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Cita a Sarajevo
Francesc Bayarri
Edicions L’Eixam
Tavernes Blanques, 2007

Vicent Usó

Aquest és un llibre difí-
cil de classificar. És
un reportatge extens,

peròtravessasovintels límits
de la literatura de viatges i
fins i tot dels dietaris. I és
també un thriller. En tot cas,
és un relat apassionant: per
l’anècdota que l’origina, per
la intensitat narrativa i pels
personatges que retrata.

L’obra narra la recerca
d’un home acusat d’haver as-
sassinat, l’any 1969, el mili-
tar croat Vjekoslav Luburic,
que vivia refugiat a Carcai-
xent, a prop de València. Allí
regentava una impremta on

Crítica

s’elaborava material de pro-
paganda contra el règim co-
munista del Mariscal Tito.
Durant la Segona Guerra
Mundial, el general Luburic
estigué al capdavant del
camp de concentració de Ja-
senovac, on s’exterminaren
més de mig milió de serbis,
jueus i gitanos. Després, l’Es-
panya de Franco li oferí, com
a tants altres, un recer segur.
Però el matí del 20 d’abril de
1969 algú matà a colps el mi-
litar croat. Ilija Stanic era el
seu assistent i home de con-
fiança. També fou considerat
per la policia com l’autor del
crim. Però ni els agents espa-
nyols ni tampoc la Interpol li
pogueren seguir el rastre,
que es perdia a Barcelona.
L’expedient judicial acabà ar-
xivat. Anys després, un
rumor sobre una presumpta
estada de Stanic a Austràlia
en revifà una mica l’interès.
Però la pista es revelà falsa i
el delicte acabà prescrivint.

Ara fa tres anys, Francesc
Bayarri s’interessà pel tema
i es proposà trobar Stanic a
Sarajevo. El llibre alterna la
informació sobre la recerca
de Stanic, la recreació dels
diesanteriorsalcrim,elspas-
satges sobre la situació actu-
al dels Balcans i les hipòtesis
sobre els impulsors de l’as-
sassinat. Alfons Cervera diu
que Bayarri és el millor peri-
odista del País Valencià. Amb
Cita a Sarajevo demostra
que és també un dels seus es-
criptors més sòlids.
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M. Veloy Planas

L’estiu passat Al-
bert Sánchez
Piñol escrivia en
un diari que,

arran dels canvis socials
que va promoure la Revolu-
ció Francesa, la figura de
l’escriptor va assumir el
paper de líder espiritual que
fins llavors havien ostentat
els prelats de l’Església i que
els polítics no van saber gua-
nyar-se. Això, que és més
veritat a Europa que aquí,
va comportar, entre altres,
la problemàtica encara avui
no resolta del paper de l’es-

Quant t’estimàvem llavors!

Un crim de fa
trenta-set anys

Francesc Bayarri. F MELCION
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Antònia Carré

No hi ha dubte: metge
de reis i de papes,
Arnau de Vilanova (c.

1240-1311) és l’autor cientí-
fic més rellevant de la Coro-
na d’Aragó i una de les grans
figures de la medicina medi-
eval. Una fita important en
elseuhaverésquelasevade-
cisió d’incloure noves obres
de Galè en el currículum
mèdic quan era professor a
la Universitat de Montpeller
va revolucionar els estudis
de medicina del seu temps.

L’experiència ens prova, però,
que una personalitat extra-
ordinària acostuma a mani-
festar una cara fosca: les dè-
ries teològiques d’Arnau el
van portar a allunyar-se de
l’ortodòxia i a proclamar als
quatre vents l’arribada de
l’Anticrist. Aquesta faceta li
va crear una fama de profe-
ta, de mag, de nigromant i
d’alquimista que es va esten-
dre per tot arreu i en moltes
llengües: en els Contes de
Canterbury (c. 1386), per

exemple, Chaucer hi fa apa-
rèixer l’Arnau alquimista
sense dubtar que ho fos real-
ment. Arnau havia esdevin-
gut un mite relacionat amb
les arts ocultes.

Avuiendia, la investigació
ja ha destriat el gra de la
palla deixant ben clar que les
obres alquímiques no van
sortir de la ploma d’Arnau,
sinó que són falses atribuci-
ons. Ara, aquest nou volum
de les AVOMO demostra que
Arnau de Vilanova no era ni
un mag, ni un fetiller ni un
nigromant. Sebastià Giralt
edita un breu text llatí que
Arnau va escriure entre el
1276 i el 1288 en contra de
les ficcions nigromàntiques,
és a dir, en contra d’aquells
que creien que podien sot-
metre els dimonis a la seva
voluntat amb la màgia
negra. Més encara, Arnau hi
argumenta que els nigro-
mants estan malalts de ma-
lenconia: si creuen aquestes
coses tan estranyes, és per-
què tenen alterada la facul-
tat estimativa del cervell.

En la llarga i ordenada in-
troducció, Giralt situa per-
fectament l’obra d’Arnau en
el context intel·lectual del
seu temps. Queda ben clar
que l’ús de determinats pro-
cediments en la seva obra
mèdica s’ha de considerar
que pertanyen a la màgia na-
tural, la que té en compte les
propietats ocultes de la na-
turalesa que provenen dels
astres, perfectament inte-

grada en el saber del metge
medieval, com ho eren l’as-
tronomia i l’astrologia. I és
que el concepte de medicina
era, a l’Edat Mitjana, dife-
rent de l’actual, sense que
s’hagi de considerar inferior.

Aquest nou volum de les
AVOMO, amb els índexs i la
bibliografia habituals, atrau-
rà els especialistes, sí, però
també el públic interessat en
la cultura de l’Edat Mitjana
en general, que hi trobarà
una bona anàlisi de la màgia i
la nigromància des d’un punt
de vista filosòfic i també
mèdic. El rigor de la intro-
ducció de Giralt està a l’alça-
da dels altres volums de la
col·lecció, cosa que ha valgut
a les AVOMO els elogis de la
comunitat científica interna-
cional. Només és de lamentar
que l’acurat estudi introduc-
tori en català no s’acompanyi
també d’una versió en anglès,
com s’ha fet fins ara. És de la-
mentar perquè aquesta man-
cança no fa cap favor a la
prestigiosa col·lecció, ni a la
recerca de primera línia que
es fa a Catalunya.

Un metge
del seu temps

Jean-Paul Sartre, autor de ‘Defensa dels intel·lectuals’. ARXIU

Amor i
amistat amb
Almansa
al fons

Un gravat del llibre. SP
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Alzira, 2007

Josep Manuel San Abdon

El conflicte recordat
com a Guerra de Suc-
cessió a la corona his-

pànica va començar a les
terres valencianes l’agost
del 1705, quan a la Marina
es va proclamar l’arxiduc
Carles d’Àustria com a rei
valencià, i va acabar el 25
d’abril del 1707, quan les
tropes borbòniques derro-
taren l’exèrcit austriacista
en la batalla d’Almansa.

Dintre d’aquest context
es desenvolupa aquesta
novel·la, que ens relata el vi-
atge, des de la joventut in-
nocent a la plenitud com a
home, de Marc Peris, que
nascut a Gata, després de la
mort de la seva mare,
marxa a València, on troba-
rà feina a la impremta
d’Onofre Cabrera, que es
convertirà en el seu mestre
i protector, però a la seva
mort les coses començaran
a anar malament per a
Marc: a causa d’una falsa
denúncia anirà a parar a la
presó. Després d’aconse-
guir la llibertat, començarà
un procés en què coneixerà
l’amor de la jove Beatriu
Claver, descobrirà un heroi
de la guerra de les Germa-
nies que podria ser son pare
i gràcies a l’amistat i el su-
port de les persones que
l’estimen aconsegueix esta-
bilitzar la seva vida.

Valors com l’amor, l’amistat i
la generositat triomfen
enmig d’un ambient con-
flictiu, en què la vida huma-
na no val res. El grup de
personatges que es mouen
al voltant de Marc Peris
aconseguiran tirar enda-
vant i superar les terribles
dificultats que la vida els
posa, a base de suport
mutu. Així mateix, s’exalça
l’idealisme polític de dos
dels personatges que més
ajuden Marc Peris: el pare
Vicent Mulet i i el guerriller
Rafael Rodríguez Harca,
davant les intrigues i les
lluites interessades d’altres
personatges.

En Vent d’Almansa es
desenvolupen petites histò-
ries al voltant de la història
principal, que sovint ens
proporcionen alguna sor-
presa, tot això narrat amb
l’estil àgil i viu característic
de la prosa de Josep Franco,
que fan d’aquesta novel·la
una lectura ben amena.

criptor davant la societat:
¿ha de ser algú que amb el
seu compromís mostri un
model de conducta a la
resta d’individus? ¿Algú que
proposi solucions més o
menys utòpiques per pacifi-
car la convivència entre

homes? ¿Algú que denunciï
les lleis violades? ¿Algú que
no comprèn aquesta pre-
gunta i es fa el boig al mani-
comi de Mondragón?

En una plausible història
d’aquesta problemàtica, el
difícil matrimoni format

per Jean-Paul Sartre i Al-
bert Camus hi jugaria un
paper destacat: després que
la Segona Guerra Mundial
acabés d’ensorrar les espe-
rances il·lustrades en la lli-
bertat, la raó i el progrés,
aquests dos intel·lectuals

francesos, cadascun des de
la seva forta personalitat,
van defensar, primer, la lli-
bertat individual que el go-
vern de Vichy havia anorre-
at, i van acceptar, més tard,
el repte de reconstruir un
esperit social mancat de fe
en valors aglutinants.

Si aquest paper queda
clar després de la lectura de
Defensa dels intel·lectuals
–en què la magnètica prosa
de Sartre dibuixa un
intel·lectual que, “atrapat
entre la particularitat i l’uni-
versal”, se situa entre els
vells intel·lectuals marxistes
i els nous estructuralistes–,
la peculiar mescla de filoso-
fia comparada i fulletó que
és el llibre de Ronald Aron-
son, en canvi, ens mostra
les dificultats –polítiques,
professionals i personals–
amb què els dos intel·lectu-
als van exercir aquest
paper, dificultats que, a la fi,
van trencar una amistat
que, no obstant, havia estat
prou intensa perquè anys
més tard un Sartre vell –i
que havia enverinat el re-
cord de Camus en innume-
rables ocasions– recone-
gués davant del fantasma
de l’amic mort: “Quant t’es-
timàvem llavors!”.
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