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Un clàssic 
de la microhistòria

El 1982, la historiadora nord-america-
na Natalie Zemon Davis va publicar en
francès un llibre escrit amb la col·labo-
ració de Jean-Claude Carrière i Daniel
Vigne que fou un èxit i que acompanya-
va la sortida de la pel·lícula homònima,
Le retour de Martin Guerre. Com preci-
sava l’autora recentment, aquest ha
estat el seu llibre més traduït (el 2003
apareixia la vintena versió: l’estoniana).
Avui en tenim a les mans una més, la
catalana, a càrrec de l’editor i historia-
dor Vicent Olmos i de l’historiador Joan
Iborra. He de dir, de bell antuvi, que és
per mi un plaer presentar aquesta versió
perquè es distingeix de la francesa i de
les altres pel fet que restitueix la realitat
cultural del segle XVI, una iniciativa que
hem de felicitar. D’això, en diré unes
paraules, però abans crec adient evocar
el tema del llibre.

El 1560, el parlament de Tolosa de
Llenguadoc, tribunal reial sobirà, con-
demnà a ser penjat un tal Arnau del
Tilh, el qual, durant tres anys, va fer
creure que era en Martin Guèrra, marit
de Bertranda de Rols, pagès del poblet
d’Artigat, al nord-oest del Comtat de
Foix, a uns 20 quilòmetres a l’oest de la
ciutat de Pàmies i a uns 55 al sud de
Tolosa. Les germanes d’en Martin i la
seva muller van ser enganyades o,
segons sembla, es van deixar enga-
nyar conscientment. L’usurpador, final-
ment desemmascarat, tenia una sem-
blança física amb el vertader Guèrra,
el qual havia abandonat el seu poble i
la seva família el 1548 i ningú no
sabia on havia marxat, què feia, ni si
era viu. Es tracta, doncs, d’una història
d’usurpació d’identitat: el fals Martin
va fer el seu paper de vertader marit
(el «matrimoni» tingué dues filles més) i
cap de casa, es va convertir en un
actiu comerciant rural i va conrear i
augmentar les propietats dels Guèrra.
El fals Martin coneixia molt bé, no
sabem per quina raó, la vida de
l’autèntic, fins als detalls més íntims, i
només el «seu» oncle dubtava i es feia
preguntes. ¿Com un home d’uns 30
anys, nascut al País Basc (la família
Aguerre, esdevinguda a Artigat
Guèrra, provenia d’Hendaia i s’havia
instal·lat al Comtat de Foix el 1527),
podia haver oblidat la seva llengua
materna? Des de molt jove havia viscut
a Artigat, s’havia casat amb una filla
del país i cada dia parlava l’occità,
això era evident, però per què de basc
no en sabia ara res? ¿Com un jove a

qui tant agradava l’esgrima, ara no
s’hi interessava? Sospites com aquestes
i qüestions econòmiques també mena-
ren el «seu» oncle a denunciar-lo
davant del jutge de Rius i després al
parlament de Tolosa. Tot s’acabà quan
tornà el vertader Martin Guèrra, antic
soldat de Felip II, el qual s’havia deixat
una cama a la batalla de Sant Quintí,
el 10 d’agost de 1557.

L’interès d’una història com aquesta
és múltiple. Ens permet, amb el recurs
de la microhistòria, observar la vida
d’una comunitat rural del segle XVI i
copsar les relacions internes d’un grup
familiar. Això ens permet reflexionar
sobre les identitats individuals i col·lec-
tives i sobre les trajectòries personals
d’un personatge que decideix escollir
un camí —una vida— que no era el
seu. L’autora ho explica a la introducció
(pàg. 17): «És possible que als pobles
hi haguessen individus que intentaven
afaiçonar la seva vida prenent camins
insòlits o inesperats». Així ho fa Arnau
del Tilh quan decideix substituir Martin
Guèrra; ho fa, certament, Bertranda de
Rols quan accepta el seu nou marit i
quan el protegeix dels atacs dels qui
l’acusen. I tot això planteja el problema
de les fonts: aitals actituds ens allunyen
totalment de la documentació corrent-
ment usada pels historiadors, ja que
són pocs els pagesos o la gent del
poble menut que sabien escriure i, per
tant, que podien deixar escrits perso-
nals. I doncs, hom depèn de fonts indi-
rectes. En el cas de Martin Guèrra, dis-
posem de dues fonts coetànies que van
jugar un paper cabdal en la difusió
dels fets. Es tracta dels textos de
Guillaume Le Sueur i, especialment, del

jurista protestant i magistrat del parla-
ment de Tolosa, Joan de Coràs, el qual
fou mort durant el carnatge antiprotes-
tant de la Sant Bartomeu tolosana
(1572). D’acord amb Natalie Z. Davis,
Coràs ens introdueix en el món secret
dels sentiments i de les aspiracions
pageses (pàg. 20). Així mateix, el ressò
arribà a la literatura, i el poeta occità
de la segona meitat del segle XVI,
Augièr Galhard, dedicà alguns versos
a aquells fets («N’avètz pas ausit parlar
d’un Martin Guèrra / Qu’anèc per gue-
rrejar en qualque estranja tèrra, /
Qu’al cap d’un temps venguèc un òme
d’esperit / A sa molhèr, disent qu’el èra
son marit, / Que la paura molhèr lo
prenguèc per fisança / Quand el de
Martin Guèrra aviá qualque semblança
/ E totis dos ensems estèron qualques
ans / Talament que tots dos aguèron
dels enfants»).

I és precisament la voluntat dels tra-
ductors de la versió catalana d’inscriu-
re llur treball en la cultura occitana que
en fa una característica important i el
revaloritza. Sabem que des del 1539,
la monarquia francesa va imposar la
utilització del francès com a única llen-
gua dels documents públics amb l’ano-
menada Ordenança de Villers-
Cotterêts. Fins aleshores, la monarquia
tolerava que fossin redactats en la
«llengua vulgar dels contractants», en
la «llengua vulgar del país», o sigui en
occità a Occitània, com ho deien les
ordenances de 1510, 1531 o 1535.
Entre 1550 i 1560, però, l’occità
deixa lloc al francès en la documenta-
ció pública. Així, la substància dels
documents, antroponímica i toponími-
ca, passa al francès. Són, sobretot, els
patronímics, els que primer pateixen.
Hi apareixen els Ant(h)oine, Je(h)an,
Pierre, etc., en compte de les formes
autòctones: Antòni, Joan, Pèir/Pèire,
etc. Amb això entrem en el llarg procés
de francesització. Recordem que el cas
Martin Guèrra fou jutjat el 1560.

Que siguin agraïts els traductors
d’haver volgut donar als personatges i
als llocs les seves formes occitanes
autèntiques. I no era gens fàcil, perquè
encara manquen les eines bàsiques
que permeten fer-ho sense dubtar. Han
tingut el coratge de seguir aquest camí
i els lectors, catalans o occitans, no els
ho retraurem pas: el nostre plaer de
lectura n’és més gran encara.
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