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Escrita en forma de diari, Les pedres saLvatges presenta el dia a dia d’un mestre 
d’obres que, al segle xii, edifica a la Provença l’abadia de Lo Toronet, una obra mes-
tra de l’arquitectura cistercenca. És així com podem endinsar-nos en les interiori-
tats del procés de construcció i en el món d’aquest monjo, que haurà de fer front a 
la feblesa dels homes i a les contrarietats que van sorgint al compàs de la durada 
de les obres i arran dels problemes tècnics i financers, però també dels doctrinaris 
propis de la vida monàstica i de la disciplina de l’Orde. Una aventura exemplar i 
fascinant, que és en definitiva un homenatge commovedor a l’ofici d’arquitecte.

Fernand Pouillon va donar vida al mestre d’obres de l’abadia, el germà Guillem, 
un personatge que ens explica de forma vívida l’emoció que li provoca la visió de 
les pedres emprades en la construcció. Un home escomès per les seves pròpies con-
tradiccions que, com descriuria Anna Gavalda a El consol, lluita «contra el dubte i 
la gangrena fent emergir d’una terra àrida l’obra mestra de l’abadia». La història, 
narrada en primera persona, fidelment recollida pel germà Pere, es desenvolupa 
cronològicament, entre el 5 de març i el 5 de desembre de 1161, a cavall del que 
seria un «llibre d’ordres» de l’obra, el reportatge sobre la vida monacal i l’anotació 
«teòrica» de l‘arquitectura romànica. Però, com va remarcar l’autor, no està rela-
cionada amb una època i una arquitectura passades, sinó que la seva intenció va 
ser «descriure mitjançant una aventura exemplar el que ha estat, és i serà sempre 
l’ofici d’arquitecte». Les pedres salvatges, guanyadora del Prix des Deux Magots, 
l’any 1965, ha estat traduïda a més de trenta idiomes.

“Meravellosa... Una contribució fascinant 
per a la comprensió de l’edat mitjana.

Umberto eco
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