,
serà l’esposa de Le Viste, Ge-
neviève de Nanterre, qui el
farà canviar de parer i en
comptes d’una imatge de la
Batalla de Nancy optarà per
una sèrie de tapissos amb una
donzella i un unicorn. L’en-
càrrec serà fabricar sis tapis-
sos amb el mite de l’unicorn:
cinc, inspirats en els sentits
(Gust, Olfacte, Oïda, Vista i Tacte),
i el sisè, amb el títol Mon Seul
Désir, per encapçalar o tancar
la sèrie.

A partir d’aquí, el relat se
situarà entre París i Brussel-
les, on Nicolas des Innocents
es desplaçarà per encarregar
els tapissos a George de la
Chapelle i la seva dona,
Christine, i on coneixerà la fi-
lla del matrimoni, Aliénor,
una noia cega que cuida amb
pulcritud un hort que ha aca-
bat convertint en un petit pa-
radís. El taller De la Chapelle
haurà de treballar de valent i a
contrarellotge, i afrontar més
d’una dificultat, si vol acabar a
temps l’encàrrec.

Per més d’una raó es podria
dir que Chevalier repeteix a
La dama de l’unicorn la fórmula
reeixida de La noia de la perla,
en què recomponia la histò-
ria que hi ha al darrere del
retrat d’una noia fet pel pin-
tor Jan Vermeer. Efectiva-
ment, la ficció-reconstrucció
històrica que es teixeix a par-
tir d’una obra artística és un
element comú a les dues no-
vel·les. Amb tot, no es pot ne-

gar que Tracy Chevalier té
una bona tècnica d’escriptura
i a La dama de l’unicorn estruc-
tura el relat a partir del que

expliquen, directament, ca-
dascun dels personatges. En
aquest sentit, la narradora
nord-americana dóna veu, es-

pecialment, a les seves prota-
gonistes femenines, Geneviè-
ve de Nanterre, la seva filla
Claude Le Viste, Christine du
Sablon, Aliénor de la Chape-
lle..., que expliquen com vi-
uen en la societat del segle XV
i com queden torbades-seduï-
des pel mite de l’unicorn.

EL PODER DE L’UNICORN
La dama de l’unicorn se sub-
mergeix en el poder i la se-
ducció de l’unicorn. I ho fa
tant a través de la màgia i el
misteri dels sis tapissos
–confeccionats amb un fons
de millefleurs– com de la per-
sonalitat de Nicolas des Inno-
cents, un artista ben plantat i
faldiller que seduirà diverses
dones que apareixen a l’obra.
“Vull que em vegis com si fos
el teu unicorn”, adverteix Ni-
colas a la jove Claude tot just
conèixer-la a casa seva.

No es pot negar que La da-
ma de l’unicorn està ben escrit.
La narració de cadascun dels
personatges en primera per-
sona li dóna ritme i Tracy
Chevalier fa una bona re-
construcció de la vida diària
(en especial dels cortesans i
els tapissaires) al París i Brus-
sel·les medievals (em pregun-
to si deu ser una imprecisió
històrica fer que els habitants
de l’actual capital belga par-
lessin francès al segle XV).

De tota manera, haig d’ad-
metre que m’he quedat una
mica al marge de la seducció
i el poder d’aquest unicorn. I
l’última novel·la de Chevalier
m’ha semblat correcta, però
no m’ha portat més enllà.
Potser hauria estat una bona
idea incorporar a l’edició del
llibre una reproducció dels
sis tapissos perquè el lector
pogués deixar-se seduir, ja
des de bon principi, per l’obra
medieval a partir de la qual
tot comença.

Les aventures de Joanot Martorell
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Silvestre Vilaplana, Les
cendres del cavaller. Premi de

novel·la Ciutat d’Alzira 2003.
Bromera. Alzira, 2004.

S
om a la ciutat de Va-
lència en els darrers
dies de l’any del Se-
nyor 1464. El cavaller
Joan Martorell, l’úl-

tim membre del que havia es-
tat una de les famílies més
nobles del regne, sent propera
l’hora de la seva mort. Subsis-
tint al caire de la misèria, en-
vellit, sol i malalt concentra les
seves últimes forces per es-
criure una llarga carta a Martí
Joan de Galba, el seu benefac-
tor en els darrers temps. Una
carta en la qual, emparant-se
en la condició de darrera vo-
luntat d’un moribund, exhorta
el senyor de Galba a vetllar
perquè no es perdi en l’oblit el
llibre que narra les aventures
del cavaller Tirant lo Blanc.
Martorell argumenta que “en-
tre les seues línies, amagat en
la tinta atapeïda, hi ha soterrat
gran part del que jo he viscut o
he anhelat. La història del Ti-
rant es complementa amb la
meua vida i n’és alhora espill i

contrast”. I justament per de-
mostrar aquesta semblança i,
per tant, perquè Martí Joan de
Galba comprengui millor el
llibre i l’ajudi a sobreviure,
Martorell li detalla la història
de la seva vida.

BIOGRAFIA NOVEL·LADA
Una història amb la qual Sil-
vestre Vilaplana (Alcoi, 1969)
ens ofereix una biografia no-
vel·lada de Joanot Martorell
basada en les poques fonts
històriques i documentals que
es conserven sobre el perso-
natge i cobrint els inevitables
espais buits amb un entramat
fictici coherent amb l’època i
amb el caràcter que cal supo-
sar-li a Martorell i que es re-
flecteix en l’heroi Tirant de la
seva obra mestra.

A Les cendres del cavaller Sil-
vestre Vilaplana ha tingut in-
terès a mantenir fixos uns
quants referents que ens po-
den orientar a l’hora d’endin-
sar-nos en la lectura –la reco-
manable lectura, ja ho avan-

ço– de les seves pàgines. En
primer lloc la condició divul-
gativa de la novel·la. El mateix
Vilaplana ha declarat en di-
verses ocasions que trobava a
faltar l’existència d’un treball
d’aquest tipus cada vegada que
es posava a explicar als seus
alumnes de secundària el Ti-
rant com a obra literària i l’è-
poca i les circumstàncies que
la van fer possible. Això vol dir,
per tant, que el seu llibre no el
planteja únicament com una
novel·la històrica, ni com un
estudi biogràfic, ni tan sols
com un intent de reproduir
l’estil i el llenguatge literari de
l’època. En conseqüència, Les
cendres del cavaller transita per
una sempre perillosa terra de
ningú que l’autor ha sabut vo-
rejar amb remarcable encert ja
que en cap moment cau tam-
poc en el parany del simple
didactisme.

En segon lloc cal destacar la
imatge realista del personatge.
El cavaller Martorell pateix en
pròpia carn traïcions, frustra-

cions personals, conflictes amb
la justícia, presó i fallides eco-
nòmiques que el porten gaire-
bé a la ruïna poc abans de la
seva mort. També coneixerà
l’amor, però amb una cruel
desproporció respecte a les
desgràcies que l’acompanya-
ran a tort i a dret. Ens trobem,
per tant, als antípodes del ca-
valler perfecte, heroic i arcan-
gèlic de les gestes artúriques.
Ni més ni menys que com el
Tirant.

RETRAT D’UN TEMPS DE CANVI
Un altre dels eixos bàsics del
llibre el trobem en la seva
condició de retrat d’un temps
de canvi. Un temps en el qual
valors com ara l’honor i l’al-
truisme encarnats per l’orde
de la cavalleria són substituïts
pels valors burgesos, la xerra-
meca dels juristes i la seducció
dels diners. “Era temps de co-
merç i lleis, no de terres i
d’honor”, li sentim comentar.
La lluita cara a cara amb l’es-
pasa nua ja és patrimoni del

passat i els únics recursos de
defensa que ara esgrimeixen
els covards són els notaris, els
advocats i els legisladors. Per-
plex i desenganyat, Martorell
sent recança del món que ha
deixat enrere i així li ho con-
fessa al senyor de Galba: “De
l’altra banda, envaint-ho tot, hi
ha la foscor. Vivim en un món
en què els reis de la cristiandat
no són sinó la trista caricatura
burlesca dels antics cavallers
[...] vist com l’home més just
acabava mort o sense amor i el
vulgar, el bastard, el més gros-
ser dels homes assolia el triomf
més immerescut. I he aprés
que aquesta és la música de
l’època que ens espera”.

Tot plegat configura un lli-
bre que, sense renegar de la
seva condició d’obra divulgati-
va, cobreix perfectament la
proporció entre les pretensi-
ons de l’autor i els resultats
que n’ha obtingut. L’autor no
ha buscat en cap moment fer
una obra mestra sinó confegir
un artefacte literari que funci-
oni de manera competent. I al
meu parer ho ha aconseguit
plenament.


