
CríticaCrítica

FRANCESC MELCION

Francesc Puigpelat ha escrit la recreació històrica ‘L’últim hivern de Ramon Llull’

De Llull a Darth Vader
N A R R A T I V A

C A R L E S M I R Ó

Puigpelat omple els
buits a la seva
manera, suprimeix
el que li sobra
i redibuixa el
personatge com vol
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D
e les novel·les històriques se
n’ha parlat tan malament
com s’ha volgut. No hi fa
res. Se’n continuaran lle-
gint i escrivint. Per als ca-

talans, lectors i escriptors, tenen un
factor (dir un valor potser seria exces-
siu) afegit: permeten esquivar el pre-
sent, que fa de mal retratar, i recorden
un passat gloriós i bellament perdut,
un passat tan llunyà, tan perfectament
oblidat, que es pot evocar –armats
d’una bona documentació o recorrent
al cartró pedra– sense cap perill de
caure en una enyorança poc o molt
dolorosa. La novel·la històrica, feta per
un autor competent en el gènere, tin-
drà sempre la virtut de no molestar els
lectors. És un gran què.

Francesc Puigpelat (Balaguer, 1959)
ha novel·lat, com el títol del llibre in-
dica, l’últim hivern de la vida de Llull.
La vida de Llull és tan entretinguda
que només de posar en solfa novel·les-
ca el que es pot llegir en mitja dotzena
de llibres sobre el beat, ja en sortiria
una narració presentable. Puigpelat ha
triat el moment de la mort per tenir
més llibertat. No se sap exactament
com va morir Llull, ni tan sols se sap si
va morir a Tunis, on havia anat a con-
vertir els infidels, o de retorn a Mallorca.
El novel·lista pot inventar el que vul-
gui. Prescindeix de la llegenda que ex-
plica que Llull va morir lapidat a Tunis
per una multitud de fanàtics, que és la
història que més o menys sap tothom,
i, a partir del que es desconeix de la
vida de Llull, refà la biografia de Llull,
la inventa de cap a cap, i aquesta in-
venció de Puigpelat és la veritat que el
personatge Llull, Ramon lo Foll, que en
la novel·la es converteix en Ramon lo
Feble, es veu obligat a reconèixer des-
prés d’haver-se obstinat a amagar-la
durant més de cinquanta anys.

Puigpelat explota amb eficàcia uns
quants episodis de la vida de Llull (que
enumera en un epíleg): la il·luminació
divina que li va fer abandonar la dona
i els fills, l’intent d’assassinat que va
sofrir a mans de l’esclau que li ense-
nyava l’àrab, la primera estada a Tunis
i la manera com escapa pels pèls de ser
condemnat a mort, etcètera. Puigpelat
omple els buits a la seva manera, su-
primeix el que li sobra (la il·luminació
divina, és a dir l’aparició del Crist cru-
cificat es liquida fàcilment, seria una
mentida que el Doctor Il·luminat s’in-
ventaria per tapar una realitat més
vergonyosa) i redibuixa el personatge
com vol. Amb la mort a prop, el Llull

de Puigpelat acaba reconeixent que
tota la seva filosofia és una enganyifa,
i en una escena que no és apta per a
professors de filosofia, llença a terra
una còpia de la seva Ars generalis ultima
davant de la comissió dels ulemes amb
qui se suposava que havia de debatre
per convence’ls que es convertissin al
cristianisme. La veritat del Llull de L’úl-
tim hivern... s’acaba revelant (no sense

rebel·lia) per obra d’un personatge
misteriós, intrigant, el cadi Sadeq ibn
Belaui, que té un interès obsessiu en el
Doctor Il·luminat, i no pas per la seva
filosofia –que denuncia com una fe-
nomenal petició de principi, cosa que
ja hem vist que Llull mateix acabarà
reconeixent–, sinó per l’home. El cadi
li envia una gran quantitat de cartes,
que Llull no respon mai, el manipula i
és qui sap tot el que s’ha de saber sobre
Llull i encara vol alguna cosa més. No
en té prou de saber que el sistema lul·lià

no s’aguanta i de saber, sobretot, el
secret que Llull ha amagat. Necessita
que Llull ho reconegui.

Ara bé, aquí al ressenyista se li pre-
senta un petit problema, que potser
estarà malament presentar fent una
volta. Puigpelat no ha escrit senzilla-
ment una novel·la que se sustenti en
l’argument, perquè és un llibre en què
també hi ha una ambientació orien-
talitzant, hi ha tot de contes –algun
molt conegut– que el cadi escriu per
carta a Llull, hi ha uns quants versos,
hi ha la intenció de dotar el llibre
d’un cert gruix històric i humà. Es pot
discutir fins a quin punt tot això està
prou treballat i contribueix a la sus-
pensió de la incredulitat o, en certs
moments, aconsegueix tot al contrari.
A mi, per exemple, em xoca que en la
pàgina 181 (i la paraula es repeteix a
la pàgina següent) un personatge pu-
gui dir: “Fixa’t en el caràcter psicolò-
gic del fet”. D’acord que el llenguatge
utilitzat per Puigpelat és el corrent
d’ara, però paraules tan datades com
psicologia no deixen de grinyolar. I no
és tant un problema de paraules com
del fet que no es pot fer actuar perso-
natges de fa set segles com els nostres
veïns. Un cas breu d’això: a la pàgina
133 se’ns explica que un cert marit
“projectava un viatge a Egipte” amb la
seva segona esposa, i la lleugeresa de
l’expressió suggereix que ja havia
passat per l’agència de viatges per
demanar preus; quan la primera dona

ho sap, el marit li diu: “Jo et negociaré
una bona pensió”, que seria una cosa
molt natural de dir a Beverly Hills,
però al Tunis de final del segle XIII o
principis del XIV fa molt estrany.
Aquests detalls sens dubte no entre-
bancaran la lectura de qui estigui
pendent de la història, de com va
sortint a la llum la veritat del Llull
novel·lesc. I aquí és on sorgeix el petit
problema que deia: que tot el secret és
fàcil d’endevinar de bon principi, que
a la pàgina 59 (quan tot just s’ha llegit
una quarta part de L’últim hivern...) es
dóna una pista claríssima, que des-
prés s’anirà confirmant. Si s’enten-
gués (com passa en certs contes d’El
millor dels mons, de Quim Monzó) que
l’autor vol que anticipem el desenllaç,
si això formés part del joc narratiu, no
hi hauria res a dir. Però en l’últim
capítol, quan per fi Ramon Llull i Sa-
deq ibn Belaui es troben, tot i les
mentides que s’intercanvien, el cap-
girament que experimenta la història
(de l’estil de les trampes argumentals
que conté El codi Da Vinci) i la mena
d’apoteosi final, no és segur –o jo no
ho sé veure– que aquesta previsibili-
tat de l’argument formi part de l’ar-
gument i que no sigui una trampa o
un efecte no desitjat que l’autor ha
hagut de resoldre traient-se un as de
la màniga. És un punt que deixa per-
plex en un llibre, d’altra banda, escrit
amb un vigor i una desimboltura
considerables.


