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l llibre El tudó i la pedra,
subtitulat L’enigma de la
sang reial del Casal de

Barcelona, és una obra que des
d’un primer instant ja entra pels
ulls, a partir d’una portada de
gran bellesa extraordinàriament
aconseguida. Efectivament, la
reproducció parcial del monu-
ment als bons homes càtars que
s’aixeca a Menerba, a l’Occità-
nia, és una imatge molt ben tro-
bada, en la qual el perfil de
l’ocell esculpit i la mateixa pedra
que li fa de marc contrasten amb
un cel blau idíl·lic.

En tenir el llibre entre les
mans, igualment se’n copsa la
qualitat de l’edició, cosa que aju-
da al possible lector a agafar la
determinació de fullejar-ne
l’obra. I serà a partir del moment
que es llegeixi algun paràgraf del
llibre que signa Arnau de Trevi-
llac quan la gran teranyina de

E

l’argument atraparà irremissi-
blement el lector.

El tudó i la pedra s’ha de qua-
lificar com a novel·la històrica,
tal com molt encertadament ja es
descriu en el pròleg de l’obra, en
el qual un savi Ezequiel Gort
també avisa els lectors sobre la
magnificència del treball.

Com en tota novel·la històrica,
aquí l’autor barreja diferents pa-
ratges de la història real amb les
accions d’un seguit de personat-
ges de ficció que s’estenen al
llarg de quatre generacions. El
relat està centrat especialment en
el segle XIII, per bé que també
inclou episodis de la segona mei-
tat del segle XII i alguns anys
dels segle XIV, un temps real-
ment important en la història de
Catalunya i de la cristiandat,
quan van començar les primeres
guerres de religió.

Evidentment, El tudó i la pe-
dra és el fruit d’un gran esforç
intel·lectual per part de l’autor, ja
que ha hagut de menester un
gran fons bibliogràfic, a més
d’amplis coneixements genealò-

gics de la Casa de Barcelona,
dels reis i emperadors carolingis
de França, dels reis merovingis
dels francs, dels reis Capets de
França, dels comtes i vescomtes
de Carcassona, Rasès i Besiers i
d’altres comtes, marquesos i
ducs relacionats amb el temps
que es relata, sense menystenir
els diversos pontífexs i personat-
ges tan nostrats com ara Ramon
Llull, Arnau de Vilanova i Dant.

A vegades, en el decurs del
relat els esdeveniments es suc-
ceeixen de manera frenètica,
fins aclaparar el lector, el qual
haurà de lluitar entre cedir a les
ganes de continuar endavant
amb la narració o claudicar a la
necessitat d’una pausa momen-
tània que li permeti assimilar
tots els coneixements que se li
exposen.

En tota la narració, una bona
part del fil conductor el consti-
tueix la nissaga de picapedrers i
constructors que ens ajuden a en-
tendre com s’enlairaven les es-
glésies i les catedrals en un
temps altament especial, uns

protagonistes que igualment són
bàsics per enllaçar els diversos
capítols històrics que contempla
la gran obra de qui escriu empa-
rat sota el pseudònim d’Arnau de
Trevillac. Així mateix, l’autor
ens obsequia amb amplis conei-
xements de les ordes religioso-
militars i el Sant Greal, cosa que
ens mostra àmpliament el seu
domini sobre aquesta temàtica,
que ens consta que ja ha desen-
volupat en altres mitjans, a més
del literari.

Definitivament, en El tudó i la
pedra hi hem trobat una gran his-
tòria bastida a partir de la histò-
ria, en la qual els personatges
creats per l’autor –sovint també
amb grans trets històrics–, aju-
den a aconseguir un relat dens i
amè, també altament pedagògic,
una virtut especialment necessà-
ria en un país com el nostre, que
necessita saber la seva història
per tal de no repetir-ne els episo-
dis més tràgics, però també per
agafar com a mostra els avatars
més gloriosos per avançar cap el
nostre millor destí.
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Tarragona
promociona el
seu patrimoni als
Estats Units i
Canadà
� Tarragona. La regidora
de l’Ajuntament de
Tarragona Begoña Flo-
ria participarà aquesta
setmana en un progra-
ma d’accions promo-
cionals als Estats Units
i Canadà, organitzades
pel Grup de Ciutats Pa-
trimoni de la Humanitat
d’Espanya (GCPHE),
del qual en forma part el
Patronat Municipal de
Turisme de Tarragona.
En aquesta ocasió,
s’han organitzat dos
jornades de treball pro-
mocional, una demà a
Montreal i una altra a
Chicago dijous. L’ob-
jectiu de l’estada és co-
mercialitzar el producte
turístic cultural de la
ciutat i vendre els actius
directament als profes-
sionals del sector turís-
tic. En els tallers es fa-
ran trobades amb agen-
da contractada entre
l’oferta turística cultu-
ral tarragonina i els
compradors i operadors
turístics internacionals
especialitzats en turis-
me cultural. Aquesta
acció conjunta del
GCPHE a Montreal i
Chicago «és molt im-
portant per a la difusió
de Tarragona. L’assis-
tència a aquests tallers
constitueix un fòrum
ideal per potenciar i
consolidar l’oferta tu-
rística de la nostra ciu-
tat en la seva vessant
més monumental», se-
gons fonts municipals.
El GCPHE està integrat
per tretze ciutats: San-
tiago de Compostel·la,
Salamanca, Àvila, Se-
gòvia, Alcalà d’Hena-
res, Cuenca, Eivissa,
Toledo, Còrdova, Cà-
ceres, Mèrida, San
Cristóbal de la Laguna i
Tarragona. / EL PUNT

Àngels Folguera
exposa al Club
Nàutic de Salou
� Salou. La sala d’expo-
sicions del Club Nàutic
de Salou acull, des
d’aquest dissabte, una
exposició de l’artista
lleidatana Àngels Fol-
guera. La seva obra es
caracteritza, segons la
crítica, pels relleus i per
la diversitat de colors.
L’exposició del Nàutic
de Salou serà la primera
d’aquesta artista a les
comarques de Tarrago-
na. / EL PUNT

Durant la considerada
època d’or de la màgia, al
final del segle XIX i al
principi del XX, «la miste-
riosa disciplina artística de
la màgia residia en el lloc
que li resulta més natural:
els escenaris de teatre», se-
gons recorden els respon-
sables del Teatre El Ma-
gatzem, que des de fa
temps reivindiquen «la
màgia com una art escèni-
ca». Per això, ara proposa
un nou cicle, Teatre Mà-
gic, «per recuperar l’il·lu-
sionisme als escenaris de
teatre dins les programa-
cions estables d’adults, no
només en espectacles fa-
miliars i infantils, en què
és habitual».

El programa començarà
el 12 d’octubre (22 hores)
amb l’espectacle Màgia

S.L. (sense límits), a càrrec
del tarragoní mag Gerard,
que ha estat alumne de
Juan Tamariz i que és es-
pecialista en màgia de cur-
ta distància i d’escenari. El
mag estrenarà el seu últim
espectacle, que barreja de
manera original màgia i
stand up comedy, junta-
ment amb l’actriu Paula
Fernández-Pacheco.

El 17 d’octubre (21.30
h), la maga Inés presentarà
el muntatge Inés...plica-
ble, en què barreja la mà-
gia de prop, l’escenari i les
ombres xineses. Els seus
jocs es realitzen amb ele-
ments quotidians com ara
monedes, carteres, qua-
derns i globus. Inés Moli-
na és la maga del progra-
ma de televisió Nada por
aquí (Cuatro) i l’especta-

cle que presentarà a Tarra-
gona ha estat escrit amb la
col·laboració dels guionis-
tes d’El club de la comedia
i de Nada x aquí.

L’il·lusionista Haussen
presentarà el dia 27 Po-
emància, un muntatge que
se situa entre el music-hall
i el teatre, i que fa servir un
llenguatge teatral sense
paraules i amb un ritme si-
milar al del cinema. Haus-
sen proposa unes accions
poeticomàgiques que Joan
Brossa va crear especial-
ment per a ell. El barceloní
Haussen ha actuat a esce-
naris d’arreu del món i ha

participat en nombrosos
programes de televisió.
Van ser cèlebres les seves
col·laboracions amb Bros-
sa i sovint freqüenta l’es-
pai que du el seu nom.

Finalment, el 3 de no-
vembre Sergi Xirinacs di-
rigirà Els aforismes de
Joan Fuster, incorporant
en el muntatge trucs de
màgia dissenyats pel Mag
Gerard per confeccionar
«un cabaret de frases sor-
prenents i d’il·lusions lite-
ràries». Aquesta obra és
fruit de la intersecció entre
el cicle Literatura a Esce-
na, que habitualment es fa

a El Magatzem en
col·laboració amb la bi-
blioteca pública de Tarra-
gona, i el certamen Teatre
Màgic. És, segons els or-
ganitzadors, «la quarta
proposta del cicle i la quar-
ta manera de reivindicar la
màgia a escena: reintrodu-
int-la en els espectacles de
teatre». Un cop acabat
l’espectacle, els assistents
podran gaudir de la festa
de cloenda del cicle, que
comptarà amb la presència
del popular Màgic An-
dreu, que oferirà una bona
mostra de la seva màgia i
humor.

El mag Gerard encetarà el nou cicle

El Magatzem de
Tarragona recupera

l’espectacle de
màgia com una art

escènica

CARINA FILELLA / Tarragona

� El Teatre El Magatzem ha organitzat el Teatre Màgic,
un nou certamen, mai vist a Catalunya, que vol recuperar
l’il·lusionisme en els escenaris de teatre dins de les pro-
gramacions estables d’adults. El cicle inclou quatre es-
pectacles de màgia entre els quals s’hi troba un muntatge
de Sergi Xirinacs sobre els aforismes de Joan Fuster.

Haussson, que actuarà a Tarragona el 27 d’octubre, en una imatge d’arxiu. / EL PUNT


