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UN ACOSTAMENT A HI HA MORTS QUE PESEN CENT ANYS
DE TOMÀS LLOPIS I GUARDIOLA

(Tomàs Llopis i Guardiola: Hi ha morts que pesen cent anys, 3i4, 2013)        

Carles Mulet i Grimalt

Intel·lectual, escriptor i activista cultural d’ample espectre, Tomàs 
Llopis i Guardiola (Beniarbeig, 1954) comptava ja amb una obra 
significativa i variada en el moment de guanyar, amb la novel·la Hi ha 
morts que pesen cent anys, el premi de narrativa Andròmina del 2012 
(ex-aequo amb Passió italiana, de Josep-Lluís Carod-Rovira). Ens 
trobem, per tant, davant d’una obra de maduresa que suposa en bona 
part la decantació de molts anys de formació i d’experimentació, com 
també una obra plantejada amb una bona dosi d’ambició i de coronació  
d’un projecte de treball creatiu.

Cal posar de relleu, en primer lloc, la imbricació de Hi ha morts 
que pesen cent anys en el desenvolupament de la narrativa valenciana 
contemporània en la qual la novel·la històrica ha jugat un paper molt 
rellevant i, més encara, en el context de la Marina Alta on la literaturització 
de l’espai i de la història ha estat l’eix vertebrador principal de la creació 
literària, amb aportacions tan diverses i cabdals com les que hi han 
fet Maria Ibars, Jordi Valor, Vicent Balaguer, Isa Tròlec, Bernat Capó, 
Jesús Moncho, Pepa Guardiola, Rafael Escobar, Isidre Martínez Marzo, 
Josep Castelló, Elvira Cambrils, Carme Miquel...   

D’acord amb aquesta adscripció de gènere, la narració es 
desenvolupa en un temps històric especialment convuls i important, la 
pràctica totalitat del segle xvii (potser el període en el qual la Marina 
Alta ha tingut més protagonisme dins el conjunt valencià), que s’inicia 
amb la tràgica resistència i expulsió dels moriscs i es clou amb les 
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revoltes populars de la segona Germania i l’epopeia de la Guerra de 
Successió, tan decisiva en l’evolució nacional del poble valencià: 
“cent anys” farcits de conflicte social, amb la seua rècula de pobresa, 
d’abusos senyorials i de bandolerisme; amb la nova sang aportada 
per la repoblació mallorquina; amb el conflicte religiós entre les 
creences màgiques i la religiositat popular confrontades al dogmatisme 
inquisitorial; amb el  seguit de pestes i de calamitats...

D’altra banda, la clara voluntat de mitificació del territori dota l’espai 
on s’esdevé la història, la Marina Alta en general (encara que també hi 
trobarem, és clar, incursions cap a d’altres indrets –València, sobretot, 
però també Xàtiva, el Comtat...) d’una càrrega simbòlica essencial. Es 
tracta d’un “agre de la terra” que té l’epicentre, clarament vertebrador al 
poble de Beniarbeig –amb els seus diferents llogarets, amb la  muntanya 
de Segària omnipresent, amb el soroll fondal del riu Girona...– i uns 
altres pols secundaris, com el poble germà de Pedreguer –amb l’Ocaive 
o Matoses–, la tan veïna Ondara o la capital, Dénia –amb el castell, amb 
la mar i el Montgó. 

És dins aquest marc contextual que s’hi desplega un complex fil 
narratiu que enllaça quatre generacions masculines de la família 
Facadell, nucleades pel duet fundacional format per Albogadir – 
Gaspar Facadell i les descendències successives, Cosme, Roc i Pere, 
per arribar a Bernat; personatges contrapuntejats per un equivalent 
aplec femení conformat per les seues dones: Isabel, Eugènia, Joana 
i Francesca; i per les amants: Elvira, Felícia i Na Isabel Pujades de 
Borja, comtessa d’Anna. I al voltant d’aquesta nissaga familiar que 
constitueix l’eix essencial d’un relat coral, prenyat d’una ambició de 
totalitat, hi trobarem –embolicats en un terbolí de crims i de fidelitats, 
d’amors i odis, de secrets...– una munió d’altres personatges –adjuvants 
o antagonistes–  d’entre els quals sobresurt Maria la Comare, una 
figura enigmàtica i oracular, que exerceix de protectora dels Facadell, 
portadora de premonicions..., fins que serà finalment acusada de bruixa 
i executada per la Inquisició.

El discurs narratiu arrenca d’un breu preàmbul que avança el colofó 
dramàtic de la història, condensat en la descripció dantesca de la presa 
de Beniarbeig i la seua crema posterior “aquell dia de maig del 1707” 
per les tropes del general d’Asfeld. Unes flames tan destructives com 
purificadores, que semblen posar, d’antuvi, l’epitafi en aquells morts 
que ja feia cent anys que pesaven. Després, la trama es descabdella 
entrellaçant al llarg del text dos relats complementaris narrats des dels 
punts de vista dels dos principals protagonistes: un relat primer en 
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el qual, mentre Bernat navega formant part de l’armada austriacista, 
i va llegint les memòries del seu oncle Roc; un narrador omniscient 
va deixant anar el fil retrospectiu que ens conta els esdeveniments del 
passat i, de forma astutament engalzada amb aquest text primari, s’hi 
desplega el segon relat, constituït per les memòries que Roc ha deixat 
en mans del seu nebot, on anirà desgranant amb un estil dietarístic, 
confessional, la seua vida i les descobertes que va fent sobre el passat 
familiar. De fet, aquesta elecció d’estil és la responsable, en bona part, 
de la complexitat, la humanitat i la delicadesa que converteixen Roc en 
un dels personatges imprescindibles que ha creat la narrativa valenciana 
dels darrers temps. 

Finalment, un concís epíleg deixarà el lector en suspens, abocat a 
les il·lusions que naixen al cor de Bernat Facadell en albirar Altea des 
d’una nau de l’esquadra de l’arxiduc; unes il·lusions de llibertat i de 
felicitat, que ens omplen d’amargor perquè des del nostre present no 
podem deixar de saber que seran del tot il·lusòries. Però el tombant final 
que fa Gabriel, el fill de la viuda, sembla suggerir que el mateix fil de 
vida, covat per la mateixa maledicció, potser està a punt de ressuscitar 
de les cendres i tornar a començar. Es tracta, en definitiva, d’un discurs 
bastit plenament des de la modernitat narrativa on, a la complexa base 
estructural i a la multiplicitat de veus narratives que van dosificant 
magistralment els elements fonamentals de la trama, s’hi afegeix un 
llenguatge ric i precís, adequat al model de llengua que el context històric 
de la novel·la històrica exigeix. Una novel·la embeguda de “literaritat”, 
que ja des del títol –que ens recorda aquells altres Cien años de soledad– 
sembla empeltada d’una certa dosi de “realisme màgic”. Així, tot i la 
subjecció al vigor i la versemblança –trets essencials de la novel·la 
històrica– sobredeterminen el procés global de l’escriptura, el relat 
anirà entrevirant-se d’ingredients màgics com l’enigmàtica Maria la 
Comare, l’atmosfera sensitiva que s’imposa al desenvolupament 
del discurs, la presència d’una natura dotada de càrrega simbòlica –
com podem veure especialment en el tractament quasi panteista de 
la muntanya de Segària– o el recurs reiterat a l’element oníric i a les 
premonicions. D’altra banda, la mateixa realitat històrica literaturitzada 
–el mantell social i ideològic desorbitat del barroc, que cobreix tot el 
segle xvii– resulta particularment adient i incita a la recreació d’un món 
propens al desenvolupament de “fets prodigiosos”, on es barregen la 
realitat i la màgia, la bellesa i la monstruositat, l’amor i la violència; on 
el descordament de les passions i de les febleses humanes, els lligams 
amb la terra i la força aclaparadora de la fatalitat s’imposen sobre uns 
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personatges obscurs, prenyats de desigs i d’odis heretats. D’aquí la 
utilització, també, d’un llenguatge a la vegada descarnat i exuberant que 
pot recordar, per moments, l’estil aspre i viril de la prosa de Baltasar 
Porcel.

Hi ha morts que pesen cent anys és així mateix una novel·la de la 
memòria, sotmesa al ritme ancestral del temps cíclic, on tot sembla 
condemnat a romandre dins el cercle de l’etern retorn, marcat per 
una successió de venjances, de calamitats naturals, d’alçaments i de 
guerres, de pestes i calamitats. És una novel·la tel·lúrica, que discorre 
com un magma calent, pastat amb sang i amb semen. És una novel·la 
social, de la vindicació secular dels pobres, de la confrontació entre 
la religiositat popular i les jerarquies... I és, també, la novel·la d’un 
escriptor que s’estima el seu país, que s’endinsa en les seues arrels, 
que treu comptes amb el seu passat, seguint la coneguda llei que només 
assumint –literaturitzant, en aquest cas– allò local, hom pot esdevenir 
universal. 
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