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«JESÚS SÁNCHEZ ADALID ens ofereix en aquesta obra, LES ARMES DE LA LLUM, 
el relat d’una gran trobada entre història i ficció: una veritable epopeia medieval en una 

narració plena de bellesa i dinamisme, i molt ben ancorada en les fonts documentals.
Grans obres com aquesta són l’estímul que la societat necessita».

María Jesús Viguera Molins, Acadèmica de la Història



«Els seus personatges han estat pensats com a 

subjectes embarcats en un viatge iniciàtic que busca 

pau i coneixement interior. I l’autor connecta 

aquests afanys tan actuals amb aquests altres 

desitjos arcàdics d’harmonia, amor, llibertat...». 

Juan Ángel Juristo, ABC

A tocar de l’any 1000, Almansor amenaça el nord de la

península Ibèrica una vegada i una altra. Uns vaixells

misteriosos arriben a la costa de Tarragona i deixen un

estrany present al petit port de Cubelles. Aquest és l’inici de

l’emocionant peripècia vital de dos nois joves que acabaran

viatjant a l’Alt Urgell, quan el comte Ermengol I està a punt

d’unir-se a la gran aliança de comtes i magnats que han

decidit independitzar-se definitivament del regne franc i,

alhora, trencar amb les antigues servituds imposades pel

poderós califat de Còrdova.

En aquest context, una dona jove lluita per alliberar-se dels

lligams del seu tancat món familiar i social.



Sánchez Adalid ens presenta un

gran fris narratiu que recrea, amb

agilitat i destresa, l’agitat inici del

segon mil·lenni: la vida als castells i els campaments guerrers, les

culiars relacions entre nobles i clergues, la rica cultura monacal, els

costums quotidians, l’amor, la guerra, la por i la valentia… Sempre

als fascinants escenaris d’una terra singularment bella i agresta, però

també fèrtil i poblada de lluminoses ciutats: Barcelona, Girona, la

Seu d’Urgell, Vic, Solsona, Besalú, Berga, Manresa, Tortosa,

Lleida… i de grans monestirs que irradien la seva influència: Santa

Maria de Ripoll, Sant Cugat, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pere

de Rodes, Sant Martí del Canigó… Amb l’esplendorosa Còrdova

califal com a teló de fons.

Una figura crucial és Oliba, fill dels comtes de Cerdanya i Besalú,

que l’any 1002 renuncia a la seva herència per fer-se monjo. Enmig

de la confusió i la violència, sorgeix un home que, amb el seny i la

saviesa que el caracteritzen, aportarà llum, i descobrirà quin és el

veritable tresor, que és de natura espiritual…

Les armes de la llum ens regala un viatge clar i anímic envers el

sorprenent món medieval de Catalunya, en què es creuen i es

barregen herois de ficció i protagonistes històrics, en l’epopeia d’una

terra que lluita per regir el seu propi destí.



(1962, Villanueva de la Serena, Badajoz) és llicenciat

en Dret per la Universitat d’Extremadura i va fer els

cursos de doctorat a la Universitat Complutense de

Madrid. Va exercir com a jutge durant dos anys, i tot

seguit va passar a estudiar Filosofia i Teologia. Com

a escriptor, ha rebut guardons importants: el premi

Fernando Lara (2007), el de novel·la històrica

Alfonso X el Sabio (2012), el premi Troa Libros con

valores (2014), el premi Abogados de Novela (2015),

el Grada de Cultura (2011), el premi internacional de

novel·la històrica Ciudad de Zaragoza (2011), el

premi Diálogo de Culturas (2013), el premi

Hispanidad (2013) i, l’any 2017, el prestigiós

Arcobaleno, que la «Bottega dell’Arte» atorga a

Itàlia. A més, ha estat distingit amb la medalla

d’Extremadura el 2009, el màxim guardó de la

Comunitat, i és acadèmic de número de la Real

Academia de les Artes i les Letras de Extremadura i

director de la seva biblioteca.



També és patró de la prestigiosa Fundación

Paradigma Córdoba que, com a finalitat

essencial, es planteja recordar els exemples

positius de convivència entre les tres religions

abrahàmiques: jueva, cristiana i musulmana, que

van coincidir a Al-Andalus, buscant d’aquesta

manera els principis i els fonaments de

l’ecumenisme i del diàleg. Cal destacar

igualment la seva tasca com a patró de la

Fundación Foro de Córdoba.



LA CRÍTICA N’HA DIT:

«Les novel·les de Jesús Sánchez Adalid sempre tenen

força literària i un bon context històric, però igualment

emanen la tendresa de l’ésser que estima la seva terra».

Santiago Castelo, ABC

«Sánchez Adalid sap narrar de manera pausada i

reflexiva. Literàriament, la seva prosa és deutora de

l’elegància de la millor novel·la clàssica, amb el

protagonisme de la narració, la peripècia i el conflicte

[…]. El realisme, la versemblança i el sentit de l’humor

són tres virtuts que caracteritzen Jesús Sánchez Adalid,

narrador de singulars obres mestres».

Lluís Fernández, La Razón



P: Les armes de la llum és una obra que s’endinsa en els primers anys

dels comtats catalans com a jugadors importants en el tauler peninsular.

Com van ser, aquests primers anys del segle XI?

D’ençà que va ser investit comte de Barcelona i Girona, Guifré el Pilós,

comte d’Urgell i Cerdanya, es va llançar intrèpidament a conquerir altres

territoris menors de les zones centrals, els que havien quedat fraccionats cap

al 825, després d’una revolta contra el poder franc. L’enèrgic comte va

centralitzar el poder a la casa comtal de Barcelona i va establir un sistema

successori als seus territoris. Al llarg del segle X, els comtats restants s’hi van

anar vinculant a poc a poc, alhora que s’anaven deslligant del poder franc

aprofitant l’afebliment i el desmembrament de l’Imperi carolingi després de

la mort de Carles el Calb. A la figura de Guifré cal atribuir, doncs, la

independència de facto dels comtats catalans respecte del regne franc i la

creació de una base patrimonial forta.

Els comtes governaven de manera independent amb funcions militars,

polítiques i judicials, i s’aliaven per a la defensa del país a partir de castells

escampats arreu del territori. Al mateix temps, l’Església va establir una

xarxa de parròquies organitzades en diòcesis, segons el típic model carolingi.

La frontera natural era el riu Llobregat, però aviat van buscar ampliar l’àrea

de influència cap als comtats tolosans del Pallars i la Ribagorça, i fins i tot

van intentar conquerir Tortosa, cap al sud, entre els anys 805 i 809.

Després de la ràtzia d’Almansor contra Barcelona el 985, el comte Borrell II

es va negar definitivament a retre vassallatge al rei franc, i ho va manifestar

amb claredat el 997, quan es va negar a assistir a la coronació d’Hug Capet,

fundador de la nova dinastia.

UNA BREU ENTREVISTA AMB JESÚS SÁNCHEZ ADALID: 



P: A finals del segle X Almansor va assolar el comtat de Barcelona i, uns

anys després, desaparegut el cabdill andalusí, el comte de Barcelona

Ramon Borrell i el seu germà Ermengol, comte d’Urgell, emprenen una

operació de venjança i al seu torn saquegen Còrdova. Com va ser possible

que només en uns quants anys tot plegat canviés tant?

En un principi, el comte Borrell II va intentar mantenir bones relacions amb el

califat i ho va fer durant molts anys, com ho demostra l’enviament de repetides

ambaixades a Còrdova. Tenim notícia certa d’un legat barceloní que el 950 va

acompanyar l’ambaixada del marquès Guiu de Toscana, i de la representació

que el 966 va suposar la signatura d’un tractat de pau, amistat i fixació de

fronteres. Les posteriors ambaixades del 971 i el 974 van establir una forma de

vassallatge amb el pacífic califa Al-Hakam II, cosa que, en certa manera, era

contradictòria amb la fidelitat deguda al rei dels francs. Gràcies a aquestes

relacions diplomàtiques, va ser possible mantenir l’estabilitat a les fronteres

dels comtats catalans, i això va facilitar una certa repoblació cristiana fins a les

ribes del riu Gaià i després la del Montmell, Miralles, Santa Coloma de

Queralt, Pontils, Montbui, Cabra, etc. La pau mantinguda amb l’Islam

finalment va redundar en benefici econòmic del comtat de Barcelona i va

permetre a Borrell II posar en circulació monedes d’or pròpies, els anomenats

mancusos, i, alhora, progressar en el seu anhel d’independitzar-se del regne

franc. Però, més endavant, després de la mort del califa Al-Hakam i la pujada

al tron del seu fill Hixam II, la situació va empitjorar notablement quan

Almansor va assumir, de fet, tot el poder a Còrdova.

Els tristos fets del 985, amb la destrucció de Barcelona, es van convertir en una

mena d’esperó per a la memòria col·lectiva i, potser, a partir d’aleshores, va

començar a formar-se un sentiment de recel i una consciència de defensa en

resposta a nous possibles atacs.



Els dirigents, nobles i eclesiàstics, més que mai, devien tancar files rere el

comte de Barcelona i els seus successors sense menysprear la idea de venjança

o reparació.

Després de la mort d’Almansor, i quan els comtes catalans van tenir notícia de

la mena de divisions i rivalitats que assolaven el que en un altre temps havia

estat un califat poderós, van creure que a la fi havia arribat l’ocasió de

rescabalar-se dels antics espolis i crueltats que els exèrcits musulmans havien

perpetrat a Catalunya durant tant de temps. La conjuntura no podia ser més

favorable. Els agents de Ramon Borrell i Ermengol I d’Urgell es van reunir a

Tortosa amb el general Al-Wadih, i van tancar un tracte que comprometia les

hosts dels comtes de Barcelona, Urgell i Besalú («publica expedicione

Spanie», en les cròniques) per anar a Còrdova a lluitar contra els berbers («ad

debellandas catervas barbarorum») a canvi de fabuloses pagues i

compensacions: sis-cents mil dinars mensuals, més menjar i beguda per a

homes i animals, drets de botí i plena impunitat.

L’expedició a Còrdova va comportar per als catalans l’obtenció d’importants

beneficis per als supervivents, la qual cosa va suposar un notable progrés

econòmic per als comtats. Les hosts van tornar a Catalunya immensament

riques gràcies al botí obtingut als saquejos

i després d’haver rebut unes soldades desproporcionades. El gran tresor que

duien va contribuir a millorar la situació de les seves regions, i va tenir una

bona influència en el seu posterior esdevenir polític i social. Totes aquestes

riqueses van fer que poc després el preu de l’or s’abaratís no només al nord-

est peninsular, sinó també al sud i el sud-est de França. I aquell mateix any,

convocats a Vic, van aconseguir a la fi la unitat de tots els pobles i els feus.

Els comtats de Barcelona, Girona i Ausona van conformar un nucli polític que

va exercir, des d’aquest moment, un lideratge unificador i influent sobre la

resta.



P: En un moment determinat, vostè tria Ermengol, el comte d’Urgell,

com un dels seus protagonistes. Per què ho fa, què el va fascinar

d’aquest personatge? Què ens en pot explicar?

Ermengol I, anomenat en les cròniques «el de Còrdova o el Cordovès» (992-

1011), era el fill segon del comte Borrell II i Ledgarda de Roergue. Ja abans

d’agafar les regnes del comtat havia assajat el govern sota la direcció del seu

pare i associat a ell, almenys durant uns tres anys abans, des del 989. El seu

germà gran, Ramon Borrell, va heretar la resta de comtats, Barcelona, Girona

i Osona. Els dos germans van governar amb plena sobirania i en coherència

amb l’evolució del progressiu allunyament de la monarquia franca des del

seu avantpassat Guifré el Pilós. Tot i que encara es manté la formalitat de

datar els documents segons els reis francesos, si bé especificant, en tot cas,

que són reis a França i fins i tot equiparant-los en sobirania al comte:

«regnante Ratberto rege et domno Ermengaudo comite».

Ja des de Borrell II, la legitimitat es busca no a França, sinó en els viatges a

Roma, unint a la peregrinació religiosa una clara significació política. En la

seva primera visita, el 998, Ermengol va tenir l’honor de seure als peus de

l’emperador alemany Otó III, i va participar com a oient en el concili presidit

pel papa Gregori V. En aquella ocasió, el pontífex va haver de dirimir en el

plet plantejat entre els dos candidats a l’episcopat de Vic. En una segona

visita, l’any 1001, el comte es va entrevistar amb Silvestre II (Gerbert

d’Orlhac), occità d’origen i antic coneixedor dels comtats del nord-est de la

península Ibèrica. Aquell papa, essent monjo, havia estat enviat el 967 per

l’abat de Sant Guerau d’Orlhac a Catalunya, a petició del comte Borrell, per

la fama dels seus coneixements.



Hi ha constància de les magnífiques relacions entre el comte i el bisbe Sal·la,

que va ocupar la seu episcopal entre el 981 i el 1010. El 1001 van viatjar

junts a Roma, on el prelat va aconseguir una butlla d’immunitat i confirmació

de béns per a la seva diòcesi. Aquesta bona relació contribueix, en realitat, a

la consolidació del poder episcopal, tant en la societat civil com en el si de

l’Església. Ermengol I, també seguint la tradició del seu pare, va beneficiar

amb importants béns la seu catedralícia d’Urgell, que així va anar consolidant

un important patrimoni.

En els documents, l’àrea de domini del comte sempre és anomenada

«nostrarum regionum». Tot i això, dins d’aquesta concepció regional i

dinàstica cal destacar les excel·lents relacions mantingudes amb el seu germà

el comte Ramon Borrell de Barcelona, Girona i Osona, amb qui acorda

postures diplomàtiques i militars i comparteix actes públics i cerimònies, com

es va fer amb motiu de l’entronització del nou bisbe de Vic el 1002.

Igualment hi ha constància documental d’un homicidi comès per Ermengol I

d’Urgell, a conseqüència del qual i com a penitència va haver de cedir a la

seu episcopal el 997 dues viles importants: Lart i Arcavell. Altres possessions

seves van acabar també en poder de l’Església catedralícia, com el castell de

Conques, que el comte va cedir en el seu testament, o la vila de Sallent,

comprada pel bisbe.

En els documents de l’època, el comte Ermengol I rep el tractament honorífic

de marquès («Ermengaudus gratia Dei comes et marchio»). Va contreure

matrimoni amb Tedberga, molt probablement filla del comte de Provença

Ratbold I, i va deixar un hereu homònim i menor d’edat, nascut el 1010 just

abans que el comte emprengués la seva marxa amb la host a Còrdova, on va

trobar la mort a la batalla Dar-al-Bacar.



No hi ha notícies del lloc on va ser enterrat, tot i que algun indici el situa per

un temps en una església de Còrdova. Tedberga apareix en documents

posteriors com a vídua que intervé en actes públics al costat del fill orfe.

Segons la memòria comtal, la Gesta Comitum Barcinonensium, a Ermengol

I se li ha de reconèixer haver mostrat una gran valentia davant els sarraïns:

«multos itaque conflictus cum sarracenis habuit». I per haver mort

heroicament en batalla a Còrdova, fou anomenat en endavant com «el de

Còrdova»: «qui fuit Ermengaudus Cordubensis quia apud Cordubam obiit».

En definitiva, sens dubte els anys 980-1010 van marcar un abans i un

després en la realitat política, social, econòmica i territorial del comtat i la

diòcesi d’Urgell, on van ser protagonistes dos grans personatges: el comte

Ermengol I i el bisbe Sal·la. Per poder comprendre les claus d’aquesta

afirmació inqüestionable, són molt útils les investigacions de l’historiador

Oliver Vergés Pons, contingudes en diversos treballs, entre els quals

destacaria el titulat Urgell a la fi del primer mil·lenni, que el 2015 va

publicar Edicions Salòria.



P: Un món de guerra, traïcions polítiques i familiars, conspiracions i por,

però també un període amb personatges com el d’Oliba, un noble que

prefereix deixar les armes i rebre els hàbits i un temps en què Occident es

comença a desvetllar una altra vegada. Aquest canvi de mil·lenni, és

també un canvi històric fonamental tant en allò polític como en allò més

quotidià?

Oliba va néixer en algun lloc del comtat de Cerdanya o del comtat de Besalú

l’últim terç del segle X, probablement l’any 971. Era el tercer fill d’Oliba

Cabreta, comte de Cerdanya i Besalú, i d’Ermengarda de Vallespir. Era, per

tant, besnet del comte Guifré el Pilós. Va tenir cinc germans: Bernat Tallaferro,

que a la mort de la seva mare va heretar els comtats de Vallespir, Fenollet i

Besalú; Guifré, comte de Cerdanya i, posteriorment, comte de Berga;

Berenguer, bisbe d’Elna; Adelaida de Cerdanya, casada amb el senyor de

Sales, i Ingilberga, filla natural d’Oliba Cabreta i última abadessa del monestir

de Sant Joan de les Abadesses.

Quan Oliba va fer els dinou anys, el seu pare, un home ambiciós i enèrgic, va

renunciar a tots els seus càrrecs i títols i es va retirar al monestir italià de

Montecassino. La mare, Ermengarda, i els cinc fills es van fer càrrec del

patrimoni familiar.

L’agost del 1002, quan tenia trenta-un anys, Oliva va renunciar als comtats que

havia rebut per testament, i va cedir el comtat de Ripoll al seu germà Bernat

Tallaferro i el de Berga a Guifré II de Cerdanya, i aleshores va ingressar al

monestir de Ripoll com a monjo de l’orde de Sant Benet. L’any 1008, després

de la mort de l’abat Seniofred, Oliba va ser elegit abat d’aquest cenobi i

després de Cuixà. Va reformar espiritualment i materialment tots dos cenobis, i

va ampliar i enriquir d’una manera extraordinària les biblioteques monàsti-

ques, ja conegudes des de feia dècades pels textos àrabs traduïts al llatí que

posseïen.



Només cal dir que Oliba, en iniciar el seu mandat com a abat, es va trobar amb

una biblioteca de gairebé un centenar de manuscrits i, a la seva mort, se’n

comptaven dos-cents cinquanta, una xifra extraordinària en aquell temps. Sota

el seu mandat van sortir de l’scriptorium monacal còdexs cèlebres fins al dia

d’avui, com ara la Bíblia anomenada equivocadament de Farfa (avui a la

Biblioteca Apostòlica Vaticana), realitzada entre els anys 1015 i 1020, i la

Bíblia de Roda (avui a la Bibliothèque Nationale de França), regalada

possiblement al monestir de Sant Pere de Rodes (Girona) el 1022, amb motiu

de la consagració de la nova església.

L’any 1018 va ser nomenat bisbe de Vic. A partir d’aquest moment, va

augmentar considerablement la seva importància política, pel fet que formava

part de la gran assemblea de notables de Catalunya, i va dedicar molts

esforços a la defensa i la repoblació de les fronteres. Oliba aconseguia que la

seva veu fos escoltada, sempre conciliadora en els concilis i sínodes

particulars; enèrgica i valenta plantant cara als abusos, encara que fossin els

del seu nebot, l’arquebisbe Guifré de Narbona. La conjunció dels interessos

temporals i els espirituals a la Catalunya del segle X explica l’important paper

efectuat pels bisbes i els monestirs. I Oliba va comprendre que podia exercir

una important tasca en favor de la pau, recordant una i altra vegada a la

confosa societat del seu país que la guerra no podia definir l’essència dels

pobles.

Les reflexions d’Oliba, poc abans dels vint anys i tenint present el gest del seu

pare, el van dur a emprendre una mena d’exili voluntari com a protesta a la

política de la guerra contra l’Islam promoguda pels comtes. Segurament es va

preguntar si era possible recompondre el camí de la pau. Era possible, encara,

un acord diplomàtic amb Almansor per restaurar l’eficaç sistema d’aliances

del segle X? Oliba no és un monjo apocalíptic com altres monjos del seu temps



ell és més aviat un promotor de la cultura escrita, en la línia del seu oncle

Miró Bonfill, bisbe de Girona i comte de Besalú, un dels amics catalans de

Gerbert d’Orlhac, el futur papa Silvestre II. En aquest sentit, el pacífic abat

no propugna una visió tremendista del món, com aquells dies es divulgava a

través de les còpies de l’Apocalipsi de Beat de Liébana que s’havien fet, per

exemple, a Girona (975) i la Seu d’Urgell (1002), ell advoca per una actitud

continguda i plena d’esperança davant del ritme de la història i els signes del

temps.

Segons això, potser el més celebrat de la vida d’Oliba ha estat l’impuls que

va saber donar al moviment de la pau i treva de Déu a Catalunya. Es tractava

d’afavorir el pacte pel qual s’intentava una supressió temporal de la

violència. La iniciativa de l’abat i bisbe neix com una prolongació del

moviment de la pau de Déu que va tenir els seus orígens a Aquitània a finals

del segle X, nascut d’un concili a Le Puy el 975 o el primer concili de què es

conserven els acords, el de Charroux del 989.

P: I quina és la procedència d’un títol tan evocador com Les armes de la

llum?

Precisament de la figura d’Oliba, un home instruït, amant de la pau, que

sempre va defensar la cultura i els llibres com les vertaderes armes que

havien d’aportar el progrés i la llum dels pobles. I aquestes paraules, «Les

armes de la llum», agafades de la Carta als Romans de sant Pau, és tot un

lema que identifica molt bé aquest període medieval, pel que fa als homes

bons, pacífics i lluminosos que van deixar de banda les armes de les tenebres,

la guerra i l’odi, en favor de les armes de la llum.



P: Sense fer cap espòiler, ens pot explicar quines són les claus centrals de

la novel·la, quin són els temes que es mouen en Les armes de la llum?

Aquesta novel·la és un viatge anímic en un període summament interessant de

la història, el final del segle X i els inicis del IX. És una època tan fascinant

com desconeguda.

Tot plegat comença quan, a tocar de l’any 1000, Almansor amenaça una

vegada i una altra el nord de la península Ibèrica. Uns vaixells misteriosos

arriben a la costa de Tarragona i deixen un estrany present al petit port de

Cubelles. La peripècia vital de dos nois joves ens du a través dels diversos

territoris catalans, quan són a punt de començar les trepidants campanyes

militars que van culminar a Còrdova. I en aquest context, una dona jove lluita

per alliberar-se dels lligams del seu tancat món familiar i social.

He buscat recrear amb fidelitat la vida als castells i els campaments guerrers,

les peculiars relacions entre nobles i clergues, la rica cultura monacal, els

costums del cada dia, l’amor, la guerra, la por i la valentia… Sempre als

fascinants escenaris d’una terra singularment bella i agresta, però també fèrtil i

poblada de ciutats lluminoses: Barcelona, Girona, la Seu d’Urgell, Vic,

Solsona, Besalú, Berga, Manresa, Tortosa, Lleida… i de grans monestirs que

irradien la seva influència: Santa Maria de Ripoll, Sant Cugat, Sant Joan de les

Abadesses, Sant Pere de Rodes, Sant Martí del Canigó… Amb l’esplendorosa

Còrdova califal com a teló de fons.

Una figura crucial és Oliba, fill dels comtes de Cerdanya i Besalú, que l’any

1002 renuncia a la seva herència per fer-se monjo. Enmig de la confusió i la

violència, sorgeix un home que, amb el seny i la saviesa que el caracteritzen,

aportarà llum, i descobrirà quin és el veritable tresor, que és de natura

espiritual…



ARGUMENTS DE VENDA: 

• Los baños del Pozo Azul va ser una de les novel·les històriques

més destacades del 2018 amb més de 25.000 exemplars venuts.

Amb Les armes de la llum Jesús Sánchez Adalid tanca la seva

història del segle X que va començar amb El Mozárabe.

• És una novel·la excepcionalment original pel fet que s’endinsa

amb mestria en els primers passos dels comtats catalans, i es

converteix en un text únic per recrear uns temps sovint oblidats.

• Ple de personatges reals i absolutament fascinants com el noble

Ermengol, comte d’Urgell, o Almansor, un vell conegut en

aquestes novel·les i nexe d’unió de les tres històries.

• Una novel·la plena d’escenaris, de conspiracions i d’aventures, i

al mateix temps pletòrica de calidesa.

Dades de contacte

Ingenio de Comunicación
info@ingeniodecomunicacion.com
Eva Orúe: 629280954  
Sara Gutiérrez: 680997385

mailto:info@ingeniodecomunicacion.com
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