
El filòleg i arxiver Jaume Riera i Sans 
és un medievalista que ha acabat tre-
ballant fora de l’àmbit universitari, i, per 
tant, se sent lliure de clavar les clatella-
des que li plaguin, com feia Joan Fuster, 
que no s’ho pensava dues vegades 
quan titllava alguns joves professors 
de cagallons universitaris. En la intro-
ducció d’aquest diplomatari, es mostra 
implacable amb el gremi dels filòlegs i 
estudiosos i amb algun erudit, en con-
cret. Una sola relliscada li serveix per 

a desqualificar el responsable i, de re-
truc, els qui li han fet cas. Per exemple, 
Josep Perarnau, director de l’Arxiu de 
Textos Catalans Antics, és “una persona 
poc avesada a la documentació” que 
va cometre un error “de principiant” 
que s’ha donat per bo, per la qual cosa 
“l’honor de la comunitat científica no 
queda gaire ben parat”.

Tampoc no són avesats a la docu-
mentació els medievalistes que fan 
manuals de literatura. Aquests autors 
“solen anar bastants fluixos en història 
documental”. “No en senten l’exigèn-
cia”, afegeix. Tot seguit s’escandalitza 
per un cas, sense que el lector pugui 
saber si afecta una persona o més: 
“Actualment, és dóna la paradoxa que 
un catedràtic de literatura medieval 
arriba a la jubilació sense haver passat 
mai el llindar d’un arxiu. No solament 
dels arxius reials de Barcelona i de 
València, sinó de qualsevol arxiu.” Es 
refereix a un catedràtic d’una universi-
tat valenciana, potser? Finalment, en 
un altre moment passa dels medieva-
listes als estudiosos, “badocs per regla 
general”.

Aquestes picades de cresta ens re-
corden les que feia Coromines. Però 
quan el lingüista criticava un erudit per 
un error ho feia sense fer extensible la 
crítica a tot el gremi –deixant a banda 
el col·lectiu dels correctors. A més, tot i 
que podia ser molt cruel, sabia apreciar, 
si se la mereixia, la tasca de la víctima, 
com va fer amb Francesc de B. Moll, al 
qual dedica, molt afectuosament, el vo-
lum VII del seu Diccionari etimològic.
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Un personatge que ha esdevingut lle-
genda, però que ha estat també envol-
tat pel misteri i la incògnita. L’almirall 
Roger de Llúria, sicilià de naixement i 
català per decisió pròpia, fou el més 
gran estrateg militar naval de l’edat 
mitjana. La narració descriu la dispo-
sició tàctica dels combats navals, les 
armes i els soldats, els tipus de vaixells 
i l’alimentació dels mariners. El lector 
se sentirà transportat a l’època més 
gloriosa de la Corona d’Aragó.

Una desena de periples femenins dels 
últims tres segles. La Constantinoble 
de Lady Mary Wortley Montagu, l’Euro-
pa de la princesa Ekaterina Romanov-
na Dashkova, l’Escandinàvia de Mary 
Wollstonecraft, l’Egipte de Florence 
Nightingale, l’Àfrica de Mary Kings-
ley, la França d’Edith Wharton, l’Aràbia 
Saudita de Gertrude Bell, la Pèrsia de 
Vita Sackville-West, la Polinèsia oriental 
d’Aurora Bertrana i el Leningrad de 
Montserrat Roig.

Pequín, 2013: un mes sencer s’ha es-
borrat estranyament del calendari. Ha 
desaparegut tota la informació, ningú 
no en recorda res i a ningú no li importa 
gens. Excepte a un petit cercle d’amics 
que no s’aturaran fins a descobrir el 
motiu d’aquesta amnèsia inquietant i 
de la felicitat que s’ha apoderat de la 
societat. Quan segresten un funcionari i 
l’obliguen a revelar-ho tot, allò que des-
cobreixen els afecta profundament. És 
una notícia que sacsejarà el món.
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