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Divina remor d’abelles

va suscitant no només en el seu entorn
més directe sinó que l’autor ens porta
molt més amunt ja que en aquest apar-
tat veurem aparèixer ni més ni menys
que Eugenia de Montijo, muller de
l’emperador Louis Napoleon. En sime-
tria amb el començament el llibre es
clou amb un epíleg en el qual queden
aclarides algunes de les incògnites del
capítol introductori.

He de confessar que la lectura de Les
senyoretes de Lourdes m’ha provocat
sensacions oposades que intentaré
exposar de la manera més ordenada
que sigui capaç. Per una banda crec
que Pep Coll ha fet un esforç d’aproxi-
mació a la figura de la vident summa-
ment remarcable. Pel que ell mateix
explica, tots els personatges i els fets
que apareixen en el llibre —tret del
preludi i l’epíleg— són reals i estan
perfectament documentats. En conse-
qüència, el lector té garantida una
aproximació molt fidel als escenaris i
paisatges en els quals es varen desen-
volupar els fets.

La figura de Bernadeto és la d’una
noia malalta i feble però, alhora, tos-
suda i convençuda dels seus planteja-
ments. Per ella la visió que se li va
presentar en divuit ocasions a la ma-
teixa cova on la seva àvia li havia
explicat de petita que vivien «les blan-
quetes» —una espècie de fades amb
poders meravellosos propis de la tra-
dició pirenaica— no tenia gaires atri-
buts personals. Quan era a punt d’a-
parèixer davant seu —sempre en
estat de dejuni i després d’una llarga
estona de passar el Rosari i de morti-
ficar els seus genolls contra la dura

pedra— sentia dins seu «una espècie
de remor d’abelles» que donava pas
a una llum resplendent i a la figura
d’una nena com ella que es limitava a
somriure i a fer indicacions amb la
mirada.

Tanta indefinició va fer que, per
Bernadeto, el nom de l’aparició fos un
ambigu «Allò» que després, a base de
pressió popular i del creuament de
diversos interessos, no sempre exem-
plars, va acabar convertint-se en la
Mare de Déu i, més concretament, en
la Immaculada Concepció.

L’estructura a base de capítols alterns
permet seguir l’evolució del procés en
l’interior de la protagonista i, en
paral·lel, tot el trenat d’accions que es
van generant en el poble, que veu en
les aparicions una inesperada font de
popularitat i, doncs, de generar rique-
sa. Les temptacions de manipulació
arriben també a l’Església oficial i als
estaments civils del Segon Imperi, amb
un Louis Napoleon al capdavant amb
el cor dividit entre els liberals i els
grups catòlics.

Bisbes, teòlegs, comissaris de poli-
cia, polítics, oportunistes i caçadors de
fortuna... tothom es veu amb cor de dir-
hi la seva a propòsit de les aparicions
de Lourdes en una clara referència
avant la lettre al que ara no dubtaríem
gens a definir com un «fenomen
mediàtic».

Hi ha escenes destacables com la que
ens explica les virtuts de la gavarrera al
costat d’altres més prescindibles (penso
en els capítols dedicats a l’emperadriu o
a l’estudiós del gascó Jastín Lespy).
També algunes solucions de registre lin-
güístic adoptades per l’autor denoten
una certa descurança. Però on crec que
la novel·la perd el to és en la seva reso-
lució final. Puc equivocar-me, és clar,
però per fer explicar la seva història no
calia situar la pobra Bernadeto en el
Purgatori, ni posar-la en mans d’una
investigadora de pa sucat amb oli amb
problemes sentimentals.

Joan Josep Isern

No crec que a aquestes alçades cal-
gui presentar als lectors la figura de
Pep Coll (Pessonada, Pallars Jussà,
1949). La seva extensa bibliografia
iniciada fa més de vint anys amb un
deliciós recull de narracions titulat
Quan Judes era fadrí i sa mare festeja-
va, i la seva fascinació —militant,
encomanadissa— pels mites, la histò-
ria, la natura, la gent, el creixement
econòmic i les transformacions socials
del món pirenaic l’han convertit en un
escriptor amb entitat pròpia i li han
proporcionat un segment de seguidors
d’ampli espectre que s’interessen per
cada nova fita de la seva producció.

Les senyoretes de Lourdes, la seva
darrera novel·la —guardonada amb
el premi Sant Jordi— es desenvolupa
en el vessant de la serralada de parla
gascona o bearnesa i s’estructura al
voltant de la figura de Bernadette
—Bernadeto en aquesta llengua—
Soubirous, la nena de catorze anys
que el febrer de 1858, ara fa cent cin-
quanta anys, va protagonitzar el que
l’Església ha admès com aparicions
de la Mare de Déu. Unes aparicions
que ella defineix en el llibre com «allò
que després va resultar ser la Santa
Verge» i que han generat una corrua
de guaricions miraculoses que han
escampat el nom de la petita vila piri-
nenca com un dels santuaris de pele-
grinatge més concorreguts.

La novel·la comença amb un preludi
si més no sorprenent en el qual trobem
Bernadeto instal·lada en el Purgatori i
dialogant amb una interlocutora la
identitat de la qual queda en la incòg-
nita, tot i que les intencions se li poden
suposar quan veiem que s’interessa
pels possibles amors secrets de la
difunta, per si tenia dubtes en el con-
vent o per si li pot revelar els missatges
secrets que li va transmetre l’aparició.

A continuació d’aquest capítol inicial
es desenvolupa el veritable cos del lli-
bre amb una estructura que combina
alternativament la descripció dels fets
explicada en primera persona per la
vident i les reaccions que tot el procés
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