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L a persistència de l’algue-
rès demostra la profundi-
tat de la petjada deixada 

pels catalans a Sardenya. Una 
figura capdavantera en l’estu-
di d’aquests vincles va ser el di-
plomàtic Eduard Toda (1855-
1941), cònsol espanyol a Càller, 
que va rebre l’encàrrec del Con-
grés dels Diputats d’adquirir do-
cuments de les Corts a Sardenya 
durant la dominació iniciada 
per Alfons el Benigne l’any 1323, 
consolidada per Pere el Cerimo-
niós i que es va mantenir fins a 
la fi de la Guerra de la Succes-
sió, en què Sardenya, de la ma-
teixa manera que Catalunya, es 
va decantar per l’arxiduc Carles.  
 Toda va publicar l’any 1888 
L’Alguer. Un poble català d’Itàlia i, 
l’any 1903, el volum Records ca-
talans de Sardenya. Incansable 
autor de treballs sobre Poblet, 
Escornalbou o Egipte, la seva 
contribució a la història de la 
presència catalana a Sardenya 
és decisiva, com reflecteixen les 
publicacions recents del pres-

tigiós professor de la Univer-
sitat de Càller Joan Armangué 
i de l’investigador alguerès Lu-
ca Scala, que ha seguit la pista 
dels informes oficials redactats 
per Toda i dels materials aple-
gats en les seves recerques i que 
es troben a l’Arxiu del Ministe-
ri d’Exteriors, al CSIC o a l’Ar-
xiu del Congrés dels Diputats.  
 Armangué acaba de fer l’edi-
ció del manuscrit inèdit de Toda 
Cortes españolas de Cerdeña, una 
síntesi de les seves recerques. 
Toda hi explica les Corts celebra-
des a Sardenya entre la de 1355 i 
la de 1698, en les quals s’aprova-
ven tributs i es prenien decisions 
com per exemple reparar les mu-
ralles de l’Alguer (1499), castigar 
els lladres de ramats (1543), uni-
ficar els pesos i mesures de Sar-
denya o crear la Universitat de 
Càller (1603). Però també ens hi 
assabentem de l’assassinat del 
virrei o d’una epidèmia de pes-
ta. Toda ens hi parla dels tres bra-
ços de la Cort: l’eclesiàstic, el mi-
litar i el reial, de l’ús del català i 
el sard als documents jurídics, 
de les rivalitats entre Sàsser i Cà-
ller, o de l’origen i el paper de la 
noblesa: «Los nobles sardos proce-
dían en su origen de los capitanes y 
barones catalanes que pasaron a la is-
la acompañando las expediciones del 
infante D. Alfonso y de D. Pedro el 
Ceremonioso y no regresaron a su 
patria, aceptando la concesión de ex-
tensos feudos.»Una magnífica lliçó 
d’història. H
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NOVEL·LA 3 GUARDÓ

Hernán Rivera guanya l’Alfaguara 
amb les aventures d’un il·luminat

MERCEDES JANSA
MADRID

A
ferrat al paisatge inhòs-
pit del desert d’Atacama, 
que marca la vida dels seus 
habitants, l’escriptor xilè 

Hernán Rivera Letelier (Talca, 1950) 
va ser proclamat ahir guanyador del 
13è Premi Alfaguara de novel·la, do-
tat amb 175.000 dòlars (uns 129.220 
euros) pel llibre titulat El arte de la re-
surrección, en què es pren com a ex-
cusa les prèdiques d’un il·luminat 
que es creu Jesucrist per denunciar 
una realitat social injusta. El jurat 
presidit per Manuel Vicent va valo-
rar «l’empenta i la força narrativa» 
de Rivera Letelier, així com la crea-
ció d’una «geografia personal a tra-
vés de l’humor, el surrealisme i la 
tragèdia».
 Aquesta és la 12a novel·la de Rive-
ra Letelier –entre les anteriors desta-
quen La Reina Isabel cantaba rancheras, 
El fantasista i La contadora de películas– 
per a la qual s’ha inspirat en un per-
sonatge real, el Cristo de Elqui, que als 
anys 40 predicava per terres xilenes 
sobre la imminent arribada de la fi 
del món. En la ficció de l’escriptor,  
l’autoproclamat fill de Déu emprèn 
per les zones de les mines de sal la re-
cerca d’una prostituta devota de la 
Verge del Carme. 
 La zona de les mines de salnitre, 
al nord del país, en ple desert d’Ata-
cama, és un escenari recurrent en 
l’obra de Rivera Letelier. Fins i tot el 
seu personatge, el Cristo de Elqui, s’ha 

L’àrid paisatge del 
desert d’Atacama ha 
marcat la vida i  
l’obra de l’autor

El jurat valora la força 
narrativa de l’escriptor 
xilè a ‘El arte de la 
resurrección’

anat colant en novel·les anteriors, 
fins que l’escriptor va decidir donar-
li rang de protagonista. Aquest per-
sonatge real també va inspirar a Ni-
canor Parra un llibre de poemes.
 Pel que fa a les prostitutes, ell ma-
teix va reconèixer ahir, en conversa 
telefònica, que hi ha qui l’anomena 
l’escriptor de les putes, persones a les 
quals, afirma, se’ls agafa afecte en-
mig del desert.

DESERT I RELIGIÓ / Rivera Letelier va ser 
«explotat» a les mines de sal, on va 
treballar 30 anys. Resident en l’ac-
tualitat a la ciutat d’Antofagasta, va 
arribar al desert amb 12 anys, junta-
ment amb el seu pare, un predica-
dor evangelista del qual ha pres la re-
tòrica religiosa per al llibre. 

 «Abans del desert, jo no era res», 
va comentar ahir amb ironia l’au-
tor, que es troba gairebé confós amb 
l’àrid paisatge en què ha viscut du-
rant més de 45 anys i que és la seva 
font d’inspiració. «No puc escriure 
sobre una altra cosa perquè el desert 
sóc jo», va afegir.
 L’obra guanyadora de la present 
edició del premi Alfaguara és al ma-
teix temps una forma d’homenatge 
als homes i les dones que van con-
quistar aquella terra hostil a finals 
del segle XIX i que va conèixer un 
dels moments culminants de la re-
pressió antiobrera de principis del 
segle XX: la matança de Santa María 
de Iquique que va inspirar nombro-
sos artistes llatinoamericans de la 
centúria passada. H

33 El novel·lista xilè Hernán Rivera Letelier, en una imatge del 2003.
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J No vol matar el pare ni renegar-
ne. «Sóc fill dels escriptors 
del boom», va dir Hernán 
Rivera Letelier, sobre les seves 
referències literàries. Però 
també va aclarir que la seva 
escriptura no té res a veure 
amb el realisme màgic. «Al que 
aspiro és a agafar la part màgica 
de Rulfo; la part lúdica de 
Cortázar; la saviesa de Borges  
i la part meravellosa de García 
Márquez», va dir amb més detall.

ATENT A TOTS 
ELS MESTRES

LES REFERÈNCIES

33 Carlüs Padrissa.

ÒPERA 3 PROJECTE

La Fura dels Baus estrenarà 
‘Macbeth’ a la Scala de Milà

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

La polèmica del debut de La Fura 
dels Baus a La Scala de Milà amb Tan-
nhäusser, de Wagner, no només no 
ha afectat la seva col·laboració amb 
el coliseu líric milanès sinó que ha 
servit d’estímul per impulsar nous 
projectes. L’intendent del teatre, 
Stéphane Lissner, ha encarregat a 
Carlüs Padrissa una nova produc-

El muntatge estarà el 
2013 dins del programa 
del bicentenari de Verdi

ció de Macbeth, que s’estrenarà l’11 
d’abril del 2013 i serà el plat fort de 
la programació relacionada amb el 
bicentenari de Verdi.
 Amb els contractes ja redactats, 
les dues parts estan elaborant el pla 
de treball previ. Lissner, molt sa-
tisfet pel resultat del muntatge de 
l’òpera de Wagner, va treure impor-
tància a la reacció del sector radical 
de públic el dia de la première, dime-
cres passat, i va garantir a La Fura un 
càsting de molta volada per a la mag-
na obra de Verdi, de quatre actes, ba-
sada en la cèlebre tragèdia de Willi-
am Shakespeare. Amb aquesta com-

posició, l’autor va fer un gir cap al 
verdader drama musical, que no se-
guia les tradicionals convencions de 
l’òpera italiana.

REACCIONS POSITIVES / Les protestes 
que van acompanyar les ovacions 
del primer dia de Tannhäusser ja no es 
van repetir en la funció de dissabte, 
dominada pels aplaudiments, sal-
vant alguna amb prou feines percep-
tible reacció contrària en un esdeve-
niment d’aires històrics. No en va La 
Fura ha debutat al coliseu milanès 
amb la que és la seva cinquena ver-
sió d’una obra de Wagner. H


