EL CONTE HISTÒRIC

AMORS DE LA GÜELFA
E DE CURIAL
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Què fer quan l’alegria e la tristesa et devoren amb la mateixa intensitat? Quedar-te immòbil en un racó, sense acabar
de saber quin dels dos sentiments se t’imposa damunt de
l’altre? Buscar-te activitats que et distreguin l’ànsia del cor?
Escoltar els sorolls que entren per la finestra e que són la
prova irrefutable que el món és tan viu com tu, que els pots
sentir e diferenciar? El lladruc d’un parell de gossos, els
xiulets de les merles, el parrupeig de les tórtores, el renill
d’una mula, el sotrac d’un carro massa carregat, els cops del
martell a l’enclusa, les veus de tres homes que xerren, l’olor
de la pols del carrer que s’enfila per la cortina, res de tot açò
no podrà atordir les teves emocions, valdrà més que et posis
a escriure. Agafa un dels dos quaderns que t’han sobrat e
posa-t’hi. Vinga.
Avui, dia de Sant Marc de l’any de la Nativitat del Senyor
1448, he conclòs los Amors de la Güelfa e de Curial. M’inunda la felicitat per la feina feta. M’omplo els pulmons per
respirar a fons la satisfacció que se m’escampa per tots els
porus de la pell. Començaria a córrer pels carrers, a fer salts
d’alegria, a explicar a tothom que ho he aconseguit, que
he escrit molts quaderns amb les aventures e desventures
d’uns personatges que són fruit només de la meva imaginació. És clar que m’he inspirat en persones reals, que hi he fet
aparèixer don Pedro d’Aragó, rei molt noble e molt valerós
en extrem, que he tingut assessorament, però la trama e el
desenvolupament dels caràcters són tots meus e açò m’omple d’orgull, no ho negaré. No és pas dolent, que ho confessi,
perquè no es tracta de vanitat, sinó que el que he escrit és
el resultat de molts mesos, anys, de feina constant, intensa
com una tempesta. Com una tempesta davant de la qual
no et pots protegir perquè els llamps e els trons t’encisen al
mateix temps que t’atordeixen e quan la pluja et mulla tot lo
cos, de cap a peus, l’única opció és assaborir la sensació de
joia per haver-te deixat posseir per una força sobrenatural

tan potent e tan bella. Durant set anys
he viscut a dins de la pell de tots los
personatges, he pensat e sentit com
la Güelfa, com Laquesis, com Camar
e com Curial. Cada dia m’he llevat, a
l’alba, essent un d’ells e me n’he anat
a dormir, quan la llum de les candeles
ja no em permetia escriure més, essent-ne un altre de diferent. Els he
dut tots quatre amb mi
quan
menjava, quan anava a
buscar
alguna cosa a l’hort,
quan treballava en la còpia
d’algun
manuscrit al taller.
Hem tingut
molts encàrrecs
e és per açò
que he hagut
de fer un
esforç gran,
renunciant a
les estones
d’esbarjo e de
plaer. Durant set anys, qualsevol situació de la
vida quotidiana m’ha
arrencat la mateixa
pregunta: què hauria fet
ara, la Güelfa? Què hauria
pensat aquí, Curial? Hauria
confessat la seva angúnia,
Laquesis? Recordo un dia, no
fa gaire, que davant de l’obrador del barber Pere Guitart vaig
veure com feia una sagnia al braç
d’un home vell que no conec. Un gos
llepava la sang caiguda a l’escudella
de terra. La Madrona e l’Úrsula, que
passaven per allí, van girar la cara
amb angúnia. E jo em vaig preguntar,
de manera instintiva, si aquella hauria
pogut ser la reacció de Laquesis perquè acabava de repassar l’episodi de la descripció del
seu vestit ple de llaços
que són com ulls. Ulls
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e llaços per lligar per sempre l’enamorat esquerp. Com no m’ha de devorar
la tristesa si ara que ja he acabat, la
Güelfa, Curial, Laquesis e Camar
em fugiran de dins perquè ja tenen
vida pròpia? Com podré viure sense
ells després d’haver respirat com ells
durant set anys llargs? L’alegria e la
tristesa em devoren amb la mateixa
intensitat. Sense la Güelfa, sense Curial, sense Laquesis ni Camar, hauré de
tornar a la buidor de la solitud e a esperar el veredicte de Melcior de Pando, que em va prometre que es llegiria
sencer el manuscrit e que em diria,
amb tota sinceritat, si havia fet una
bona obra o si valia més que la llencés
al foc. Quan vingui aquest vespre, li
donaré relligats tots los quaderns que
he escrit e esperaré amb paciència
que n’acabi la lectura, que serà llarga.
Amb paciència, dic? És impossible.
El neguit també em devorarà mentre
esperi lo seu judici, que serà com lo
judici del Parnàs, com em va costar
d’escriure aquest episodi, ho reconec.
Melcior, tens nom de rei e potser per
açò ets una persona tan bona e tan generosa. T’agrairé sempre el suport que
m’has donat, la confiança, el coratge
que m’has inculcat en els moments
de dubte. Perquè durant l’escriptura
d’una obra sempre hi ha inseguretats
que et fan pensar que valdria més
que no continuessis endavant, que
valdria més que invertissis el temps
anant a passejar pels camps que hi ha
extramurs. Però no. Hi ha alguna cosa
que t’empeny a continuar inventant
e escrivint, no hi pots fer més, és així
com va. Tu m’ho vas deixar ben clar,
Melcior, el dia que et vaig començar
a explicar la història que em ballava
pel cap des d’antic. L’havia deixat reposar a dins meu llarg temps, com el
pagès que deixa un camp en guaret.
Pivotarà damunt de dos eixos, et vaig
explicar, l’amor e la guerra, los amors
e les aventures cavalleresques perquè
tot açò és el que li agrada escoltar a la
gent. Em vas ajudar a trobar els noms
dels protagonistes, a concretar que
les històries d’amor havien de ser tres,
viscudes en tres territoris diferents
perquè tres és el número de la Trinitat,
e de tot em vas convèncer. Em vas ajudar a construir els episodis de lluita,
em vas fer veure que hi havia de posar
escuts, arnesos, llances, espases, he-

ralds e falcons e tantes altres coses.
Em vas regalar el deliciós personatge
de Festa, que acompanya Curial d’incògnit en el seu aprenentatge amb l’espasa e la llança. E amb l’amor, que és
una passió que desborda els cors, una
dolçor amarga com la descriuen los
poetes, tu ja saps què vull dir. Em vas
parlar del Parnàs, de Dictis e Dares,
d’Homer, de l’Eneida de Virgili, em vas
fer llegir els clàssics, antics e moderns,
perquè lo seu sublim e meravellós estil
se’m fiqués a dins e em pogués sortir
amb naturalitat quan escrivís. Sense
tu la meva ficció no s’hauria convertit en el que és, e com que açò és tan
evident e innegable, jo te n’estaré per
sempre agraïda. Mentre sigui viva.
Quan t’hagis llegit los Amors de la
Güelfa e de Curial, Melcior, si lo judici
és favorable, e jo espero que ho sigui,
llavors escriuré al primer quadern lo
meu nom, la data d’escriptura, la dedicatòria, la taula de capítols. Et vull
dedicar a tu los Amors de la Güelfa e de
Curial encara que sigui poc habitual
perquè ets home e no pertanys a l’alta
noblesa, però que ningú no se n’estranyi perquè la consciència em dicta que
ho he de fer així després de l’ajuda impagable que de tu he rebut. Estic tan
contenta per tot, Melcior, que si em
dius que el que he escrit té cap mèrit
t’abraçaré com m’agrada fer-ho e després del bes rentaré amb la llengua los
meus llavis per prendre’ls el sucre de
la saliva que hi haurà quedat dels teus.
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