El visir que somiava la Muntanya
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Preludi
de la
muntanya

Just I. Sellés

és valora el muntanyenc
l’interminable camí de
ferradura quan la neu
l’allunya d’ell per acostar-lo a la senda de l’argilaga. Sols en eixe moment
adverteix la comoditat de carregar la
seua motxilla pesada pel serpentejant
però ferm empedrat que no fer-ho per
les sempre costerudes i esvaroses senderes del porc senglar on un pas en
fals podria tornar-lo, rodant, al fons
de la vall. Sí, ja fa uns anys que la
neu m’extravià del camí traçat a colp
d’il·lusió sobre la cartogràﬁca cartograﬁa de la història, la fotograﬁa i la
literatura. Des d’aleshores que avance

M

entre l’argilagar a colp de renyó, amb
el cap baix, estrenyent les dents per a
no perdre la concisa senda que haurà
de guiar-me ﬁns al pic d’eixa muntanya de gel on culminen els projectes
anònims.
Pròxim al cim sent els símptomes de
congelació en uns peus que avancen
com pedres vessant amunt, o la fatigada respiració que suplica una altra
glopada d’oxigen. Mes no hi ha dolor
sinó goig; goig per saber-se pròxim
al cim blanc, per pressentir els blaus
perﬁls de la Muntanya en la llunyania,
per conéixer que encara queda un tram

llarg per recórrer, perquè el camí no es
deté al costat del molló que corona el
pic, sinó que discorre per la crestallera que guaita sobre l’embravit mar de
serres, barrancs i valls que modelen el
llegendari país de la Muntanya: la terra que somià el visir al-Azraq, la terra
seua i nostra.
Un bon amic em digué una vegada: el
pitjor d’anhelar una cosa és que ﬁnalment acabes per aconseguir-la. Des
d’aquell dia que entenc millor el buit
que deixa un projecte quan s’acaba i
compartisc l’entusiasme del muntanyenc davant d’un camí que continua...
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La memòria
del temps
ol succeir: l’amnèsia del temps
s’acarnissa amb aquells personatges a qui, prèviament, la història
ha fet pedaços. Sí, la glòria es reserva
sempre per al guanyador, i en la derrota, al vençut no li queda més opció que
humiliar la mirada i caminar la polsegosa senda de l’oblit.

cia andalusina en la seua lluita contra
l’agressió feudal, i encara que molt desdibuixat en la memòria del temps, així
ha arribat ﬁns als nostres dies.

S

En el cas del visir al-Azraq aquest feroç
procedir de la història amb els perdedors
ha sigut encara més despietat, perquè
lluny de sepultar el seu record en el fanguer del temps, la seua memòria ha quedat exposada a l’etern assot del botxí inﬁdel. Certament, res no sabríem del visir
al-Azraq si no fóra perquè Jaume I li dedica dènou capítols de la seua crònica;
encara que –tot siga dit– no el menciona el rei per a donar-li mercé, sinó per a
denigrar la seua condició i acusar-lo de
les més menyspreables accions.
Tot i així, malgrat el pervers esforç del
rei per embrutar la imatge de qui durant tants anys fou el seu malson, i a
pesar de la profunda desﬁguració que

A L’OMBRA DEL CONQUERIDOR

ha patit el personatge amb el pas dels
segles a conseqüència de les interpretacions partidistes que han fet alguns
historiadors i cronistes, la memòria del
visir al-Azraq perdura viva al cor de la
Muntanya: el mar de serres i valls que
antany foren els seus dominis.
Al-Azraq encarna a la perfecció la dualitat religiosa de l’època. Per al cristianisme fou el sarraí deslleial i traïdor que
refereix la Crònica, capaç de faltar a la
seua paraula per tal d’emboscar el rei i
donar-li mort, entre altres traïcions i malifetes. Per als seus coreligionaris, però,
fou el referent que aglutinà la resistèn-

Contràriament al que succeeix amb
el visir al-Azraq, el rei Jaume I és un
personatge ric en matisos, fruit de la
ingent documentació que ens ha llegat la seua cancelleria. D’una banda,
la seua crònica ens conta com fou el
seu regnat; d’una altra, els milers de
documents emesos durant la seua vida,
a poc a poc, van abandonant la foscor
dels arxius per a ser transcrits. I passa
que una vegada contrastada la documentació d’arxiu amb allò que arreplega
la Crònica podem constatar que el rei
Jaume ha silenciat, interpretat i manipulat nombrosos esdeveniments de rellevància històrica que no el deixaven
en bon lloc. De manera que les glorioses conquestes d’En Jaume que les cròniques medievals beneïren amb l’encens
dels altars han esdevingut, a la llum de
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la historiograﬁa més recent, el brutal
sotmetiment d’una cultura. Així, la mateixa crònica règia que antany aproﬁtà
per a enaltir la insigne ﬁgura del Conqueridor podria presentar-se ara com la
prova irrefutable de la seua tirania.
A les portes del 750é aniversari de la
mort d’al-Azraq, la historiograﬁa concedeix el visir una oportunitat per a
regenerar la seua malparada imatge.
Amb la intenció de desbrossar i caminar aquest senderol, aquesta publicació tractarà d’il·luminar un personatge
que, després d’acumular la pols dels segles, es presenta en públic molt desﬁgurat. Els esdeveniments històrics han
volgut que la ﬁgura del visir al-Azraq
aparega per sempre subjugada a la del
rei Jaume, de manera que per a rastrejar els passos del visir no quedarà més
opció que submergir-nos en l’embolic
documental dels arxius i, al mateix
temps, escodrinyar els escenaris més
recòndits de la Muntanya.
Per tant, per a tractar d’il·luminar l’obscura ﬁgura del visir al-Azraq s’haurà
d’apartar el focus de la imatge insigne
del Conqueridor, la qual cosa provocarà
que el rei aparega menys lluent que de
costum, atés que bona part del que sabem d’ell ens ha arribat per la seua boca,
que –com és d’entendre– ha exalçat les
gestes pròpies i ha denigrat les alienes.
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LA MUNTANYA:
ESCENARI DE CONQUESTA
La primera menció documentada als
territoris de la Muntanya com a unitat
geogràﬁca ens ve de la mà del geògraf
andalusí al-Udr (s. XI), que en especiﬁcar el lloc on Abd al-Rahm n ibn
Habib al-Fihr trobà refugi en la seua
fugida de l’emir de Còrdova l’anomenà
com Yibal Balansiya (Muntanyes de València).
Dos segles després, en el Diccionari dels
Països, trobem la denominació d’iql
m al-Yabal (districte de la Muntanya),
quan Ab Abd All h Y q t ibn Abd All
h al-Ham wi al-Bagd d , el seu autor,
refereix que Altea és el nom d’una alqueria del terme de Dénia que pertany a
l’iqlim al-Yabal, en al-Àndalus.
No serà ﬁns al segle XVII que el cronista Gaspar Escolano precise els seus
límits geogràﬁcs en expressar: «aquel
quartel de nuestro Reyno que llamamos
las Montañas por ser montañoso, y se
extiende de Castilla al mar, y de Játiva a
tierra de Alicante».
Doncs bé, fou a l’abric d’aquesta mar
de serres i valls denominada la Muntanya on, a mitjan segle XIII, el visir
al-Azraq resistí l’agressió de les hosts
de Jaume I.
Barrancs del Salt i de l’Infern, vistos des del Forat en el PR-147 que recorre les valls de Laguar i d’Ebo
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PERPUTXENT, FRONTERA DE FOC
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Paralelo á la Baronía de Planes por la parte septentrional yace el valle de Perpuchént, Encomienda de la Orden
de Montesa: dos horas podrá tener de norte á sur entre
las vertientes de Benicadell y las montañas de Planes;
y casi tres de oriente á poniente desde parte del Azafór
hasta el Condado de Cocentayna: aquí tiene su mayor
anchura, y se estrecha sucesivamente hácia levante, terminando allí por montes, y la garganta que lame el rio
Alcoy: todo es montuoso excepto las riberas del rio, y
por eso queda sin cultivo la mayor parte; mas cada dia
va disminuyendo lo inculto por la aplicación de los naturales. Empezáron á beneﬁciar las porciones pingües;
siguiéron despues aprovechando lomas y cerros, y ahora
suben por las faldas de los montes plantando en ellos
viñas, higueras y otros árboles. Hubo antiguamente en
el valle quatro pueblos, que se llamáron Alquenecía,
Benillúp, Beniarraes y Llorja, habitados por unas 170
familias (...) El rio de Alcoy fertiliza las huertas, y se
cultivan con tanto esmero, que parecen jardines deliciosos. Críanse en ellas maices, trigos, judias, y gran
numero de moreras y frutales (...)
Antonio José Cavanilles
Observaciones
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A diferència de Cocentaina, a Perputxent el
gèlid vent de la guerra arribava temperat per
l’abric de les muntanyes. Certament, aquell relleu escabrós aguerria la nostra condició i fortiﬁcava el nostre caràcter, que a fe de patir els
seus rigors el teníem per una callositat més de
les nostres mans. Sí, Perputxent era la vall més
septentrional de quantes prosperaven en aquell
laberint de valls que era La Muntanya. El riu
que baixava de Cocentaina la travessava de ponent a llevant, entre hortes, molins i xopades,
i cantussejant les seues aigües es perdia en el
barranc que diuen de l’Infern, on les serres de
Benicadell i de la Safor s’abracen. En aquells
dies les quatre alqueries de Perputxent a penes
sumaven noranta focs, i les famílies que allí
subsistíem ho féiem a costa de laborar els regadius i els secans, i del bestiar, i de la serra, que
era terra espinosa en els alts però agraïda en
els plans, que d’ametlers, oliveres i blat n’era
plena. I no és per raó de l’edat ni per entropessada meua que tot el que ressenye de Perputxent ho referisca en passat, que ací continua
el seu riu, la seua gent i els seus molins, les
hortes i els secans, sinó perquè a hores d’ara,
amb el meu visir de tornada a la pols de la terra
i el Tirà redimint les seues maldats en l’infern,
el senyor del feu senyoreja els seus vassalls i
Perputxent no és sinó una ombra d’aquella terra hostil, fronterera, que vaig conéixer de jove.
Al-Azraq, el Blau - Cap. 3
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Castell de Perputxent
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El castell de Perputxent es dreça sobre un tossal en
els contraforts sud-orientals de la serra de Benicadell,
al fons de la vall a la qual presta el seu nom. Als seus
peus, el riu Serpis discorre entre hortes, jonqueres i
canyars, entre baladres, salzes i xopades, just abans
d’endinsar-se en el barranc que anomenen de l’Infern,
on les serres de Benicadell i de la Safor s’abracen.
Com la majoria dels castells de la Muntanya, el castell de Perputxent es construí en un lloc elevat, tot
aproﬁtant un faralló rocós que fortiﬁcava el seu ﬂanc
nord. Es tractava d’un recinte poligonal ajustat al relleu, doblement emmurallat i emmerletat, al qual s’accedia per un portal en colze i defés per sengles torres
i nombroses sageteres. El recinte disposava, a més, de
tres baluards defensius situats en les cantonades i una
poterna en la part posterior.
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Recorde que clarejava el dia quan el so dels
anaﬁls arribà nítid des de la talaia d’Almaraién. La seua crida no oferia dubte: la cavalcada ens venia damunt. Prompte les fumarades s’alçaren blanques sobre el cel d’Almaraién. No, no hi havia cap dubte: els inﬁdels
estaven de camí. Em vaig precipitar sobre les
muralles de Perputxent per ataüllar l’horitzó,
però no els vaig poder veure. Vaig ordenar que
s’hissaren els estendards sobre les torres i que
els timbals tocaren alarma; després, vaig encendre una foguera al costat de la torre sud i
vaig eixir a les portes del castell. Prompte els
camins de Perputxent s’ompliren de dones que
cridaven, de gent que corria.
Al-Azraq, el Blau - Cap. 43
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