
L’escriptor Albert Villaró viatja
fins a la «terrible» primavera del
1837 en la seva nova novel·la La
companyia nòrdica, on narra des
del Far West català, que situa al
Prepirineu, la primera guerra car-
lina, amb un particular grup de
protagonistes encapçalat per un
soldat prussià. Villaró explica que
el seu nou títol, que publica Co-
lumna, feia molt de temps que era
al seu cap, encara que no li ha do-
nat forma fins ara, i ho fa a partir
d’un recurs literari, un suposat
palimpsest, que li va arribar quan
exercia d’arxiver a la Seu d’Urgell,
a principi del segle XXI.

En aquest document, un dietari
amb ressons a Joan Perucho, apa-
reixen una sèrie de personatges,
encapçalats pel seu autor, el sol-
dat prussià Ulrich von Wilamo-
vitz, botànic i violinista, que en un
viatge en plena guerra carlina
coincideix amb el capità Osinal-
de, el pare Cebrià, un monjo fugit
de Montserrat, i una dona enig-
màtica anomenada Mina, que els
va fer de guia.

«Per què el segle XIX, els carlins
i el Prepirineu?», es pregunta el
mateix Villaró, per respondre a
continuació que es tracta d’un lloc
«salvatge, situat entre Sant Joan de
l’Erm, Gavarra i Organyà, el Far
West català, un lloc molt al marge
de les carreteres de les rutes dels
caps de setmana». A més de ser
una zona que coneix a la perfecció
 –ell és andorrà–, també sempre
s’ha mostrat interessat en el segle
XIX i els carlins, «perquè són la
nostra epopeia oblidada».

Segons la seva opinió, «sobre
això s’ha parlat molt poc, més en-

llà d’alguna novel·la com la de
Raül Garrigasait, Els estranys. Si
els americans escriuen sobre la
seva guerra de Successió, a nosal-
tres ens falta aquesta mirada so-
bre el passat, sobre la lluita dels
carlins, que va ser desesperada,
contra la modernitat, i sabent que
estava condemnada al fracàs».

Un dels personatges de l’obra,
un brigadier anomenat Ros d’Ero-
les, el reconeix i arriba a pronun-
ciar que la lluita és inútil i sap que

perdrà, «però per dignitat cal fer-
ho». Per tant, la novel·la, que és
també d’aventures, amb tocs fan-
tàstics i d’humor, recull la «idea de
la fricció entre la modernitat i l’an-
tic règim, no tant entès com un
sistema polític, sinó com una ma-
nera de vida».

Així mateix, es plasma «l’aban-
donament d’una manera d’enten-
dre l’home i la natura per abraçar
una forma més materialista de re-
lacionar-nos». Villaró diu que el

lector podrà viatjar amb uns per-
sonatges que «fan un creixement
personal», començant pel soldat
Ulrich von Wilamovitz, procedent
de Silèsia, al llarg d’un «període
fascinant», que s’allarga entre els
anys 20 i 40 del segle XIX.

Sobre el fet que el carlisme gai-
rebé no s’hagi tractat en la litera-
tura catalana, Villaró ho atribueix
al fet que «va quedar molt lligat al
suport al bàndol nacional durant
la guerra civil, i ja no s’han volgut
veure les altres fases que va viure
el moviment». Alhora, «el carlis-
me català era molt rural, de zones
de l’interior, mal comunicades, a
la muntanya, amb fama de movi-
ment retrògrad i carca. Però jo els
he volgut presentar com el que
eren, conscients del seu destí, en
una epopeia molt romàntica, sos-
pitant que la seva causa, la lluita
contra la modernitat, estava per-
duda».

Sobre el títol de la novel·la, re-
vela que també el tenia al cap des
que als divuit anys va anar a Esto-
colm i va veure que els magat-
zems de la ciutat es deien Com-
panyia Nòrdica. Llavors, confessa,
va pensar «que era un títol fantàs-
tic per a una novel·la que podria
escriure en el futur» i ara ha arri-
bat el moment.   

Albert Villaró narra des del Far West
català la primera guerra carlina
L’autor andorrà parteix d’un dietari que va rebre a final del segle XX quan era l’arxiver de la Seu
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L’escriptor viatja fins al segle XIX en la seva darrera novel·la

 Forçosament reduïda per les condicions sanitàries obligatòries que s’impo-
sen en qualsevol trobada a l’espai públic des de fa mesos, la Festa Major de Sa-
llent ja ha començat a caminar, malgrat tot, i un dels atractius d’aquesta edició
és l’exposició de cultura popular local que es pot visitar a l’Espai Cultural de la
Fàbrica Vella fins al dilluns dia 14 de setembre. Totes les entitats del poble han
col·laborat en l’organització d’una mostra que dona testimoni de la vitalitat del
teixit cultural de la vila llobregatina. En la primera sala del circuit  –creat per
evitar aglomeracions i anades i vingudes que provoquin trobades innecessà-
ries–, s’hi exhibeixen els nans i els gegants de Sallent. Més endavant, i en un es-
pai força ampli, al vestíbul del teatre, els col·lectius locals hi ensenyen els seus
atributs identitaris: La Fumera, els Bandolers de Sallent, l’Esbart Vila de Sa-
llent, els Bastoners de Sallent, l’Esbart de Cabrianes, El Maqui-Gegant Popular
de Sallent, el Carrilet de Sallent i l’associació Adona’t. -Toni Mata i Riu

Sallent llueix el patrimoni de la seva cultura
popular i les entitats en una exposició
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UN TEMA POC TRACTAT El carlisme té poca requesta en la literatura catalana contemporània, tot i que el rerefons
de les guerres plantejava una qüestió tan rellevant i universal com el combat entre la tradició i la modernitat
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El projecte  radiofònic Les histò-
ries de l’avi Josepque Mar Puig i el
músic surienc Mateu Peramiquel
van crear aquest estiu pren cos en
forma d’obra de teatre: el muntat-
ge es podrà veure els dos propers
dilluns i dimarts –dies 7, 8, 14 i 15
de setembre, a les 20.30 h– a la Ba-
dabadoc, una sala escènica del
barri de Gràcia de Barcelona. La
peça dura 1 hora i combina la nar-
ració, la música i el cant. A més
dels dos autors, també hi figura
Eduard Mauri com a intèrpret.

Una xerrada amb l’avi de Mar
Puig, Josep, que va arribar a Cata-
lunya als 16 anys procedent de
Toga (Castelló), va engrescar els
dos artistes a crear uns textos so-
bre qüestions d’interès general,
com l’assetjament escolar o el mal
ús de les xarxes socials, que es van
convertir en píndoles radiofòni-
ques emeses a Ona Bages durant
l’estiu. Cada programa contenia la
narració d’una història a càrrec de
Puig amb la música de fons crea-
da pel surienc i interpretada per
ell mateix al piano.

La cadena bagenca va emetre
quinze capítols deLes històries de
l’avi Josep, que es poden recupe-
rar a les plataformes digitals Spo-
tify, YouTube i Soundcloud. El res-
sò que va tenir la iniciativa va ani-
mar els autors no tan sols a pre-
veure una segona temporada ra-
diofònica, sinó també a la creació
d’un espectacle teatral i l’enregis-
trament d’un disc.

Dit i fet, a partir d’avui les histò-
ries de l’avi arriben a l’escenari.
Puig i Peramiquel han unit diver-
sos fragments de les narracions,
en les quals es vol fomentar el de-
bat al voltant de qüestions relle-
vant a escala social, i n’han fet una
obra de teatre musical que inicia
el seu recorregut a la Badabadoc,
una sala amb sis anys d’història.

En el confinament, Mateu Pe-
ramiquel també va compondre i
enregistrar la cançóEns tornarem
a abraçar, amb voluntat d’animar
la ciutadania en un moment difí-
cil, que va sumar milers de visua-
litzacions a la xarxa YouTube. 

REDACCIÓ MANRESA

El surienc Mateu
Peramiquel porta
«Les històries de
l’avi Josep» al
teatre Badabadoc

ARXIU PARTICULAR

Puig, l’avi Josep i Peramiquel
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