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Narrativa
Centaures
Mercè Foradada
Cossetània. Valls, 2005

Anna Tomàs

El desembre del 1999
els diaris parlaven
d’un fet, “mèdica-

ment compromès i huma-
nament trist”, que tenia
lloc en un hospital d’Astú-
ries. Una dona jove, clíni-
cament morta, lluitava per
tirar endavant el seu em-
baràs fins que el fetus as-
solís el pes i la maduresa
necessaris per fer viable
una cesària i el posterior
desenvolupament en una
incubadora.

Mercè Foradada (Barce-

lona, 1947) va seguir
aquest cas amb interès i
emoció, especialment com-
moguda per la tossuderia
d’aquella dona que, sa-
bent-se a les portes de la
mort, desitjava més que
mai que el seu fill arribés a
néixer.

Centaures s’inspira en
aquest esdeveniment verí-
dic, però més enllà
d’aquesta insòlita última
voluntat tot és pura ficció.
Tant els espais com els per-
sonatges i les seves trajec-
tòries vitals són fruit de la
inventiva de l’autora.
“Només m’he atrevit a
robar la imatge d’una
dona, definitivament calla-
da, que va voler prestar el
seu cos per tal que el fill
que esperava travessés el
pont del no-res a la vida”.

Punyent i honest, el
relat s’articula a través de
les relacions de la Vipa, la
protagonista, amb el seu
avi, la seva mare i el seu
fill, amb el qual manté un
diàleg imaginari que
l’apuntala en aquest món.
Canvis d’estil i de registre
i un esplèndid domini del
monòleg interior, demos-
tren el talent literari de
l’autora, que sap despertar
l’empatia del lector evitant
caure en el parany de
l’exageració o la sensible-
ria. El llibre no només és
d’una lectura apassionant,
sinó que, per damunt de
tot, és un reconeixement a
la lluita d’aquells que
afronten la vida amb co-
ratge, amb la convicció
que sempre hi ha un camí
que ens du cap endavant.

Crítica

Narrativa
El testament
de l’últim càtar
Antoni Dalmau
Columna. Barcelona, 2005

Joan Agut

Els càtars i el cate-
risme han generat
una considerable
bibliografia. Pel cap

baix, a hores d’ara, el lector
interessat per l’heretgia al-
bigesa pot trobar a les lli-
breries més d’una vintena
de llibres vius als quals es
van sumant els que aparei-
xen cada any. És indubtable
que la religió dels homes
bons combatuda aferrissa-
dament per l’Església catò-
lica desperta un veritable in-
terès, especialment perquè
està envoltada de misteri. Si
hi afegim els templers i el
mite del Grial la llista de li-
teratura sobre el món medi-
eval es fa inacabable.

Antoni Dalmau (Iguala-
da, 1951) és un escriptor i
polític que ha publicat una
desena de llibres, entre
novel·les, assajos i quaderns
de viatge. No és la primera
vegada que s’enfronta amb
la temàtica càtar: El vell
camí dels càtars (1977) va
guanyar el premi Nèstor
Luján de novel·la històrica.

El testament de l’últim
càtar arranca amb la desco-
berta d’uns misteriosos sar-
còfags al palau de Saint-
Jean de Tolosa de Llengua-

Totsobreelscàtars

L’última voluntat

Objectes vius

Antoni Dalmau narra històries de càtars. XAVIER CARRION

Barcelona entre dues guerres

Assaig
Barcelona entre dues
guerres. Economia i
vida quotidiana
(1652-1714)
Albert Garcia Espuche
Eumo. Vic, 2005

Xavier Filella

La ciutat de Barcelo-
na és la protagonista
dels cinc treballs

amb què l’historiador Al-
bert Garcia Espuche, di-
rector científic del projec-
te del Born, examina la
constant transformació
de la societat catalana al
llarg de les sis dècades que
transcorren entre el final
de la Guerra de Secessió i
la derrota a la Guerra de
Successió.

La Barcelona quotidia-
na és l’objectiu dels dos

primers treballs, en què
l’autor revisa el marc físic
barceloní –les cases i les
maneres d’habitar-les– i la
passió pel joc d’una ciutat
abocada a la festa, mal-
grat els continuats con-
flictes que marquen el pe-
ríode. En resulta una mi-
nuciosa panoràmica que
dóna compte d’una ciutat
complexa i canviant que
s’adapta amb facilitat a les
vicissituds demogràfi-
ques, econòmiques i polí-
tiques del moment.

En el tercer treball, l’histo-
riador –que ha rebut fa
poc el premi Ciutat de
Barcelona en la categoria
d’història– descriu la im-
portància del setge fran-
cès del 1697 en la gestació
d’un estat d’opinió con-
trari a França i, per ex-
tensió, a l’opció filipista.
Dóna entrada així als dos

darrers treballs, en què
examina tres figures sin-
gulars de l’austriacisme
català. En primer lloc,
aprofundeix en la família
de notaris Vilana Perlas,
en una anàlisi que combi-
na l’ascens social i polític
de la família –Ramon de
Vilana Perlas va ocupar el
càrrec de secretari d’Estat
de l’arxiduc Carles III–
amb les transformacions
paral·leles que tenien lloc
a la casa que posseïen al
carrer del Regomir.

Finalment, Garcia Es-
puche, a través de l’activi-
tat dels empresaris ho-
landesos establerts a Ca-
talunya Joan Kies i
Arnold de Jager, posa en
relleu la densa troca de
relacions familiars, eco-
nòmiques i d’amistat
constituïda a Barcelona i
clarament vinculada al
projecte austriacista.

Poesia
Patrimoni secret
M. Teresa Saladrigas
Viena. Barcelona, 2005

Xènia Dyakonova

Un poeta és, en bona
mesura, una barreja
entre la imaginació

irracional i la lucidesa críti-
ca. Pel que fa a la imagina-
ció poètica, una de les seves
capacitats més sorpre-
nents és dotar de vida els
objectes inanimats. Mentre
que el judici crític permet
que tots els miracles que fa
la fantasia siguin creïbles i
convincents.

El poemari de M. Teresa
Saladrigas consta de tres
seccions: Món de paraules,
Balada per a un piano i
Vestigis. En totes tres es
veu de seguida que l’autora
coneix, domina i cultiva
l’animisme subtil de la poe-
sia. La pipa del pare, el
piano de l’àvia, els armaris

i els miralls són els habi-
tants del seu món, uns ha-
bitants vius i vitals, que ad-
quireixen la importància
d’éssers humans.

L’univers dels versos de
Saladrigas està impregnat
de records familiars, pen-
saments nostàlgics i som-
nis d’amor, i els objectes
que hi estan introduïts el
fan més concret i tangible.
Per a la poeta, el que és quo-
tidià i material és indissoci-
able del que és anímic i sim-
bòlic, i tant els mobles com
els personatges i els senti-
ments estan envoltats
d’una aurèola màgica.

Aquesta màgia s’aconsegueix
gràcies a un llenguatge que
combina, precisament, la
irracionalitat harmoniosa
de la música i el rigor de
l’actitud analítica. Per una
banda, Saladrigas es deixa
portar per la malenconia de
la memòria i de l’amor, però
per l’altra mai no perd de
vista la terra ferma i la dig-
nitat personal.

El ritme de la seva poesia
és clàssic i solemne, i el pri-
mer vers de cada poema –el
més difícil de tots, com
sabem els que escrivim– sol
ser rotund i brillant. Encara
que de vegades pugui sem-
blar que la poeta té una visió
tradicional del món, és in-
negable que en moltes oca-
sions la seva mirada esdevé
fresca i reveladora. Fins i tot
una visió aparentment in-
gènua de l’amor resulta pro-
fundament commovedora.
La melodiositat de la poesia
de Saladrigas no és casual:
sembla evident que l’autora
és una amant de la música,
la qual esmenta diverses ve-
gades, sempre amb tendre-
sa i admiració. Tampoc no
és casual que la part més
extensa i més important
del llibre es digui Balada
per a un piano, i en efecte,
els millors versos del poe-
mari són d’un intimisme
que podria ser comparat al
de la lírica pianística dels
millors compositors aus-
tríacs o alemanys.

Tot i que es basa en un fet real, Mercè Foradada ha escrit una ficció. CRISTINA CALDERER

doc, un antic priorat de
l’orde dels hospitalers de
Sant Joan de Jerusalem.
L’arqueòloga responsable
de l’equip d’investigadors,
Isabelle Rougé, sospita que
les tombes poden contenir
les despulles del comte Rai-
mon VI de Tolosa, cavaller
hospitaler del segle XIII
famós pels seus conflictes
amb l’Església. Davant la
troballa, que es considera
important, Isabelle confia al
seu amic periodista, Julien
Dutron, l’administració de
la notícia. A partir d’aquí la
parella Isabelle-Julien inici-
aran una recerca conjunta
que arribarà fins al darrer
graó d’una escala on l’últim
càtar lega el seu testament
a les generacions futures.

La novel·la de Dalmau és bà-
sicament una crònica histò-
rica en què queda registra-
da la peripècia dels càtars.
Conté alguns elements in-
ventats, però el mateix

autor abans de concloure el
llibre explica al lector què és
producte de la seva imagi-
nació i quins són els fets re-
alment històrics. En aquest
sentit la novel·la pateix d’un
excés de didactisme amb
una preponderància de la
crònica històrica enfront de
la ficció novel·lística.

La relació entre l’arqueò-
loga i el periodista es mou
en un àmbit previsible. El
d’un amor serè i sense con-
flictes. Una extensa biblio-
grafia, una breu cronologia
del caterisme i l’índex de
temes i personatges accen-
tuen el caràcter didàctic de
l’obra.

Si el lector vol saber què
ha estat el caterisme i es re-
sisteix a estudiar un manu-
al formal sobre l’heretgia,
amb El testament de l’últim
càtar té a la seva disposició
un llibre amè i interessant
que el posarà al corrent de
la història dels albigesos i el
seu tràgic destí.


