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DE COM FOU CONEGUDA AQUESTA CRÓNICA 

Per tal que siguin com cal registrats, sabuts  i coneguts, en los temps presents i futurs, los 

grans fets que van tenir lloc en les terres de la Marina i les grans meravelles i també adversitats 

que aquests fets portaren. Per tal que los nostres hòmens entenguin aquells successos i per donar 

exemple a tots los altres hòmens del món, vull ocupar-me ara d'ordenar-los i relatar-los segons les 

paraules sinceres que em van revelar gents d'altres creences, però de bon cor, també gentils 

dames i valerosos cavallers cristians del nostre bon Déu que les van viure de prop o van saber 

d'altres que sí les visqueren. Ningú que no hagi escoltat a tots pot ser just coneixedor de tals fets i 

mereixedor de dir-se narrador d'aquesta crònica. 

Encara que aquest relat és escrit en lo nostre temps del bon rei Pere, rei d'Aragó, de 

València, de Sicília i comte de Barcelona i la Ribagorça, perquè quedi clar d'on surt aquest món del 

qual parlarem en gestes memorables, hem de tombar fins un any que no he sabut precisar, en los 

temps del sant pare Adrià, cap a finals del primer verd, quan pel terrible judici de Déu i per culpa 

dels nostres pecats, una ingent multitud de islamites i altres enemics del nom de Crist, ocuparen 

grans parts de la nostra terra, que alguns anomenen del Penedès. Van envair moltíssims pobles i 

viles, destruint esglésies, profanant llocs sants i causant no pocs estralls als cristians. Cremaren 

tota la nostra terra fins lo castell de Gelida acoltellant incomptables animes i sotmetent molts milers 

d'hòmens, dones i xiquets, deixant despoblada tota la contrada; relaten veus que fins i tot arribaren 

als llunyans llocs de Besalú, Girona i Narbona i encara d'altres diuen que abastaren comtats més 

remots. 

En les nostres terres un dels flagells fou la invasió de la urbs d'Olèrdola, on molts moriren i 

foren fets innombrables captius. Però los infidels no anaren més a llevant d'aquest castell tan antic,

potser creient que res més hi havia darrera les muntanyes de llevant, on canten les cogullades, que 

no fóra la mar i los seus perillosos pantans. D'aquesta manera les terres de la Marina van quedar 

lliures d'aquell sotrac de morts, penes i sang, i los seus habitants van romandre en les seves llars 

podent treballar les seves terres, si bé ja no depenien de cap senyor ni de cap autoritat en haver 

mort o fugit tots los nobles gots de la contrada. Amb lo temps la gent de la Marina va perdre la por 

d'aquells que havien atacat i devastat la regió perquè no gaire coneixien d'ells i només los més vells

recordaven què havia passat. Poc a poc van anar sabent que la majoria dels captius dels sarraïns 
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havien tornat a les seves cases, que molts dels abans bons cristians havien abraçat aquella nova 

fe, que hi hagué los que volgueren continuar seguint la llei del bon Déu, nostre senyor, i pagaven 

un cens per viure en pau... Aital fou com altres generacions van començar a relacionar-se amb los 

veïns de ponent i de migjorn, de la Vila dels Llops al castellet sarraí on ara hi ha la Santa Creu, de

les ribes de Jafre al puig Florit i encara enllà de les planes del riu que los més antics anomenaven 

Maius i naltros en diem Foix. Bé fossin cristians, ismaelites o israelites, tots eren delerosos de viure 

en pau i sense basarda. També arribaven veus que a cerç, en les terres de bell antuvi de Barcelona 

i Terrassa, nous cristians havien arribat de regions llunyanes, establint un nou país amb un rei molt 

poderós anomenat Lluís, qui havia deixat de;a un gran cavaller com governador perquè lo castell 

del seu reialme era a moltes jornades de distància.

Va passar en aquells temps que, orgullosos de ser qui eren, los de la Marina van començar 

a dir-se los antics, perquè ningú no oblidés que llurs avantpassats hi eren en aquelles contrades 

molt abans dels temps en que lo món havia canviat tant. També d'aquell temps fou la voluntat de 

l'atzar, Déu proveeix, que tots los grans senyors mahometans i cristians respectessin la gent de la 

Marina, deixant-la en pau i sense servitud, car que van voler considerar que aquells boscos no 

tenien cap valor i era millor política tenir una frontera ampla amb l'enemic, terra de ningú li digueren, 

encara que fos terra d'un grapat d'antics. Amb l'ajut de Nostre Senyor l'harmonia no es trencà, ben 

segur que en cap contrada no s'ha trobat mai un temps on gents diverses, de creences i costums 

diferents i pells també distintes visquessin a frec sense destorb. 

Fou d'aquestes terres i d'aquest temps que va néixer en Guillem de Llacunalba, fill d'una 

nissaga molt antiga, amb sang romana i gòtica corrent per les seves venes i molt estimat per la 

fortuna, que l'afavorí amb la for;a d'un lleó i l'astúcia d'un griu. Ell mereix la nostra màxima lloança 

per les seves gestes i lo perdó de Déu pels seus pecats, puix que no ha hagut un cavaller més 

audaç i gentil des que lo món és món. 
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DE COM EN GUILLEM VA APRENDRE D'EN GAUSBERT 

En arribar a l'edat de fer-se home en Guillem de Llacunalba anava cada dia, cap a l'hora 

sexta, al lloc del pla de Jorba, on en un vell massot de fusta i pedra vivia lo venerable Gausbert, un

home savi de lletres i armes que havia d'entrenar en l'art de cavalleries al jove aspirant a cavaller.

De bon matí i fins lo darrer raig del sol, envoltats aquells tossals allunyats de la resta del 

món, mestre i deixeble donaven tot lo millor que portaven dins. 

-Amunt,  més  amunt  l'espasa!  -corregia  lo  destre  Gausbert-.  Si  deixes  que  ton  rival

pugui colpejar-te frontalment, ben et juro que serà l'ultima cosa que podràs fer en aquesta vida! 

-Lo flanc dret, vigila'l! 

-Amunt, et dic, branda amunt! 

-Compte amb la guàrdia quan escomets! 

Després de la becaina, havent dinat, era la millor hora per exercitar l'art de l'espasa. En 

Guillem i en Gausbert creuaven les seves armes mentre lo mestre bramava consells cada cop que 

lo jove l'errava. 

-Si aquestes espases no fossin romes t'hauria occit més de vint cops avui... 

L'orgullós Guillem s'enfadava cada cop que sentia en la seva pell lo ferro truncat de l'espasa 

d'en Gausbert. Quan se sentí prou irat i ferit en la seva vanitat, prengué tota l'embranzida que lo 

seu coratge li donava i envestí lo mestre, brandant l'espasa amb tota la braó. Més lo preceptor era 

qui era i encara no havia arribat lo moment en que lo deixeble podés comparar-s'hi, així doncs, amb 

un àgil moviment de cintura i deixant un peu enrere, lo provecte Gausbert va evitar l'escomesa del 

noi i lo féu rodolar per terra. 

-La  teva  força  l'has  de  trobar  al  cap  i  no  pas  als  músculs...-replicà  lo  mestre-.  Si  et

deixes cegar per la fúria mai no arribaràs a fer la meitat dels meus anys... 

En Guillem va aixecar-se estossinat per la lli;ó, era prou cansat i ven;ut com per deixar-ho 

estar per aquell dia, però era massa arrogant com per poder-ho reconèixer. 

-Fem un nou combat, mestre. Segur que ara no us seré un rival tan beneit. 

-No Guillem, avui ja has mort massa cops... -va respondre, sorneguer-. I no convé que

t'acostumis a la derrota, podria ser que t'oblidessis de guanyar... A més, ja sóc massa vell per 
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passar tant de temps batent amb l'espasa. 

-Però per arribar a ser un cavaller he d'aprendre a perdre moltes vegades -va protestar

en Guillem-. Vos mateix vau dir-me que només coneixent la derrota s'aprèn a estimar la victòria. 

-<;o  és,  ben  cert.  Més  l'art  de  cavalleries  no  és  mesura  només  per  la  destresa  amb

l'espasa, hi ha molt més per aprendre Guillem, has de decidir allò que vols ser. Aquesta part tot just

depèn de tu, jo puc fer ben poca cosa. 

-Què voleu dir? No us entenc... 

-Has  de  descobrir  perquè  tens  la  voluntat  de  ser  cavaller;  car  si  volessis  cavalleria  per

ésser ric o per senyorejar o només per bornar, sense ser digne d'aquesta condició, sense respectar 

los altres que a tu et respecten, llavors amant la cavalleria amaries lo deshonor, perquè és indigne 

d'un cavaller aprofitar llur condició per tenir riquesa, comoditat i fama. 

-Però  la  cavalleria  no  pot  ser  mantinguda  sense  un  bon  cavall,  un  curat  arnés  i  la  braó

d'una justa espasa, cal doncs hisenda i coratge per a ser cavaller. 

-La humilitat és la xarxa de l'honor. On hagi lo cavall més àgil, l'arnés més car i l'espasa

virtuosa més esmolada no haurà honra si lo cavaller no ha respectat llur categoria. En canvi un 

rossí afamat, un arnés vell i rovellat i una espasa espuntada seran dignes companys d'un cavaller 

just i noble, defensor del seu honor abans que dels tresors i la fama. L'honor, jove Guillem, l'honor i 

lo respecte dels altres és l'únic fardatge que ens emportem d'aquest món. Si lo cavaller no és 

virtuós en si mateix, no pot donar això que no hi ha i és de pitjor condició que les plantes, que han 

virtut de donar les unes a les altres llur naturalesa. 

-Llavors,  si  un  cavaller  no  pot  treure'n  profit  de  les  seves  gestes,  què  pot  dur-lo  a  fer

jurament? 

-Cada  cavaller  ha  de  trobar  llur  pròpia  motivació,  la  fita  dels  seus  dies.  De  que  siguis

capa; de trobar la teva pròpia en depèn lo teu futur. 

-Vos vau saber trobar la vostra? 

-Ningú no és un veritable cavaller si no és capa; de trobar una raó d'ésser. Però la meva

circumstancia és contraria a la teva, jo no podia ser armat cavaller perquè a la Marina no hi havia 

senyor a qui pogués jurar fidelitat i vaig ser errant, cercant la meva fortuna. 

-Ara tampoc n'hi ha cap de senyor. 

-Aqueixos temps d'ara són ben diferents, tots los reialmes estan en ebullició i sembla que

llurs armes estan deleroses de pugnar. Les fronteres mudaran, també ací a la Marina. Quan arribi 

lo teu moment, que arribarà més aviat que tard, podràs comprovar-ho. De moment només és 

menester que sàpigues trobar una raó de voler ser cavaller, per tots temps valedora. 

-I com ho faig? 
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-Vés, què sé jo! Cadascú ho fa de la seva faiçó. 

En Guillem mirava lo seu instructor amb cara de desconcert, tenia marcat a la cara un gest 

de voler entendre, de copsar una a una totes les paraules sàvies d'en Gausbert, més no veia gens 

de clar com seguir endavant, com avançar pel seu propi compte. Adonant-se, lo mestre va ajudar- 

lo un cop més. 

-Guaita lo cel lilós com d'extraordinari és... I aquest sol com una taronja embolcallada de

foc... -va dir-li, assenyalant l'astre del capvespre amb lo dit-. No t'ho sembla? Hi ha mil coses al

món que són fantàstiques i no ens aturem a fruir d'elles, molts cops una vesprada és la més bella 

de les experiències... 

-No trobo quin gust hi ha en mirar lo cel -va respondre lo mossicot, gens complagut-. Si

haguessin guatlles que ca;ar o núvols negres que volguessin advertir tempestes, encara trobaria lo 

sentit... 

-Ai,  Guillem!  -va  sospirar  en  Gausbert-.  Algun  dia  trobaràs  quelcom  que  t'agradarà

mirar pel simple gust de mirar. Tant cert com hi ha món que aprendràs a xalar amb coses que avui 

no et diuen res, com aquest cel de meravella. Aquell jorn podràs entendre d'això què et parlo, 

hauràs descobert la bellesa en tota la seva puresa. Llavors recordaràs aquests mots meus d'ara. 
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DE COM EN GUILLEM VA VEURE PER PRIMER COP N'AYÇ;A 

Com cada dia en Guillem havia sortit a cavalcar a trenc l'alba, un bon genet s'ha de fer amb 

moltes hores de munta i lo savi Gausbert l'obligava a aquest entrenament. Aquell matí lo trot l'havia 

de portar més enllà del Bargalló i lo pujol dels Llops, a tocar del riu i fins arribar a la planella on lo 

bosc es perd entre muntanyes, ben bé a igual distància de Matabona i la quadra de Rocacrespa. 

Aquelles terres quedaven al límit de la Marina i darrera de les muntanyes de Sant Pau hi havia 

l'islam, travessar-les era una temeritat que només un eixelebrat podia tenir en compte. 

-Camina poc a poc sense fer sonar los ferros -va dir a cau d'orella al seu cavall Bonamic 

-confio en lo teu galop si cal sortir corrent... 

L'animal va renillar donant per bona l'ordre i va començar a moure's lentament, poc a 

poc, gairebé palpant cada pam de terreny en pas recollit. Havia estat un regal del pare quan 

només era un petit poltre acabat de deslletar i en Guillem deixava enrere ser xiquet, ara havia 

esdevingut un cavall de guerra notable i més velo; que cap altre. Lo seu amo lo tractava amb 

zel i afecte, Bonamic només menjava pa de blat i dormia en matalàs de plomes. Diuen brames 

que en Guillem li consultava los afers importants i lo cavall l'aconsellava responent en un codi 

secret que només lo jove entenia. És creure de fluix, car aquestes faules són coses de mainada i 

de gent que no hi és tota. 

Deixant a l'esquena lo puig de les Tortes i lo camí de Rocacrespa, genet i muntura 

avançaven fregant los arbres d'aquell espès bosc, cap sender obert portava a l'altra banda de les 

muntanyes, puix que ningú feia aquell recorregut des feia molt de temps. Només van veure un 

parell d'esquirols i sentiren unes poques mallerengues, com si les bèsties tampoc gosessin fer 

aquell camí debolit. Fins i tot en algun moment en Guillem havia d'abaixar les espatlles per evitar 

les branques més baixes dels arbres, tot arraulint-se amb lo coll de l'animal. Al cap d'una estona lo 

jove agosarat arribà a l'obaga d'un muntijol, on va veure com les aigües d'un torrent travessaven 

calmes una renglera d'alzines, abans de córrer braves costa avall cap a migdia, perdent-se per 

entre lo rocam. Des del seu lloc va esguardar a solell entre l'arbrat, descobrint un parell de feixes 

que eren rompudes feia temps, car es veien sembrats i una sèquia que començava prop de la llera 

i passava arran. Era evident que pels volts devia viure algú, si no volia ser descobert en Guillem 

havia d'augmentar les precaucions o tornar-se per allà on havia vingut. 
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Quan ja havia fet girar cua lo seu destrer, va sentir les passes d'algú que s'acostava a peu i 

va voler mirar enrere. Llavors lo noi, obrint los ulls com un mussol sense esforç per la sorpresa, va 

restar immòbil, pàl·lid, veient com arribava a la ribera del torrent una noia bruna, de pell daurada i

cos espigat, amb los cabells més rinxolats i brillants que mai no havia vist. Qualcú a qui mirar pel 

simple gust de mirar. 

La noia bruna va ficar la mà a l'aigua en un gual que a molt feia un colze de fondària i la va 

tornar a treure ben de pressa, acompanyant lo seu cos amb un moviment impulsiu, queixós. Ben 

segur que l'aigua devia estar força freda, lo sol mai no podia tenir prou temps per a escalfar-la, però 

la jove era del morro fort i aviat va tornar a insistir. Amb la paciència d'un sant va aguantar la mà 

dins lo rierany fins acostumar-se a la fredor, de seguit va ficar l'altra ma amb decisió i ben aviat amb 

les dues s'esquitxava la cara, primer amb unes gotes i després amb prou aigua com per deixar xop 

tot lo rostre. En Guillem continuava mirant-la bocabadat, mentre lo seu cap discutia si era més 

meravella la bellesa de la xicota o la seva obstinació per remullar-se amb aigua tant freda. 

Sense poder sospitar la presència del jove aprenent de cavaller, la noia va continuar 

remullant-se en lo torrent aliena a la mirada furtiva; quan va creure que ja s'havia acostumat prou a 

la fredor, va treure's lo calçat que duia i, ficant tímidament los peus, va anar entrant a l'aigua de 

mica en mica, recollint amb cura lo vestit fins los genolls o no gaire més. 

En Guillem va creure trastocada la seva mirada davant lo fràgil llustre de la noia bruna, mai 

no havia vist uns panxells tant bonics com aquells. De fet mai no havia vist cap de panxell de dona 

o mossa i en lo transcurs de la seva descoberta va poder observar que eren més primes i gràcils 

que les cames de qualsevol home. 

-Que  Déu  em  perdoni  -va  mussitar  Guillem  mentre  es  persignava-.  No  fa  de  cavaller

això d'espiar una donzella quan es creu sola. 

Fent lo cor fort va decidir marxar abans no embrutés més lo seu honor ni lo de la noia que 

fitava, que no podia haver taca ni pecat en la casualitat més sí en la insistència. 

Però ai las! Lo fat indestriable va voler que, en tombar-se per guiar Bonamic bosc en dins, 

una branca traïdora lo colpegés tirós fins descavalcar-lo. La batzacada que es féu en caure va ser 

prou sorollosa per a espantar una bandada de falciots i cridar l'atenció de la noia, que s'acostà 

presta cap a l'esvalot fortuït. Abans que en Guillem i la seva ossada poguessin reaccionar, una 

daga immobilitzava la seva gola mentre una veu dol;a acaronava tots los seus sentits. 

-Qui sou vos? -digué la veu, que no podia ser de cap altra que la noia bruna. 

-Si  afluixeu  la  pressió  de  la  vostra  daga  us  diré  de  bon  grat  tot  allò  que  vulgueu  saber

sobre mi. 
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-La daga té la pressió justa perquè vos pugueu parlar sense témer per la vostra salut i jo

no  m'hagi  de  preocupar  per  la  meva-va  respondre  la  noia,  fent  un  moviment  amb  lo  canell  que

deixava molt clar que era ben capaç de fer servir la daga si calia defensar-se.

-Em dic Guillem i sóc del mas de Llacunalba, de les terres de la Marina. 

-Vaja, un dels antics... I pot saber-se que fèieu espiant-me tant desviat de la vostra casa? 

-No us espiava pas, senyora-va mentir per necessitat en Guillem-. He sortit a muntar i

les passes de lo meu cavall m'han guiat fins aquest bosc sense adonar-me que m'apartava tant del 

meu camí. Després una branca m'ha topat amb lo cap i m'ha tombat. Quan volia llevar-me, lo seu 

fil m'ha barrat lo pas, més li juro per la memòria del meu pare que ignorava que vos fóssiu dins lo 

torrent. 

La jove va clavar los ulls en los d'en Guillem i va observar-lo, sense parpellejar, durant uns 

breus instants. Los de la noia bruna eren ulls negres i transparents que deixaven veure una mena 

de llum dins, una lluor intensa i brillant on feia goig cercar lo propi reflex; en veure-la de prop en

Guillem va saber-se presoner d'aquell ulls negres més que de la daga que encara premia la seva 

gola. Aviat, però, aquells ulls van semblar refiar-se de les paraules d'en Guillem i la daga es va 

retirar del seu coll. 

-Podeu  incorporar-vos...  -va  dir  tot  seguit  la  donzella,  mentre  feia  un  parell  de  passes

enrere-. Us heu trencat res? 

-Quan queia he sentit cruixir alguna cosa -va respondre mentre seia a terra i es portava

les mans a una de les seves cames-. Potser m'he trencat un os... 

La noia es va ajupir fins posar-se arran d'en Guillem. Frec a frec amb lo jove va prendre la 

cama adolorida suaument però amb decisió i va fer-la rotar pel genoll. 

-No sembla que tingueu res trencat... 

-No, més per tenir-vos més temps tant a prop lo meu esguard, me la trencaria de bon gust

tantes vegades com fos menester. 

Mai abans d'aquell dia s'hauria reconegut dient aquelles paraules però, un cop 

escampades, en Guillem va saber-se valent i capa; de fer el que calgués per captivar lo cor 

d'aquella qui ja havia robat lo seu. 

Emperò la noia de cabells rinxolats no era de les que es deixen captivar fàcilment i, prement 

amb força la cama d'en Guillem, per ben poc que no li trenca de debò algun os. 

-Au!! -va queixar-se lo noi nou galant. 

-Si  heu  decidit  desllorigar-vos  alguna  cosa  millor  ho  féu  a  l'altra  banda  de  la  muntanya, 
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que aquí sou en terra d'Al·la i no ens agrada haver de enterrar cristians... 

Encara fent la grémola pel seu genoll maltractat, en Guillem va posar-se en peu prenent les 

regnes de Bonamic. 

-No hauríeu de tractar així un home ferit... 

-Vos  no  esteu  pas  ferit,  senyor,  la  vostra  cama  sencera  esta  tant  ferma  com  lo  vostre

cavall... 

-No es pas de la cama que sóc ferit, senyora -va replicar en Guillem-. La meva ferida

és al cor i és vostè qui l'ha feta. 

-No sou més que un mentider. 

-Jo no menteixo mai, senyora... 

-Ah,  no?  -preguntà  sorneguera,  la  noia  bruna-.  Abans  heu  dit  que  no  m'havíeu  vist

abans de caure del cavall... 

-Certament, ço és. 

-Llavors, com sabíeu que jo era dins lo torrent? 

En Guillem va veure's atrapat amb la seva mitja mentida, més va reaccionar tant aviat cop 

un ocell vola d'un arbre a un altre dins d'un mateix forest. A voltes l'enginy es cuita quan és 

conveniència. 

-Juro per Déu que no menteixo quan dic que lo meu cor ja adés li pertany... 

-Perquè  l'he de creure  ara com ara? La primera  mentida la vau jurar per la memòria  del

seu pare... 

-Certament,  però  aquell  jurament  no  tenia  cap  valor...  -digué  lo  noi  tot  fent  una  rialleta

com d'excusa- Lo meu pare encara esta viu. 

La noia bruna se sabia en risc dins la retòrica burleta d'aquell insolent foraster, així que va 

decidir que lo joc havia arribat al final. 

-Se'm fa tard i he de marxar, si a casa em troben a faltar no trigaran gaire a venir cap aquí i 

us puc assegurar que ni al meu pare ni als meus germans els han d'agradar gens los jòvens 

cristians que fan d'espia... 

-Però... 

Sense dir res més la jove va començar a fer via cap l'alzinar a solell, no havent res que 

pogués dir en Guillem per deturar-la. Ansiejat per no perdre de vista qui l'havia pres l'enteniment, 
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només va saber cridar una pregunta: 

-Si sabíeu que us estava mentint, per què no m'heu clavat la daga? 

Després de recollir lo calçat que havia desat quan es remullava a les aigües del torrent, la 

noia de pell daurada es va tombar només un moment per respondre. 

-Los vostres ulls blaus són de mentider, no pas d'assassí... 

Amb caminar fugisser va girar cap l'arbreda pel mateix viarany que havia fet a l'arribar. Poc 

mes enllà, per entre alzines, pins i margallons, s'endevinaven los tirabecs emparrats a les canyes, 

blanquinosos enciams i les flors porpres de les carxoferes. Des del torrent una sèquia s'escorria pel 

caminal, resseguint la feixa més baixa fins los socs arrenglerats de l'horta, allà hi havia d'haver del 

cert la llar de la noia bruna. En Guillem dubtava si seguir-la o acceptar que marxés, qui sap si per 

sempre, quan la noia es tornà a tombar i amb un somriure al llavis li digué: 

-Lo meu nom és Ayça bint al-Malik i cada dia vinc aquí amb la primera claror... 

-Ayça bint al-Malik -repetí Guillem mentre remirava la noia anant camí avall, confonent-

se entre los colors de l'hort i fins a amagar-se al simple esguard-. Ayça... 
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DE COM EN GUILLEM VA COMPLETAR LO SEU APRENENTATGE 

Feia més de vint setmanes del matí que en Guillem de Llacunalba havia conegut la bella 

Ayça bint al-Malik. Lo jove aprenent de cavaller i la noia de cabells rinxolats s'havien vist d'amagat

totes les albades des de llavors i, de mica en mica, havien anat encenent la flama dels seus cors, 

declarant-se amor a cada descoberta del seus llavis. Abans que lo sol arribés a les hores laudes i 

què tothom comencés la jornada, se separaven en silenci i amb la impaciència del retrobament a 

l'alba següent. Sabien que calia mantenir en secret lo seu idil·li, puix que no és ben vist en món 

cristià amors amb infidels, ni en món islamita considerats de llei sentiments cap a cristià. Feia 

doncs més de vint setmanes d'aquell amor impossible quan lo savi Gausbert s'adonà que alguna 

cosa havia canviat en lo cor del seu jove deixeble.

-Darrerament has millorat molt amb l'art de l'espasa. També et defenses bé amb les altres

armes i he de reconèixer que ets un genet expert-va dir lo mestre mentre afaitava los extrems de

la crinera del seu cavall atzabeja-. Saps tot lo que jo sé de l'art de llegir i escriure i coneixes tots

los tractats d'aritmètica, filosofia i geografia que he sabut trobar. Tot plegat potser molt més del que 

hom podia esperar lo primer cop que et vaig veure i ben segur prou més del que d'habitud es 

demana a un cavaller. Però encara hi ha una qüestió que m'has de dilucidar... 

Lo donzell va mirar lo seu mestre amb curiositat, ignorant per quina sendera continuarien 

aquelles paraules. 

-Espero que sàpigues dir-me si has descobert per a què vols tota aquesta instrucció. Per

què vols ser cavaller. Tots los reialmes i comptats n'estan plens d'aspirants a cavallers mirant de 

guanyar los honors d'investidura, les tavernes i les sepultures són també plenes dels que van 

fracassar. 

En Guillem va dubtar. Mirava al savi Gausbert amb los ulls a mig cloure, com excusant-se 

de no saber què dir. Cercant, potser, bons mots per a ser expressats, més no va sortir-se'n. 

-Prou  bé  he  parat  esment  que  has  descobert  la  bellesa  i  grandesa  d'aqueix  món-va

continuar lo mestre Gausbert-. He notat com mires lo sol cada capvespre quan es pon i més d'una

nit t'he observat mirant les estrelles amb l'esguard humit pels sentiments. 

Lo jove valerós se sabia esbadocat com una magrana en la seva intimitat i va tenir lo 
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coratge d'admetre-ho. Una mena de sensació reconfortant li va fer confiar en lo preceptor com 

única manera de guanyar en aquell episodi del seu destí. 

-He  descobert  la  bellesa  en  tota  llur  perfecció.  He  estimat  la  grandor  de  Déu  i  la  seva

creació i he aprés a mirar pel simple gust de mirar. També he aprés a estimar només pel plaer 

d'estimar -va confessar alleugerit en Guillem-. I encara he tingut la sort d'aprendre a ser estimat

pel sol fet de ser-ho. Però mestre -va continuar amb la veu tremolosa-, també he descobert que

estimar pot fer molt mal. 

En Gausbert va conèixer que l'amor s'havia creuat pel camí del seu alumne i lo va deixar 

dir. Los mals d'amor no es guareixen per dir-los en veu alta, més no burxen tant si se saben 

compartir. En acabat d'una llarga xerrada, en Guillem havia explicat al seu mestre la primera 

trobada amb n'Ayça i les que després seguiren, presoners dels sentiments i de les seves 

respectives fes. Li explica també lo dolor de no poder proclamar a tothom lo seu afecte, de veure's 

d'amagat, de témer ser descoberts. Li parla de la punyida que signifiquen los impediments, les 

prohibicions, allò que pot fer-se i allò que no. Li digué que si los seus respectius déus impedien lo 

seu amor, ells estaven decidits a renunciar als seus déus, perquè un déu que prohibeix l'amor no 

és un déu just. 

-Amic  Guillem  -va  dir  lo  sapient  instructor,  tractant  lo  seu  deixeble  com  un  igual  per

primera vegada-. No és lo nostre bon Déu culpable del vostre dolor, ni tampoc ho és l'honorable

Al·là, lo déu venerat de la vostra Ayça bint al-Malik. Pel que jo sé cap d'aquests déus vol interdir a 

llurs creients l'amor; ni són lo desamor i los seus mals invencions seves, que una volta hagué en lo 

món més d'un miler de déus i la gent s'estimava i s'odiava igual que ara. No cal que t'amoïnis per 

tenir pensaments com aquests, ben segur que tots los déus del cel han de perdonar sovint a fidels 

per haver viscut breus pèrdues de fe per raons com la teva... més pots estar tan segur com que lo 

foc crema, que les injustícies i la intolerància són dels hòmens i no pas dels déus. 

En Guillem no acabava de trobar claror entre les seves ombres i tornà a insistir en la desraó 

del seu patiment. 

-Esta molt bé això que dieu vos, però d'on és, si no dels déus, que surt la injustícia dels

hòmens? 

-Los déus, i que em perdoni lo nostre si erro, ens diuen llur veritat a través de la creació i

les escriptures, més són los hòmens los que interpreten aquesta veritat -va començar a explicar lo

savi instructor, mentre examinava rutinàriament les dents a la seva cavalcadura i en Guillem 

començava  a  rentar  la  gropa  de  Bonamic-.  Fixa't:  lo  cel  és  d'un  blau  immens  per  a  tots,  lo  sol

escalfa igual sarraïns, jueus i cristians... i ben cert serà que si la terra belluga fins obrir les seves 

entranyes i la mar s'agita fins fer onades com les torres d'un castell, no haurà home que no tremoli 
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de por, sigui llur fe la que sigui. Però los hòmens veuen lo cel blau o gris depenent dels núvols que 

hagi a la seva regió, lo sol refreda més a ponent que a llevant i diuen que hi ha terres on no plou 

mai i altres on no para de fer-ho. Los nostres cavalls són fills del mateix estaló, més lo teu és negre 

mora i lo meu atzabeja. Los hòmens són diferents de pell i tenen diversos colors d'ulls i de cabell, 

n'hi ha d'espigats i dels que no alcen tres pams de terra, d'espavilats i de ximples. Segons sigui lo 

lloc del seu bressol posen altres noms a les coses i a la nostra mateixa mar li diuen d'una altra 

manera, també anomenen diferent la terra on viuen i les terres de més enllà. Són altres hòmens 

amb altres savieses, altres déus i altres parlars. Però només hi ha un cel i una terra en lo món i, pel 

que jo sé, també només un Déu. A despit que rebi noms diferents segons los llocs i los fidels 

interpretin la creació i llurs paraules de manera diferent. 

-Per mossèn Ramon hauríeu blasfemat en parlar així... 

-Lo  prevere  és  un  bon  home  que  vigila  més  los  pecats  dels  cristians  que  les  santedats

dels infidels. Algun dia haurà d'arribar que encertarem a admirar allò que ens uneix i no a 

menysprear allò que ens separa. 

-Mentrestant Ayça i jo haurem d'estimar-nos en secret, com si ens avergonyíssim. 

Un breu silenci entre tot dos va afermar les paraules del jove Guillem mentre lo mestre 

encongia les espatlles i acabava de lligar les brides del seu cavall; no hi havia res que pogués 

afegir a aquella veritat, la realitat era només una, malgrat que no es pogués sofrir. Bonamic va 

renillar donant per bona la conversa. 

-Seria del meu grat que aquell dia del què vos parleu arribés ben aviat.--va anhelar, a la fi,

en Guillem. 

-Vull creure en un dia on no hauran coses vedades ni punicions pels que pensen, senten o

creuen distint... 

-Un  bon  motiu  per  a  ser  cavaller  -copsà  lo  jove  murri,  adonant-se  que  havia  trobat  un

objectiu per conformar lo seu destí-. Una raó d'honor per la qual és just combatre. 

En Gausbert va muntar lo cavall i va cenyir los estreps amb cura, donant-se temps per a 

rumiar entorn allò que acabava de sentir. Quan li va semblar que tot era a punt, tan cavalcadura 

com resposta, va fitar lo seu deixeble i li digué: 

-Finalment heu trobat una causa per a la vostra lluita. Del teu saber fer dependrà convertir-

ho en la font de la vostra pau. 

-Què voleu dir? 

-Cap lluita no pot ser eterna, només los necis i los bojos batallen fins a morir. No vulguis

ser res més del que pots ser, lo milà a la nostra terra es creu que és una àliga. Tampoc et 
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conformis amb menys o trobaràs gran frustració. Algun dia hauràs de avenir-te amb el que hagis 

aconseguit, sia molt, sia poc, i així, llavors, poder viure en pau. 

I dit això soltà les regnes del cavall i sortí a galopar. 
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DE COM L'AMOR VA SER PROSCRIT 

Les següents setmanes van continuar essent especials pels joves enamorats. Cada jorn, en 

clarejar, corrien a trobar-se en lo mateix indret on s'havien conegut i, cada matí, en arribar lo sol a 

prou alçada per iniciar la jornada, desaven los seus cors presoners del bosc i caminaven 

mandrosos cap a los seus inconciliables mons. Aital hauria estat, per qui sap quan de temps, si 

ningú no hagués sabut dels dos joves, més lo risc de les seves trobades era tant que un dels 

germans més grans d'Ayça va acabar descobrint lo secret d'aquell afecte. Deixà los amants fer-se 

los petons d'un nou comiat i quan veié que lo cristià era prou lluny per no sentir los xisclets de la 

seva germana, li sortí al pas, la prengué del braç i l'arrossegà fins a l'alqueria. Allà emplaçà tota la 

família a reunir-se i, parlant d'honor i fe, exigí un escarment per aquella falta. Tres eren los germans 

de la jove bruna i amb lo pare es reuniren en consell de família, reclamant dos dels germans un 

càstig rigorós que l'altre, lo més petit de tots, volia evitar. 

-Potser  no  esta  bé  tenir  amors  amb  un  cristià  -digué-.  Més  no  crec  que  sia  voluntat

d'Al·là castigar amb severitat la nostra germana, puix que és llur voluntat perdonar los errors de la 

ignorància. Déu és savi i prudent. 

-Però  germans  meus...  --grunyí  lo  mitjà  dels  germans-.  Los  cristians  de  ponent  van

saquejar les alqueries i los conreus de la nostra gent, molts del sotmesos a Déu van ser morts amb 

fletxes i espases amb la creu i se sent a dir que van decapitar prop de deu mil a les muntanyes 

d'Al-Qasr i Waixqa. Si haguéssiu estat allà, se us haguessin tenyint los peus fins lo turmell amb la 

sang dels morts. A ningú no se li conservà la vida. No respectaren ni a les dones ni als nens. 

-Res d'això té a veure ni amb Ayça ni amb aquest cristià que la ronda, un dels antics de

Tagr al-Xarqí que mai no han lluitat contra la nostra gent. 

Lo pare de tots va voler deturar aquella discussió entre germans que no podia anar enlloc. 

En lo seu gran afecte per n'Ayça de cap manera volia ser sever, però era precís no deixar les coses 

com estaven, no pot estar ben trobat tenir amors amb infidels. Poc va trigar a pensar les paraules 

justes pel que volia dir, n'havia llegit sovint tots los versicles amb la paraula de llur Déu. 

-Lo  profeta  ens  diu  que  l'amor  entre  hòmens  i  dones  és  un  signe  d'Al·là.  Los  esposos

han de ser bons amb les seves esposes i les esposes han de ser bones amb los seus esposos, 

més també ens diu que la dona i l'home culpables d'adulteri o fornicació s'hauran de castigar 

cada un d'ells amb cent fuetades. Si Ayça hagués tingut relacions amb lo cristià o qualsevol 



16

altre sense matrimoni, hauria fet un crim contra Déu i rebria lo merescut càstig, més no veig 

zina per  un petó equivocat. Ningú ha parlat que la vostra germana s'hagi jagut amb lo cristià ni 

que n'hagin conegut les seves intimitats.

Quan observà que lo fill mitjà anava a protestar lo seu parer, va afegir: 

-A la mateixa  sura  diu també  que  «a  tots  aquells  que  acusin  dones  lliures  i  després  no

presenten quatre testimonis, assoteu-los, doneu-los vuitanta fuetades i no admeteu evidència 

provinent  d'ells  mai  més;  ja  que  ells  són  los  transgressors»  -va  fer  una  pausa  per  remarcar  la

seva  autoritat  i  acabar  l'aleia-.  «Llevat  d'aquells  que  es  penedeixen  i  actuen  bé,  perqué  Al·la

perdona i és bondadós». 

-En lo nom de Déu, clement i misericordiós-afegiren tots. 

-Naturalment  és la  nostra  decisió,  per  dignitat,  respecte  i devoció,  que  Ayça  no  vegi mai

més lo cristià. En llur saviesa lo profeta ens transmet que les dones musulmanes no són devotes 

quan es relacionen amb hòmens no creients i per tant cal evitar matrimoni entre ells. Parlaré amb la 

vostra mare per a que faci guardar a Ayça lo compliment d'aquesta determinació i l'obeeixi de tot 

cor; encara és molt jove la vostra germana i ja sabeu la dita «Forja lo ferro mentre esta calent». 

Notori és que entre los sarraïns la paraula del pare mai no es discuteix pels fills. Per tal 

causa fou així que tots acceptaren aquella determinació, un de millor grau que los altres, i d'aquest 

endreç va ser proscrit tot afecte entre los dos joves culpables d'estimar. 
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DE COM N'AYÇ;A I EN GUILLEM VAN TROBAR CONSOLACIÓ 

En saber la voluntat dels seus, la noia bruna va caure en una melangia llarga i pesarosa i 

ni plorar podia, per causa de la gran pena que l'ofegava l'anima i li prenia tota esperança. La seva 

mare, una dona sàvia d'una vella estirp mora, va explicar-li una immemorial història de la seva 

gent, tot intentant consolar la seva abatuda filla.

-Açò vol dir que hi havia un nen orfe que tot sol anava a l'atzar, d'una banda a l'altra del

món. Sol i trist. Perquè ni los hòmens ni los animals volien ocupar-se d'ell, prestar-li atenció ni 

gaudir la seva companyia. Errava sol i, encara que era pou trist, no podia plorar perquè les 

llàgrimes encara no existien en eixe món. 

Ayça va obrir los ulls com a taronges, si sa mare li explicava aquell estrany relat, sap 

Al·là, lo misericordiós, que hi havia una bona raó.

-A  la  fi  va  arribar  una  d'aquelles  lluminoses  nits  gràcies  a  la  resplendor  de  la  lluna  -va

prosseguir   la   dona-.   Lo   nen,   mentre   caminava,   la   mirava.   Llur   brillantor   i   blancor   eren

meravelloses. Cap a la meitat de la nit la lluna, que havia estat observant lo minyó fins llavors, se 

sentí commoguda per la tristesa de l'orfe, així que va baixar cap a la terra i li va dir: 

«Plora, petit! Et sentiràs molt millor... Més no deixis que les llàgrimes toquin lo terra. Deixa-les fluir 

sobre mi i jo me les portaré al cel». Llavors lo nen va fer cas a la lluna i va començar a plorar i a 

plorar. D'aquesta sort fou que se sentí molt millor i d'aquesta manera van néixer les primeres 

llàgrimes, que van caure sobre la cara de la lluna. Ara, cada nit de lluna plena, si mires lo cel, 

veuràs la lluna preciosa. I si et fixes en les seves taques, sabràs que són la marca de les primeres 

llàgrimes de la terra. Aleshores recordaràs que la lluna, un dia, va aconseguir calmar la tristesa d'un 

nen. 

La rondalla va fer espetegar quelcom dins Ayça que esdevingué aviat plorera, entre 

laments i planys va trobar l'abraçada dolça de la mare, que li besa lo front. Amb lo consol 

entengué que calia passar aquell patiment per a poder ofegar lo mal d'amor que sentia ben dins. 

Va plorar fins  que la lluna del conte va ocupar lo lloc del sol, damunt lo cel. 
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No coneixem com en Guillem va saber que lo seu amor era proscrit. Potser d'esperar al 

torrent del bosc sense que n'Ayça aparegués durant moltes albades. Qui sap si lo va avisar 

abrandat un dels germans de la noia, o potser va ser la mare, amb prudència. Més aviat crec això 

perquè es coneix que no va haver disputa, ni baralla, ni topada de punys o armes. 

Quan la tristor i la ràbia omplien lo cor del jove ardit i només Nostre Senyor sap què hauria 

pogut passar, va haver un foll aixecament d'uns pocs cavallers descontents amb lo comte de 

Barcelona Sunyer perquè volien més favors i terres al Penedès i fins lo riu que los antics 

anomenaven Subi i naltros Gaià. Després de la gran victòria cristiana quan la ràtzia dels estols de 

Muhammad al-Tawil, lo comte va sotmetre totes les terres fins a Tortosa i d'altres cap a Lleida i 

també lo Penedès, on volgueren més mercès i privilegis aquells cavallers traïdors que es van 

revoltar. Eren pocs i enemics de la raó, però caldria derrotar al camp de batalla aquells caragirats 

per a fer valdre la voluntat més noble. Es forma aviat l'host que havia de lluitar amb Sunyer amb un 

grapat de lleials cavallers vinguts dels comtats de Barcelona, Girona i Osona. Llevat d'uns pocs, la 

resta de guerrers van sortir de la gent de la Marina, d'entre los antics, d'on es va reclutar infanteria i 

cavalleria, pocs d'aquests darrers, perquè no hi ha genet sense muntura i eren pocs los masos que 

s'ho podien permetre. Era costum allò que la llei marcarà a l'avenir i encara avui: Pel Princeps 

namque lo compte té la potestat de cridar a les armes los nobles i tots los hòmens útils per a la 

batalla, car en cas contrari serien culpables d'incompliment d'un deure perquè ningú no pot fallar al 

príncep en una qüestió tan important. Havia arribat doncs lo moment de servir al campió dels 

cristians i en Guillem de Llacunalba no va dubtar de pujar damunt Bonamic per a oferir-li la seva 

espasa, convençut que només un cop mal rebut o una ferida mortal de fletxa ofegarien lo seu mal 

d'amor. 

Lo venerable Gausbert lo va fer comiat amb gran juí. 

-A cops de martell descobreix lo seu valor l'or, no rellueix dins la terra lo diamant, no és de

valor allò que no esta combatut. És lo treball artesà pedra de toc de la finesa del metall, hora és 

doncs, d'expressar amb lo teu enginy en batalla, tot ço que has aprés amb mi. 

-No us decebré mestre, ningú en lo món ha tingut un preceptor que tan bé hagi instruït un

ceballot com jo. 

-Fes honor a la teva condició i tingues ronyons amb l'espasa en lo puny! 

Fou així que aspirant a cavaller i muntura partiren a la recerca del destí. En lo nom del bon 

Déu, davant del qual tremolen los regnes i s'humilien los més nobles a llur glòria, lloat sigui. 
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DE COM LA MORT OMPLÍ LOS CAMPS 

Los temps que seguiren foren temps de guerra, de camps cremats, ràtzies i lluites. Tots 

dos bàndols eren bons cristians, cavallers de velles nissagues, més quan cadascú creu tenir la 

raó del seu costat, aquesta s'esmicola dins la batalla. Per la gesta de fets d'armes en Guillem de 

Llacunalba havia rebut homenatge com cavaller i jurat lleialtat i cortesia al comte. En la cerimònia 

lo noble Sunyer li va cenyir l'espasa, a significar castedat i justícia. Tantost i en significança de 

caritat, lo comte va besar lo seu vassall i va donar-li bescollada, perquè sempre tingués present 

això que prometia, del gran càrrec a que s'obligava i del gran honor que prenia. 

Ara arribava la batalla que havia de resultar definitiva i lo novençà cavaller havia de 

comandar un estol d'altres joves i primerencs cavallers, car ell era crescut a les terres on es 

lluitava i ningú d'aquell grup les coneixia com ell. Camps de conreu transmutats en camps de 

batalla per a segar vides, com qui fibla una bota per treure'n un poc de vi. 

Quan los prats es llauren amb el ferro de les armes i es reguen amb la sang dels hòmens, 

només lo fruit de cossos morts l'omplen. I lo silenci. Res més colpidor que lo silenci en la 

contrada d'un combat quan aquest s'ha acabat. Un silenci ple de brogit i fúria, de vides que ja no 

seran i de gemecs dels que encara tenen un bri d'existència i no saben si abraçar-la o deixar-la 

anar. 

Llavors comen;a la feixuga tasca de despullar los cadàvers, enterrar los morts i recomptar 

los ostatges per a poder intercanviar pels propis, quan n'hi ha. Mentrestant la pudor dels morts i 

l'agonia dels ferits omple l'aire, per molts la mort serà lenta, d'hores dessagnant-se per la fulla 

d'una espasa, lo relló d'una llança o la punta d'una fletxa. Si tenen sort evitaran que los corbs 

facin festa abans d'hora. 

La batalla final d'aquella capissera guerra fou en una gran heretat que a llevant limita amb 

terres del castell d'Olivella, a migdia amb l'alou de sota ribes i també amb la vila bisbal, a ponent 

amb lo terme del castell de Sant Esteve i a tramuntana amb los llocs que es diuen Trestorn i 

Magrinyà. Ben a prop del mig de totes aquestes terres era lo mas de Llacunalba, on havia nascut 

i crescut en Guillem. Lo lloc semblava tant bo com qualsevol altre si has de morir, més estar al 

seu terreny permetia al jove cavaller reconèixer-lo com no podia cap dels forasters. 



20

Com gairebé sempre, la primera línia estava formada pels genets més joves i sense 

experiència; lluitant al comen;ament de la batalla, quan l'herba encara no era coberta de sang i 

cadàvers, los dominava la set de glòria més que lo pànic i eren millors guerrers. Per a la majoria 

era lo primer combat i, també per a uns quants, seria lo darrer. En Guillem de Llacunalba era tan 

valerós com qualsevulla altre, més carregava ja un parell de batalles a les espatlles i era més 

prudent que los maldestres cavallers novells que l'acompanyaven. Diuen que lo més valent 

davant lo lleó és qui més vegades l'ha vist. La cautela i lo seny no són enemigues de l'audàcia, 

només calia tenir fe en lo bon Jesús i empescar-se una estratagema per a debel·lar l'adversari i 

protegir-se de morir. Fou un dia de glòria, los seus van assolir una gran victòria i la seva espasa 

va guanyar gran honor. 

Los dos exèrcits s'havien situat davant per davant, los estols rebels a la vora del torrent 

de les Deus, les tropes del comte Sunyer rere del canyissar del torrent que baixa d'Olèrdola, que 

ara anomenem de Canyelles, més llavors ni poble ni castell hi eren. Enmig de totes dues hosts es 

distingien, escampades per terra, una munió de pedres de cabanes enrunades i algunes sitges 

descurades. Eren los vestigis d'un poblat abandonat molt abans d'aquell temps, potser feia mil 

anys i tot. Per ventura que aquelles parets ruïnoses havien de veure esfondrar ara un dels dos 

bàndols. 

La infanteria de l'enemic, integrada per plebeus mal entrenats, havia estat desplegada a 

la rereguarda, cap a ponent, en formació atapeïda de grans escuts, piques i arcs. Los havien 

ordenat formar un mur amb les seves armes per tal de bloquejar les càrregues enemigues 

mentre, protegits pels seus companys, los arquers llançaven eixams de fletxes per tal d'alentir i 

aprimar les línies rivals davant l'avanç de les cavalleries. 

Enmig de la pugna i la gresca del ferro picant, en Guillem va guiar los altres joves 

cavallers cap un petit puig proper que coneixia bé. Obrint-se pas per un flanc mal defensat, tot 

desmuntant los pocs cavallers que hi havia en aquell costat, van cavalcar a brida abatuda, 

enfollits i sense aturador, baixant per la falda del puig pel darrere dels infants. Sorpresos per 

aquell atac inesperat i brau, cap hom no va saber respondre'l i molts van deixar caure les seves 

armes, acovardits. Entre brams i alarits, los nous cavallers llevaven la vida dels dissortats que 

trobaven al pas, no va caldre gaire empeny més per foragitar de la seva posició tots los que 

podien evitar lo tall de les espases. En veure tal desbandada, los senyors, castlans i cavallers del 

bàndol rebel es van saber derrotats sense remei, més l'honra, lo renom i la fama va forçar-los a 
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lluitar fins lo darrer afany. Molts hi van deixar la pell i mai no tornaren a les seves llars ni castells, 

on foren plorats uns i deixats en l'oblit els altres. Mal conseller és l'honor si només condueix a la 

desfeta. 

Tal va ser lo triomf en aquella batalla, que los senyors rebels que havien sobreviscut ja no 

van gosar enfrontar-se més amb lo noble Sunyer. Van rendir les seves armes i van pregar perdó 

pels seus pecats al bon Déu, tot demanant la clemència dels hòmens pels seus roïns actes. Lo 

bon comte va ser magnànim i perdona llurs vides a canvi de jurar-li fidelitat fins l'hora d'exhalar 

l'ànima i de prometre anar a lluitar en penitència contra la moreria de més lluny. Així va ser, tots 

los ven;uts eren penedits i acceptaren de bon grat i sense recances, no podia ser trobada millor 

solució al seu mal pas. D'aquella sort desaparegué dels records la breu revolta i fou oblidada per 

la seva insensatesa. Emperò fou tant l'efecte decisiu en la batalla d'en Guillem de Llacunalba, 

que encara avui s'anomena amb lo seu nom lo tossal per on va conduir los seus companys a la 

victòria. És lo puig dit Guilielm, on temps a venir, si no m'erro, es va aixecar lo castell de 

Canyelles. 

Sebollits los morts i havent pregat pels ferits, era hora de tornar a casa. Si un altre jorn era 

menester combatre de nou, lo senyor ja los faria convocar. Lo sol feia estona que s'havia posat, 

però en Guillem preferia cavalcar entre les ombres de la nit abans no dormir entre esperits. 

Coneixia lo paisatge, res havia de passar, a més Bonamic se sabia de memòria lo camí de retorn 

cap a la llar. 

L'albada no s'hauria d'esperar gaire, les nits d'estiu són breus i probablement era més 

assenyat arribar aviat per poder dormir una mica abans no s'alcés la primera claror i tothom es 

llevés al mas, més en Guillem no tenia gens de son. Va decidir tombar pel caminoi del turó de les 

Tres Partions perquè pels volts del puig de les Forques, que era lo camí més curt, hi havia lo 

campament enemic. No volia trobar-se amb cap cavaller vençut amb ànim de venjança, ja era 

prou exhaust per a tornar a combatre, encara que no era aquest lo motiu únic de fer la volta. Al 

peu de tots dos turons, i vora lo torrent de les Deus, li barrava lo pas la llacuna alba, dita així per 

les aigües blanques de la pedra de cal; que era dissolta. Hi havia un petit sender obert a la ribera 

del torrent i que pujava cap a les fonts, voltant l'estany, però lo jove cavaller també lo refusa 

perquè més que res volia aprofitar la clara nit per a guaitar, de ben amunt i a la llum de la límpida 

lluna, totes les terres que un dia havia d'heretar i donar gràcies al bon Jesús per tanta fortuna en 

la hisenda i en la batalla. Però a fe de món que també l'empenyava la ferma voluntat de sentir lo 
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goig de respirar a fons l'alçada de la nit i fruir tot ço que li era nostrat. 

En lo punt més alt de tossal va fermar un moment Bonamic per poder mirar, ja de 

matinada ben entrada, la vall de la seva família. Era lo goig de mirar per mirar la bellor del món, 

de fruir de l'encís del paisatge. De gran nit lo resplendor de la lluna dibuixava entre la penombra 

lo mas i les terres llaurades i d'altres encara ermes; llar i terres a tocar de la riba de les calmades 

aigües de l'estany que donava nom a l'alou. A la cresta del turó, sense descavalcar Bonamic i 

contemplant lo seu tros de món, va besar la creu de la seva espasa i va fer una pregaria per la 

gràcia rebuda i lo perdó dels seus pecats. 

Malgrat aquella devoció i gaubança, lo cavaller ja era prou rendit per a no retardar més lo 

temps de gitar-se al seu ja;. Anava a reemprendre la marxa, sendera avall, quan va voler lo destí 

que enlairés la mirada per damunt de l'arbreda a migdia, en direcció a l'alqueria de la família 

d'Ayça. Ç;a com lla, guaitant en la llunyania, descobrí una intensa fumera que l'alerta en gran 

manera. En Guillem de Llacunalba va deturar la seva muntura un cop més, va acaronar Bonamic 

per damunt la crinera com demanant-li un esforç suplementari i de seguit l'arria al galop cap a la 

llar de la seva estimada, un mal presagi li havia omplert l'anima. 

Encara va trigar una bona estona en arribar, car lo seu destí, bosc i muntanyes a través, 

no era pas a prop ni amb cavall veloç. L'alqueria de la família sarraïna era al vessant assolellat 

del torrent on s'havia enamorat, austera però prou gran, era flanquejada per un munt de sembrats 

d'horta, feixes conreades i un bon nombre d'oliveres a punt del plegó. Amb les primerenques 

llums de l'alba naixent, es veien les restes recents de tres o quatre construccions rústegues i, 

enmig, un casalot de dues plantes que encara fumejaven. La porta havia cremat sencera i 

deixava veure dins, la crugia despullada entre los murs de càrrega. La coberta s'havia enfonsat, 

només l'alta talaia pareixia restar intacte. Quan en Guillem va arribar, tot havia cremat feia hores, 

només lo fum i los esfondralls feien avinent què havia passat. En acostar-se al porxo va veure, 

abatut a terra, lo cos d'un home jove de pell bruna que semblava sense vida, es va atansar 

encara a cavall, amb la prudència del qui flaire lo perill i, despenjant-la del taalí, va empunyar 

l'espasa. 

No se sap d'on van sorgir estridents dos mals hòmens, l'un amb una atzagaia, l'altre amb 

una espasa geneta, ambdós amb intenció de descavalcar lo cavaller que gosava interrompre lo 

seu pillatge. Lo primer dels falsos arriba vers Guillem amb la llança denant, per tal que lo ferís, 
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més lo bon cristià, que lo veu venir, lo deixa acostar i en trobar-se ja a l'abast salta del destrer i

desvia l'atzagaia amb la seva espasa, per enclavar-la de seguit més bé dos pams entre lo pit i la 

espatlla, occint l'atacant; després amb un bot endavant, es llença cap lo bergant de l'espasa i 

puix l'home no en sap de lluitar, la brega no dura lo dir d'un credo. 

Era ben clar que aquells miserables eren uns mals hòmens fugits de la infanteria que 

havien anihilat en Guillem i los altres joves cavallers en la batalla. No només de servidors o 

pagesos lleials es fan les faccions d'un exèrcit, també de malfactors, lladres i gent de taverna. 

Fills d'òrria bagassa sense honra ni probitat. 

Lo fragor del ferro va fer sortir un tercer bord retallat atret pel soroll de dins lo casalot, 

però tan aviat va veure los seus companys inerts a terra, damunt bassals de sang, va fugir cap a 

lo bosc de ponent, corrent sense esma ni aturall. Endemés en Guillem, brandant l'espasa, l'animà 

a fer camí amb més ànsia. 

-Guillem! Sou vos! -lo va trasbalsar una veu coneguda cridant des de la talaia. 

-Ayça?  -clamà  lo  jove  aixecant  la  mirada  cap  l'espitllera  de  la  torre  de  guaita,  tot

cercant la seva benvolguda amada i maleint entre dents no haver fet més gran mortaldat en l'atac 

d'ahir. 

Aviat, emperò, los dos enamorats trobaven consol en una abraçada fonda, delerosa, 

fregant les cares, trobant los llavis, humitejats los ulls en lo retrobament. 

-Amor meu, creia que t'havia perdut per sempre... 

Una paüra que va interrompre una veu des del seu darrera. 

-Ayça  bint  al-Malik  at-Turtuixí!  -Lo  lament  d'una  dona  gran  va  ressonar  enmig  los

afectes  mentre  abraçava  en  lo  porxo  lo  cos  sense  vida  del  jove  bru-.  Tingues  una  mica  de

respecte pel teu pare i los teus germans. La seva ossada encara és calenta... 

Si no l'havia vist ja de quan conegué la prohibició del seu amor, en Guillem va saber ara del 

cert que aquella dona era la mare d'Ayça, tal era la seva semblança i l'aire del seu posat. 

-Perdoneu mare -va replicar la noia bruna-. En lo meu cor es confonen dolor i goig; la

pena per la mort dels nostres és molt gran, més jo moriré de tristor si no puc sentir l'escalf del meu

estimat. Quan eixos malvats han acoltellat lo meu pare i germans també he cregut que havia arribat 

la nostra hora, però guaita que Al·là, en llur saviesa, ha fet que ens tanquéssim a la talaia i ha guiat 

en Guillem per a salvar-nos la vida. 
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Desfeta l'abraçada amb en Guillem per consideració, es va acostar a la mare per fer-li una 

altra. Les dues dones van fondre's per a pair juntes l'aflicció, aferrant aquell cos del fill i germà mort 

com si fos ensems lo de tots los hòmens que havien perdut aquell nefand dia. 

-Al·là  és  magnànim  i  ha  salvat  també  lo  meu  estimat  germà  petit  Jamil  -va  prosseguir

Ayça bint al-Malik, nuada a la mare emperò parlant al seu amat-. Gràcies a la seva  providència

es troba de viatge a terres de T'urt'úxia. Amb ell podrem refer la llar. 

-Estimes  aquest  cristià?  -interrompí  la  mare,  mentre  mirava  de  llevar  lo  seu  cos  afligit

pels anys, lo dolor i la basarda. 

-Tant l'estimo, que si per adversitat lo perdés un segon cop, mai lo meu cor tornaria a tenir 

afany. 

-Quant mes amàu, tant més temor teniu vos i cadascú de perdre lo guanyat. 

La mare havia caminat les poques vares que hi havia fins on palplantat era en Guillem de 

Llacunalba. Fitant-lo d'un colze només li va demandar. 

-I vos, seguidor de la creu, estimeu bé la meva filla? 

-Mai sentí tan gran amor com eix que ara sento, que em farà venir a glòria reposada si la

fortuna no m'és contraria. 

Tombant-se cap a la seva filla la dóna sarraïna va aprovar aquell atzar, que la pena de les 

grans pèrdues sofertes pogués mudar en felicitat. 

-En poques jornades tornarà en Jamil del seu viatge-digué la mare-. Si m'ajudeu amb la

purificació i a preparar los sudaris, podem fer l'enterrament com s'escau. Obrirem quatre tombes i 

colgarem los dos bandits en una, dos cossos occits a espasa aixecarien sospites i lo teu germà ha 

de creure que tu també ets morta i sepultada. D'aquesta mauleria ni Jamil ni ningú més farà 

preguntes. No vull més aflicció, algú de la meva sang ha de tenir ventura en aquesta terra maleïda 

que sempre ens acaba prenent allò que primer ens havia donat. Anem a trescar i en acabat prens 

lo cavall del teu pare i marxeu enllà, no tombeu la vista enrere, feu la vostra vida i que la pau sigui 

amb vosaltres. 

-Que en virtut dels teus actes Al·là t'embolcalli en la seva gràcia i misericòrdia. 

-In-xa-Al·lah. 
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DE COM VA SEGUIR, PER A PODER COMEN<;AR 

N'Ayça bint al-Malik i en Guillem de Llacunalba partiren d'aquella alqueria desolada cap 

a  un lloc incert. Los seus fardells no pesaven més d'un quarteró i només portaven un parell de 

petricons d'aigua. Al mas de la Llacunalba no podien anar, millor que los pares pensessin que era 

caigut en la batalla i no patissin més per la seva sort, tal és la vida de l'errant i més si cavalca 

agafat de la mà d'una infidel. Totes les terres d'Eramprunyà a Calafell, de Gelida a Mediona, les 

eren vedades, qui sap si podrien cercar paratges més enllà del Llubricats... havien d'anar a un 

indret on ningú sabés d'ells, on ningú pogués discutir aquella unió impietosa pels uns i pels altres. 

Per tothom menys pels seus cors nobles, car si s'estima verament, amb tendresa i lluor, amb la 

lleialtat dels ulls que es miren, de les pells que trepiden... ni en aquells temps passats, ni en 

aquests temps d'ara ni en lo temps de l'avenir, pot haver-hi pecat a ulls de cap Déu vertader. 

Lo bon Déu, qui sap si lo de'n Guillem o lo de n'Ayça, potser tots dos, los havia de beneir en 

l'endemà amb una gran família, nois i noies desperts, amb coratge, de pell daurada i ulls blaus. No 

es pot tenir millor progènie i d'ells havien d'aprendre com era lo món i com s'havia de viure'l. Havien 

de discernir lo just albir dels afers i assentar la confiança entre les gents de bon esperit, menant cap 

a la fe que un dia no hauran prohibicions ni temences pels que pensen, senten o creuen coses 

diferents. 

Abans no va arribar aquell avenir los enamorats resseguiren camins coneguts i d'altres 

perduts, cavalcant per muntanyes i valls, boscos i prats. Travessaren rius i llacs. Creuaren la mar 

cap a terres ignotes. O potser van cercar amagatalls secrets i van restar a la vora del seu món, 

vivint plaer i joia en la unió dels seus cossos, fent sobrer cap altre assumpte, que quant mes amor 

hi ha entre los amants es bescanvia d'usual cor i desig. 

Cap hom doncs no sap de ben segur que fou de n'Ayça bint al-Malik, la noia bruna de cor 

pur, i d'en Guillem de Llacunalba, lo cavaller virtuós d'ànima valenta. Però del cert tenim notícia 

que ningú los va empaitar ni inquietar, perquè mai se'n sabé més de tots aquells que visqueren 

aquesta història. Conegut és que en lo nostre món tot allò que és greu s'escampa i les bones 

noves es callen. 
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En la nostra gosadia de cronistes posem finiment a l'amoreig que un dia resplendí les terres 

de la Marina i fou la més gran de les meravelles. 

-Llir  entre  cards,  lo  meu  voler  creix  cada  jorn,  vull  lo  gran  tresor  d'estar  amb  tu  per

sempre. 

-Sempre no seria mai prou temps per a estar amb tu. 
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