
14

L’any 
de la sang

Albert Villaró
L’any dels francs

Columna, Barcelona, 2003
320 pàgs.

Faula didàctica
per a aprenents 

d’amant

Si els primers anys que segueixen el
primer mil·lenni a la Catalunya Vella
són una època fosca per als medieva-
listes —per la poca memòria escrita
que n’ha arribat als arxius—, al sub-
conscient popular la representació d’a-
questa època ha estat farcida de mites
i traduïda sempre a través de l’acció
d’herois autòctons i «grans homes»
—bisbes, comtes i vescomtes. La histo-
riografia oficial durant anys ha afavo-
rit aquesta concepció mítica de la nos-
tra història i contra aquest treball ideo-
lògic és ben difícil combatre. Albert
Villaró, amb la seua obra L’any dels
francs, guanyadora del Premi Nestor
Luján de Novel·la Històrica, aconse-
gueix obrir una escletxa en aquest sen-
tit. Els historiadors —com ocorre en
moltes altres especialitats— pequem
sovint d’endogàmia, en el sentit que les
nostres investigacions resulten massa
complicades d’entendre i no transcen-
deixen a un àmbit més general. La
novel·la històrica, per contra, és un
gènere caracteritzat per la popularitat,
permet fer arribar la Història d’una
manera fàcil i —s’intenta— entretingu-
da al ciutadà corrent. El magnífic llibre
d’Albert Villaró assoleix aquest objec-
tiu. És tracta d’un llibre on d’una mane-
ra trepidant, entenedora i rigorosa,
l’autor —personificat en la figura de
Dacó, fill bord de Miró de Tost— ens
narra l’aventura empresa pels cavallers
catalans que, contractats com a merce-
naris pel Califa de Còrdova Al-Mahdí,
surten de les muntanyes on estaven
arraconats per endinsar-se en el mateix
cor d’Al-Andalus. Es tracta d’un
moment històric en el qual els comtats
catalans ja són —en la pràctica—
independents dels francs, i els musul-
mans, que controlen la major part de
la Península Ibèrica des de fa gairebé
tres-cents anys, es veuen immersos en
lluites intestines pel poder. Aquestes
lluites, que enfrontaven els berbers i els
àrabs pel control del Califat de
Còrdova, fan que ambdues faccions

hagen de contractar mercenaris caste-
llans (els berbers) i catalans (els àrabs)
per reforçar-se militarment.

Molt encertadament Villaró desfà
amb la seua prosa l’ideal d’o r a t o r e i
b e l l a t o r e medieval i posa els re p re s e n-
tants d’aquests oficis al lloc que els per-
toca, com a mercenaris en terra estran-
ya i fins fa ben poc enemiga. Així, en
un context de guerra per diners, els
cavallers i bisbes catalans es desco-
b reixen com a autèntics vàndals, gue-
rrers sanguinaris, violadors, incultes i
intolerants. Part i c u l a rment en destaquen
les terribles descripcions dels combats,
els saqueigs, les profanacions de mes-
quites i l’ambient dels campaments cris-
tians els dies abans de les batalles. To t
això s’hi descriu amb un llenguatge
àgil que es vol ajustar a l’emprat pels
homes de l’època, incloent-hi blasfè-
mies i expressions de tota mena que de
vegades desconcerten el lector per ser
la traducció d’una mentalitat totalment
aliena i alhora fascinant. 

Un altre dels elements principals d’a-
questa obra és el fet, com hem dit
abans, que els mercenaris catalans es
troben a terres musulmanes i arriben
fins i tot a entrar a la seua capital,
Còrdova, l’any 1010, una capital molt
llunyana dels seus territoris i alhora
força desconeguda per a ells. El xoc
de dues civilitzacions estranyes, plan-
tejat de la mà dels guerrers de les mun-
tanyes del nord (anomenats «francs»
pels musulmans) i els andalusins del
Sud (poc acostumats al contacte amb
cristians armats), desperta sensacions
diverses per a tots dos pobles. Villaró
ens descriu l’admiració —amagada—
dels «francs» envers tot allò que troben
al seu camí —i que sovint identifiquen
amb l’obra del diable—, la por i el
menyspreu dels musulmans cap a la
inferioritat cristiana...

Tot plegat l’obra de Villaró conté tots
els ingredients que es poden desitjar
en una  novel·la històrica: ritme, inte-
rès, aventura, rigor... Un llibre molt
recomanable que deixa entreveure cla-
rament que Villaró, a més d’historia-
dor, és un arxiver, un ofici que l’obliga
a mantenir un contacte directe amb les
fonts escrites. Arxiver de la Seu, no es
pot dir que no tinga cap domini sobre
allò que escriu en aquesta novel·la;
ans al contrari, demostra un gran
coneixement de la mentalitat i la vida
social —i concretament l’àmbit gue-
rrer— de la Catalunya Vella. A qui li
agrade gaudir de la novel·la històrica
—i no els mites d’herois— no pot per-
dre’s L’any dels francs.

Pau Tobar

Les novel·les eròtiques demanen el
mateix que altres ficcions: versemblan-
ça. És a dir, tipus humans imperfectes,
contradictoris i mentiders. L’obra de
Núria Tió, últim Premi de Literatura
Eròtica la Vall d’Albaida, transcorre en
una mena de paradís sensual, impreg-
nat de referències mitològiques, els
habitants del qual, sempre joves i bells,
s’endinsen plàcidament en els terrenys
de la voluptuositat. Els avis dels prota-
gonistes faciliten lectures i objectes erò-
tics als adolescents, però no mantenen
cap encontre sexual.

La versemblança, els camins de la
qual no són sempre evidents, és neces-
sària per cre u re ’s una història i, en el
g è n e re que ens ocupa, serveix perq u è
la imaginació componga una successió
d’escenes suggeridores i, en el millor
dels casos, excitants. Quan aquella es
t renca, les imatges s’esvaeixen i s’hi ins-
tal·la la indiferència o l’avorr i m e n t
—donat que és poc freqüent trobar una
intriga eròtica molt original. Que a
L’ A u r o r a el sexe siga practicat només
per personatges físicament i anímica-
ment quasi perfectes, sense pors ni dub-
tes ni complexes, sempre contents i
satisfets amb cada relació, és, al meu
e n t e n d re, una mancança, si més no de
la varietat, tan important en l’imaginari
eròtic. Sembla que estem davant un lli-
b re pedagògico-sexual per a no ini-
ciats/des: hem d’estar alliberats/des,
ser apassionats/des, llegir els clàssics
de l’erotisme, usar el pre s e rvatiu, no ser
possessius/ves, tenir un/a amic/amiga
amb la qual compartir tots els secre t s ,
tots, també el sexe, però no sentir- n o s
mai ni gelosos/es ni rebutjats/des si ell
o ella ens deixa per un/a altre / a . . .
Això és el que passa en un dels
moments més difícils de cre u re de la
n a rració: una dona s’interposa en els
jocs sexuals que practiquen les amigues
Diana i Aurora, fins aquest moment
totalment compenetrades; les pro t a g o-
nistes deixen el sexe en comú, Diana
comença una nova relació amb aquella
dona, i, l’Aurora ho comprèn i ho
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