


Paula de la Torre Vidal 

El Nadal és màgic, però aquest ho ha sigut més. Com cada any, la meva família i jo 

hem gaudit de la Fira de Santa Llúcia de Canyelles. Desenes de paradetes plenes de 

tions, arbres, pessebres i regals omplen el poble de joia i felicitat. Aquesta vegada hem 

tingut la sort de poder entrar al Castell de Canyelles. Mentre el visitàvem, vaig 

descobrir alguna cosa que s’amagava entre les rocoses parets. Es tractava d’un antic 

pergamí. Possiblement, endur-me’l no era la millor opció. Així i tot, no me’n penedeixo 

d’haver-ho fet, ja que gràcies a la meva malifeta podreu llegir el que us deixo a 

continuació: l’adaptació que jo mateixa he fet d’una missiva datada del 21 de gener de 

1479. Espero i desitjo que la història que presento us atrapi tant com a mi: 

Transparència d’un món innat pels més joves. Consciència i nostàlgia pels jais. 

L’existència d’un pensament en forma de castell és el que envolta l’ànima dels 

subconscients exhausts. I és que gràcies a aquest esdeveniment, va néixer en una 

remota era l’esperança de conservar un privilegi de la terra. 

La meua llarga vida com a escrivà reial ha pogut contemplar fets rellevants no 

explicats durant l’estança de Joan II dins del municipi. Vull deixar constància 

mitjançant un esbós de paraules la importància d’aquests esdeveniments. 

Ens endinsem en el segle XV, concretament el desembre del 1478, on la vida de 

Canyelles es basava en els aranzels d’un petit traspàs entre la costa i l’interior. La 

meva malenconia em fa recordar la mirada cap aquesta frontera on regeix un ordre 

controlat pels privilegiats de la zona. A les acaballes del poble, per on neix la vitalitat 

del territori, la riera, es troba aquest sistema de pontatge; la vertadera competència del 

qual és regular l’entrada i sortida de cada individu per Canyelles. La voluntat dels més 

poderosos és controlar el pas de pont mitjançant un cribratge disfressat per l’aparent 

rellevància dels fardells. 

Un home que ressaltava per la seua silueta regular, amb petites cicatrius per sota els 

ulls i nas aparentment peculiar. Un home tocant els vint-i-tres anys de vida que duia 

roba desgastada on  predominaven pegats de textures diferents. Un caputxó marronós 

i deteriorat amagava parcialment una cabellera pèl-roja que abastava fins a les 

espatlles. Aquell home de mirada penetrant s’apropà a un dels guardes encarregats de 

cobrar. Em fixí exactament en aquell individu, ja que advertí ràpidament que només 

tenia la intenció de convèncer el vigilant i seguir amb el seu objectiu: travessar la riera 

sense pagar els impostos. Jo, assentat a la lleixa d’una de les petites finestres del 

segon pis del castell, contemplí com irremeiablement tornava per on havia vingut. 



La nit jove, petits trossets de llum escampats pel cel juntament amb una lluna minvant 

formaven una brillantor que reflectia sobre els carrers. Un silenci sepulcral envoltava 

les ànimes de qui dormien. Una escalfor en forma de fumarada emergia de les cases 

proclamant una nit d’hivern. Tot parat, tot esgotat esperant un nou dia, excepte una 

ombra que creuava la riera sense criteri ni remordiments. Un cop més la finestra de la 

meua cambra jugà un paper important per observar la inesperada ocurrència. Era 

l’home de nas peculiar, amb la mateixa forma de deambular i la mateixa vestimenta. 

Endinsat en la travessia, es feia pas entre feixos de ravenisses i bosquines d’arbustos 

més aviat feréstegues. El silenci ja no era sepulcral sinó que s’oien aquelles decidides 

petjades que acabaren desapareixent dins el remot infinit. El meu subconscient donà 

voltes al no aconseguir trobar una explicació definida de la perduda figura entre 

l’espessa boira. Només em venien imatges del seu rostre marcat i de quin era el seu 

destí. Del perquè havia determinat deixar la seua apreciada vida en mans de l’atzar. 

La incertesa em provocà un fort neguit i un mal pressentiment que envaïa el meu espai 

i que m’impedia treure la mirada d’aquell incident. Malgrat això, la son m’atrapà i 

m’obligà a caure derrotat entre els llençols i somnis. 

El sol il·luminà de calor tota l’estança. Raigs d’esperança reflectits cap a un nou dia. El 

neguit del dia anterior s’havia esborrat completament. Un dia més la soledat m’omplia 

de joia. Es respirava pau entre les gruixudes parets del castell que governava aquell 

territori d’impàs. Era inevitable no admirar els diferents tons de verd que banyaven els 

precipicis de pedra seca que envoltaven Canyelles. El meu estimat rei s’havia endinsat 

de nou en els frondosos boscos del Garraf, després d’haver passat la nit a Vilanova. 

Es delia per caçar una gran peça de porc senglar que les tafaneres veus afirmaven 

que es trobava per la regió. M’afartava enormement la seva devoció per la cacera, 

però a la vegada em concedia la satisfacció de poder gaudir de temps propi, allunyat 

de les peripècies del meu sobirà. Mentrestant, servidor restava indiferent davant la 

meva finestra, esperant la seua arribada. 

La tranquil·litat i solitud em convidaren a ascendir a la imponent torre de planta 

circular. Aquesta, m’oferia una àmplia perspectiva del món rural i de les vides del 

veïnat. S’explanava als meus peus l’intercanvi de vida quotidiana dels habitants en un 

modest mercat. Rebombori de brams entre comerciants on el bescanvi n’era el pilar 

principal. Es percebia la divergència entre els embutxacats i els més mediocres que 

s’alimentaven de furts. Sobrepassaven clamors del bestiar que cridaven l’atenció del 

qui hi passava. Era una conjectura que remarcava constantment la nostra època. I és 

que des del damunt d’aquella fortificació em sentí com l’amo de tot i de tothom, com si 

les meues ordres designessin la posteritat. La gelor conqueria el meu físic i de mica 

en mica se n’apoderava. La decisió fou ferma i em dirigí a l’eucaristia on 

m’esperava la meua fe. 



M’assegué sobre la dura, vella i freda fusta situada a la penúltima renglera de 

l’església. Acomodat i alleugerat, la curiositat ocupava part meua i em desconcentrava 

dels cants del prevere anunciant l’existència de Déu. L’altar creixia davant un 

esplèndid i colorit fresc on apareixien les principals figures de la religió, a les quals 

servidor era tan devot. A les vores s’alçaven formosos pilars clarejats per diverses 

escletxes de llum. Certa remor es formà en finir l’ofici. Establí romandre uns instants 

més contemplant el cristià escenari. Una cavitat acomplia resplendor a una 

insignificant porta de llenyam. Quelcom em feu sospitar que es tractava d’una entrada 

al castell. Un racó força peculiar, pensí. 

Cap al vespre, Joan II s’aproximava pel camí reial per fer nit al punt més alt de 

Canyelles. La seua intensa jornada amb una gentalla de falconers, munters i cas el feu 

emmalaltir. Els seus ossos tremolosos escampaven una sensació gèlida i de 

preocupació. El meu senyor volia refugiar-se respirant pau i escalfor enfront de la 

majestuosa llar de foc d’una de les cambres més predilectes. I de la mateixa manera la 

vida al castell quedava, automàticament sospesa fins al despertar del monarca. 

A l’alba, la incertesa embolcallava el cor dels més dèbils en veure el malestar del rei. I 

és que l’afany per la caça l’acabaria matant tard o d’hora. Entre xiuxiueigs de 

desgràcia i esperança, se l’emportaren cap a Vilafranca i posteriorment cap a la ciutat 

comtal, per tal de deslliurar-lo de la seua mort. La nova aparegué dies després en 

presenciar el seu últim alè. En pau descansi. 

La reminiscència d’un neguit em tornava a sacsejar per dintre meu. Una foscor 

conqueria la meva plenitud. I és que aquell home de nas peculiar es trobava a poques 

passes de la meua persona dins l’eucaristia. Rígid guaitava la porta de llenyam en 

cerca d’un suïcidi proper. M’hi acostí determinat en conèixer la seua forma d’estar. La 

meua incertesa derivava del reconeixement d’aquell individu. Esperit en carn i ossos 

davant els meus ulls. No era qui havia d’estar en aquell precís instant a la vora de 

l’església. Sols desitjava descobrir la raó de la seua inesperada presència. Relaxà 

l’expressió en distingir-me entre llambrecs. Brollaren inevitablement mots de nós 

boques. Ofici i secrets del rei compartíem. Em contà com fugí de la seua aparent 

ineludible sentència de mort, dictada pel sobirà dues estiuades enrere. Es tractava del 

seu passat escrivà. Mil i un litigis tingueren amb una llavor en comú: les perverses 

confidències del senyor. La tarota peculiar sempre havia ambicionat relatar-les. 

Aquesta voluntat seua li fou extremament prohibida pels propis beneficis de la cort 



reial. I fou aquest desig frustrat el que el portà a tocar del desenllaç de la seua vida. 

Em sobtí una vegada més en prendre consciència de la seua existència que servidor 

considerava expirada. Indefinidament, aconseguí entreveure el propòsit del meu des 

d’aleshores aliat. Viu en aquell segon a les seues ninetes la mateixa ira que en alguna 

ocasió havia advertit reflectida al meu espill. Les hores passaren i entretant 

enraonàvem. El meu paper dins l’estratègia era inequívoc. Restaven escassos dies per 

poder-hi delir la nostra recompensa. 

Cap al vespre, Joan II s’aproximava pel camí reial per fer nit al punt més alt de 

Canyelles. El meu confident preparava ocult a la meua cambra el que seria l’estel més 

lluent d’aquella intrèpida i negra nit. Sostenia el tresor més preuat entre les seues 

valentes mans. Minúscul pot de vidre gruixut que atrapava violetes i violentes llàgrimes 

dolces de la tòxica poncella Aconitum napellus. 

El nostre malestar era inexistent. Estàvem a punt de detonar el que ens podria costar 

la vida. El meu compatriota marxà i s’allunyà. Avançava capficat per arribar a la 

majestuosa cambra del rei abans que fes presència. El daurat calze de vi damunt la 

taula era ple de gràcia, i ho estaria de maldat a mesura que el lleuger líquid verinós 

banyés les seues parets. 

El monarca es presentà en un lapse, però donant-li prou temps a l’home del nas 

peculiar per esfumar-se. Els grinyols del balancí seguien els moviments del rei. Dins el 

saló es pronunciava l’esplendor en persona. Foc rogenc de vesprada sotmès en una 

llar oxidada transmetia el caliu familiar idoni per la recuperació del dolgut i gelat 

senyor. Vitrall obert ensenyant estols a l’horitzó. Canelobres il·luminant el colós buit. 

Un espectacle immens desfilava per tots els cantells. Una percepció d’assossec es 

respirava on només ressaltava la nostra malifeta: la copa. 

Endinsats en la penombra aprofitant la vigilància al rei i la desatenció a la seguretat de 

la fortalesa, el meu aliat i servidor ens retrobàrem. Procedí a guiar-lo cap a la seua 

desaparició a través d’un dels passadissos subterranis. La intensa pesta a peix a 

l’entrada del túnel era considerable. Les humides roques li obrien el pas a la llibertat. 

Seguia albirant la seua silueta que fugia ben lluny fins a desaparèixer enmig de la 

foscor. 

Llençols i son era el què m’envoltaven. Estès damunt el jóc, memòries impedien 

submergir-me en un llac de somnis i desitjos. Mals esperits picaven les portes de la 

meua consciència. En aquells dos anys d’ofici havia pogut presenciar pràctiques 

horriblement inimaginables. El meu cor no podia evitar bategar enèrgicament en 

recordar-ne la més malvada. Majúscula va ser la meva exaltació quan un capvespre 



de primavera viu aquella dolça senyoreta d’ulls cendra, de pòmuls rosats i glorioses 

pestanyes sortir de la cambra reial. Era la més bella i esvelta de totes les criades, la 

favorita del sobirà. Gotes d’aigua salada recorrien les seves precioses galtes al partir 

de la sala. Aquella escena n’era quotidiana en el transcurs de la setmana. Una forta 

impotència i ràbia s’acumulava dins meu. En desenes d’ocasions havia anhelat 

exposar la veritat quant a aquelles trobades. La por sempre m’havia reprimit. Aquell 

intercanvi de paraules i experiències amb el passat escrivà dins l’església havia fet 

aflorar el valor que havia estat eclipsat pel meu temor. 

El pas dels dies em provocava un desfici creixent. Cap noció havia sorgit d’entre les 

emmudides parets del castell. La meua satisfacció era imponent en remembrar l’intent 

de supervivència del nostre senyor a Barcelona. Lluitava envers la mort per renéixer 

de nou. La sang no li galopava amb intensitat. El benestar es convertia en sacrifici. El 

meu exhaust subconscient es nodria dels brams del rei en mostrar el seu interior dolor 

que el crucificaria a la fi eterna. En un tancar d’ulls, la utopia es transformà en realitat. 

Joan II havia empitjorat inesperadament i mort en gràcia del Senyor. Lloança del cel 

més preuat. 

Concloguí l’escriptura de la crònica de la seva defunció. Podria afirmar que entretant, 

el disgust i el dolor es feien amos dels meus sentits; que la compassió que 

experimentava envers el meu senyor era desmesurada. Això no obstant, es tractaria 

de la més capital fal·làcia. L’orgull dels fets em retreia un somriure d’orella a orella. La 

victòria fou dolça, com un calze de ratafia. 

Han transcorregut tan sols un parell de jornades. Em trobo a l’origen d’aquesta 

intrigant odissea: assentat a la lleixa d’una de les petites finestres del nostàlgic castell. 

Sento la necessitat d’expressar que el sobirà no morí de gelor d’un període de caça. 

Que les llàgrimes letals vingueren de la premeditada idea del meu compatriota. Que 

sense el meu ajut l’entrada a la cambra reial hagués estat impossible i l’escapatòria 

fallida. Afirmo que des d’un inici reconeguí aquella silueta de nas peculiar des del meu 

punt de trobada. És innegable que he comparegut en la dita història com a 

protagonista. I per fi vindrà el meu destí. Certa inseguretat anul·la tots els meus 

propòsits. No vull existir nedant a contracorrent en un mar d’incertesa. No estic absent 

de què en qualsevol moment les boques d’aquest castell xerrin. Ni una ànima pot 

garantir-me una eterna llibertat. Dos ulls curiosos i fortuïts bastarien per condemnar-

me. És per això que he imposat la meua pròpia sentència, que podria ser vista com a 

covarda i dèbil, però que no ho és sota cap circumstància. Amb aquest rumiat 

desenllaç vull apuntar que el meu propòsit he complert, i per tant és inútil seguir 

cavalcant per un camí que 



no farà més que allargar amargament la meua existència. El meu estimat aliat, en 

contra, em va fer saber que la seua més anhelada voluntat és romandre en aquest 

món gaudint del seu lliure albir essent conscient que d’un instant per l’altre podria 

terminar. Capriciós individu sobreeixint d’orgull pels seus rellevants actes. 

I és que les parpelles veuen un pou sense fi on els meus principis s’esfumaran. Només 

dos vitralls picats em sostindran. Les meues dues extremitats posteriors aguantaran tot 

el meu pes sobre la lleixa. Esdevindrà una catàstrofe que cap rostre serà benvingut a 

observar. Un ocell emprendrà el vol cap al seu suïcidi. Miques serà el que quedarà 

sobre les irregulars roques. Resaré als dotze apòstols per commemorar la meua 

aparició al cel. Camps de blat i ordi m’esperaran amb les mans obertes. Jesús serà la 

meva salvació. Descansaré en pau deixant enrere vint pobres anys de sacrifici. Tota 

ànima té un secret, i aquest és el meu. El conto detalladament escrit, i que la posteritat 

sigui coneixedora de la vertadera història. Estimada tarota peculiar, disculpa la meva 

denúncia. Ens trobarem al firmament. Lloança al cos de Crist. Amén. 

Per fi podem conèixer el vertader final de la vida del rei Joan II. Sempre hem pensat 

que va morir a causa d’una hipotèrmia, però ara sabem que no només el va matar el 

fred, sinó que uns traïdors i una preciosa flor verinosa van posar punt final a la seva 

existència. I el castell de Canyelles en va ser testimoni mut. 




