
11

L’ocàs del cavaller

Silvestre Vilaplana
Les cendres del cavaller
Bromera, Alzira, 2004

264 pàgs.

Quan hom pensa en Joanot Mart o re l l ,
el primer que li ve al cap és la seua
novel·la Tirant lo Blanch, que, escrita al
Segle d’Or de les lletres catalanes, és
l’obra més coneguda de la nostra lite-
ratura. En realitat, però, el Tirant s’ins-
pira en les vivències del mateix autor,
M a rt o rell, l’existència del qual estigué
f a rcida d’emocions i animada pels ide-
als de la cavalleria. Aquesta agitada
vida ha inspirat el nou títol de Silvestre
Vilaplana, Les cendres del cavaller,
g u a rdonat amb el Premi Ciutat d’Alzira
de Novel·la. Es tracta de la primera bio-
grafia novel·lada de Joanot Mart o rell i
és una obra de caràcter divulgador.

Al llibre trobem un Joan Mart o rell vell
i cansat d’una vida plena de fracassos
i d’amargors, que s’ha venut ja totes les
p e rtinences per pagar grans deutes. És
així com la seua obra, el Tirant, arr i b a
a les mans de Martí Joan de Galba.
Vilaplana imagina l’ancià Mart o re l l
escrivint al seu creditor i relatant-li la
seua vida per tal que entenga la signi-
ficació vertadera de la seua novel·la:
autor i personatge estan, més que mai,
íntimament lligats. S’hi fa un repàs de
tota la seua trajectòria vital, des de la
p a rtença cap a Nàpols per lluitar amb
son pare pel rei Alfons el Magnànim
fins a l’ocàs del seu llinatge. Una vida
que, en efecte, té molts parangons amb
allò que ens relata el Tirant. I és que,
igual com Tirant, Mart o rell viatjà a
A n g l a t e rra i sembla que allà conegué
les gestes de Guillem de Va roic a través
d’un llibre que adaptà en una posterior
edició catalana. De la mateixa manera,
sembla clar que l’amistat existent entre
M a rt o rell i Jaume de Vilaragut, guerre r
català que combatia genovesos i oto-
mans arreu de la Mediterrània, inspirà
bona part de la seua novel·la. Al
mateix temps, l’auge de l’Imperi Tu rc ,
que té com a corol·lari la caiguda de
Constantinoble el 1453, servirà com a
eix addicional d’inspiració.

Les cendres del cavaller parla pre c i-
sament d’això, de l’autor i del seu
temps. Un temps en el qual la societat
a la Corona d’Aragó canvia a gran
velocitat i en què personatges com
M a rt o rell o Vilaragut són uns totals
inadaptats. Al llarg del llibre podem
v e u re amb claredat el crepuscle del
temps dels cavallers tradicionals, que
dirimeixen les disputes amb lletres de
batalla a camp obert, i l’arr i b a d a
d’una nova època en què allò jurídic
prima sobre «el juí de Déu». Vi l a p l a n a

ens parla d’un Mart o rell desolat per
aquest fet, i ho fa sempre amb simpa-
ties evidents pel cavaller valencià. Tot i
tenir en compte que el llibre està escrit
a tall d’autobiografia —i això ja impli-
ca que Mart o rell l’hauria d’escriure des
d’un punt de vista força positiu cap a la
seua persona—, cal assenyalar que
l’autor de vegades sembla mitificar la
figura de Mart o rell i dels ideals que
perseguia en la seua vida plena de
desgràcies: l’orgull, la defensa del lli-
natge... I en realitat la vida dels cava-
llers no era tan honorable com es pre-
tén ací, ni els codis de cavalleria —que
sens dubte Mart o rell devia admirar—
no marcaven a l’època del Tirant, ni als
segles anteriors ni posteriors, unes pau-
tes socials idíl·liques. Tot i això, sembla
clar que el propòsit de Vilaplana és
p recisament fer un llibre d’aventure s
que servisca per divulgar el re s p e c t e
cap a Mart o rell i la seua obra. Si és
així, la manera d’enfocar el personat-
ge em sembla adequada, però hom no
deixa de posar-se en guàrdia davant
qualsevol mena de mitificació històrica,

que, per cert, és més senzilla com més
allunyada en el temps.

En la mateixa línia convé prevenir
que Vilaplana utilitza repetidament el
terme «nació» per referir-se als territo-
ris de parla catalana al segle XV.
Evidentment, Joanot Mart o rell no
podria parlar mai de nació en aquella
època, ja que aquest és un concepte
modern. En aquella època, si bé exis-
tia una comunitat identitària conscient
de ser-ho, no existien ni de lluny les
nacions. Precisament el concepte de
nació té un significat antagònic res-
pecte del tipus de societat en què viu
Martorell, de desigualtat estamental i
fidelitat poderossíssima cap a la
monarquia, atès que el concepte de
nació implica la igualació legal de tots
els seus membres i la sobirania nacio-
nal (o la voluntat d’una comunitat his-
tòrica d’assolir aquest estatus). Si
Vilaplana volia haver-se referit als terri-
toris que conformen els Països
Catalans podria haver utilitzat senzilla-
ment el mot «Catalunya», que sí que es
veia registrat al llarg de l’Edat Mitjana
en diversos escrits, o l’expressió «la
nostra terra», o quelcom semblant.
Parlar de nacions en aquell segle,
sobretot posant les paraules en boca
de l’autor principal del Tirant, em sem-
bla una incorrecció històrica important. 

I aquest és un dels problemes del lli-
b re, que sovint utilitza una pro s a
massa actual i no té en compte detalls
com aquest. En efecte, el llibre està
escrit amb un llenguatge molt fàcil
d’entendre i modern. Hom hi troba a
faltar més referències a la mentalitat de
l’època i, per contra, se sorprèn amb
la modernitat de certes reflexions fetes
per Martorell a l’obra. Tot plegat, de
vegades sembla que siga una prosa
més adreçada als adolescents que a
un públic interessat en novel·la històri-
ca. Potser siga el problema del caràc-
ter massa divulgador de l’obra: que
obliga a rebaixar el registre. 

En qualsevol cas, reconec que em va
s o r p re n d re també llegir com un dels re s-
ponsables de Bromera, en parlar de L e s
cendres del cavaller, afirmava que
« m e reix ser un s u p e r v e n d e s i passar a la
història com un dels millors èxits literaris
valencians», ja que, si bé el llibre no és
en absolut avorrit —la trepidant vida de
M a rt o rell ho impedeix—, tampoc no em
sembla una obra impre s c i n d i b l e .
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