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CULTURA I SOCIETAT 

Quan el grup d'investigadors va
obrir el taüt del general Prim gai -
rebé 142 anys després del seu as-
sassinat, s’hi van trobar el cos, en
millor estat del previst, vestit de ca-
pità general, i una sorpresa ines-
perada: tres flascons col·locats en
forma de triangle a les aixelles i
l'entrecuix.

Lloc de l'escena: Hospital Sant
Joan de Reus a finals del mes de se-
tembre. El cos de qui va ser presi-
dent del Consell de Ministres és
analitzat per un grup d'experts
amb motiu de la seva protecció de
cara al bicentenari del seu naixe-
ment el 2014.

Allà, l'equip s'adona de la pre-
sència dels tres pots, que contenen
un líquid groc i s'obre un debat so-
bre la funció que tenien. El pot de
l'entrecuix és més gran que els
dos col·locats sota les aixelles i tí-
midament es veu que hi ha algu-
na cosa dins, il·lustra l'alcalde,
que a més explica que «sorpre-

nentment» no estan tapats her-
mèticament (cosa que explicaria
que no el seu contingut no s’hagi
evaporat amb el temps), sinó que
estan embolicats amb una mena
de mosquitera.

Des del dia de l’assassinat de
Prim, un fred 27 de desembre de
1870 mentre es dirigia a una ber-
lina al Ministeri de la Guerra a Ma-
drid, un halo de misteri envolta la
figura del  general. «Veurem que
ens delaten els tres flascons, que
després de 142 anys encara con-
tribueixen al misteri i la mitificació
d'un dels grans dirigents d'aquest
país», afegeix el regidor de Reus.

Emilio de Diego, professor
d'Història de la Universitat Com-
plutense i encarregat d'obrir el ci-
cle de conferències Prim: Catala-
nitzar Espanya des de la moderni-
tat, comenta que aviat es coneixerà
a què respon la col·locació dels re-
cipients, un cop els investigadors
acabin la seva feina. 

Preguntat per les hipòtesis que

s’estudien, de Diego opta per aque-
lles relacionades amb substàn-
cies per fer olor i elements químics
per conservar millor el cadàver.

Això no treu, afegeix el profes-
sor, que el general fos maçó. «No
hi ha cap dubte de la pertinença de
Prim a la maçoneria», afegeix Die-
go, que recalca que hi ha docu-
mentació suficient per afirmar
que a la seva lògia coneixien l'es-
tadista com a «germà Washing-
ton».

A més d'aquestes apreciacions

sobre Prim, el professor destaca la
figura del general, que va ser un
home «amant» de l'Estat de Dret i
liberal i que «quan es va dedicar a
conspirar, va ser pel restabliment
d'un marc constitucional».

Prim, cap del partit progressis-
ta, va ser un reincident conspira-
dor contra els governs d'Isabel II i
va organitzar des del seu dester-
rament a Anglaterra la revolució de
1868, que va suposar el derroca-
ment de la reina i la fi de l'era isa-
belina.

Per la seva banda, Pedro Álva-
rez Lazo, catedràtic de la Univer-
sitat Pontifícia de Comillas i expert
en maçoneria, descarta que els
flascons siguin ingredients d’un ri-
tual maçònic, perquè no es cor-
respon en «absolut» amb les ceri-
mònies de l'època.

Per a Álvarez Lazo, és una co-
incidència que els tres flascons
formin un triangle i no tenen res a
veure amb la «realitat» dels actes
maçònics, que consistien en mis-

ses presidides pel venerable de la
lògia en temples maçònics i no en
esglésies, i sense el cos del difunt
present. Està convençut que les
proves que practiquen els investi-
gadors demostraran que l'origen
dels recipients està en la tasca de
l’embalsamador, per conservar el
cadàver, i no en una lògia.

A més, segons Álvarez Lazo, hi
ha molta «mitologia» i «llegenda»
sobre el personatge, i no hi ha do-
cumentació fiable que demostri
que Prim fos maçó en una època
en què aquesta pràctica era molt
incipient a Espanya,  tot i que fa es-
ment a què alguns defensen la
teoria de «novel·la policíaca», que
hi va haver una cerimònia maçò-
nica a l'església d'Atocha on es va
celebrar el funeral de Prim.

Aquesta novel·la tindrà el seu
desenllaç d’aquí a un parell de
mesos, quan els investigadors aca-
bin la feina, i resolguin definitiva-
ment el misteri dels flascons de
Prim. 
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El misteri dels flascons del general Prim
L’obertura del taüt del dirigent, de qui s’està analitzant el cos, deixa al descobert tres pots que alimenten el mite

sobre les funcions dels flascons
Els tres pots podrien ser perfums per
evitar la pudor; substàncies quími-
ques per mantenir el cos en bon es-
tat, o formar part d’un ritual maçònic. 

3 HIPÒTESIS 

LA XIFRA

El dramaturg Carles Batlle, que
aquests dies participa al festival
Temporada Alta dins el Torneig de
Dramatúrgia Catalana, s’estrena en
el món de la novel·la amb Kàrda-
van, una saga fantàstica amb una
ambientació real basada en la
zona de l’Alta Garrotxa. La llegen-
da de l’impostor és la primera part
d’aquesta trilogia a l’estil de Patrick
Rothfuss que proposa una història
d’aventures situada en un món
imaginari i aparentment remot,
CarrMorr. 

El llibre de Batlle arrenca l’estiu
del 2011, quan en Pol Bàrsac s’es-
capa de casa seva fugint de la po-
licia, que vol arrestar-lo per sabo-
tatge a les manifestacions d’in-
dignats. Intentant passar a França,
s’interna a les abruptes munta nyes
garrotines, però per un estrany
fenomen físic és transportat a un
univers fantàstic amb ciutats en-
castellades, animals inversem-
blants i selves frondoses. Per so-
breviure en aquest nou món,  en
Pol haurà de suplantar la identitat
d’un ésser mític, el Kàrvadan, res-
ponsable de salvar aquest món
d’una plaga malèfica. 

Muntanyes màgiques 
Es tracta d’una novel·la d’inicia-

ció destinada a adolescents a par-
tir dels 14 anys, on el protagonis-
ta descobrirà el món i a si mateix
i que reuneix tots els ingredients
del gènere fantàstic: llocs salvatges,
lluites de poder, ciutats fantàsti-
ques, animals fabulosos, viatges en
el temps, batalles i guerres i histò-
ries d’amor.

Kàrdavan està ambientant en

un món primitiu i aparentment re-
mot, CarrMorr, i que en realitat es
basa en un enclavament real: la
zona muntanyosa que va des de la
Mare de Déu del Mont a Coma-
negra. 

Els recorreguts dels personatges
proposen dos itineraris excursio-
nistes per als més atrevits, que
després de llegir la novel·la poden
fer servir el mapa que l’acompa-
nya.

El primer recorregut circula des
del Gorg Blau –a la llera del Borró–
fins al Mont, passant per la Suca,
els Trulls, Can Bosc, Puig de Mal-
veí, Collada d’Espinau, Tossa d’Es-
pinau, Puig de Torroella, Pla del Vi
i Coll de Joncanat. 

El segon recorregut és una ruta
que surt del Mont i hi torna passant
per Espinau, Collada d’Espinau,
Font dels Trulls, Torrent de Lliu-
rona, Collada de Montosa, el Coll
de les Calans del Carig i el Coll de
la Creu, entre d’altres llocs. 
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Carles Batlle omple l’Alta
Garrotxa de màgia amb la
saga fantàstica «Kàrvadan»

La primera part de la saga.
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