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Les dones de l’Àndalus, com a
la resta del món islàmic me-
dieval, no van tenir fàcil l’ac-

cés a l’escriptura. Les poques que
ho van fer eren majoritàriament
aristòcrates. Però també hi va ha-
ver excepcions: van existir entre
les classes benestants un tipus
d’esclaves que, segons expliquen
Margarida Castells i Encarna
Sant-Celoni –autores de Perles de
la nit (Adesiara), recull de poetes
andalusines–, “rebien una forma-
ció artística i intel·lectual molt
acurada”, a la manera de les hete-
res de la Grècia clàssica. Se les co-
neixia com les qiyam, “esclaves
cantaires”, ensinistrades en l’art
de la música i la poesia. En con-
trast amb elles, les dones lliures
nobles vivien més enclaustrades.

S’ha conservat el rastre d’algu-
na qiyam, com la Hind, que va viu-
re a Xàtiva al segle XII i que, com la
majoria d’aquestes dones sàvies,
va escriure en la forma poètica
àrab clàssica per excel·lència, la
cassida. De la Hind sols en sabem
que va ser esclava d’Abú Muhàm-
mad Abdal·la ibn Maslama i només
se’n conserven uns versos adreçats
a un metge en resposta a una invi-
tació d’aquest d’anar a casa seva
perquè hi cantés i toqués el llaüt.

El llibre recull, en la versió ori-
ginal i la traducció catalana, mos-
tres de més d’una vintena d’auto-
res, com Butayna Bint Almútamid,
una sevillana noble del segle XI, fi-
lla del rei Almútamid i de l’escla-
va i després reina Rumaikia. Bu-
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tayna narra en un poema la seva
bella història: caiguts, fets preso-
ners i enviats al Marroc els seus
pares, és venuda com a esclava a
Sevilla mateix. El ric marxant que
la compra la regala al seu fill, però
la noia, adduint el seu llinatge, es
nega a anar al llit amb ell si no s’hi
casa, cosa que aconsegueix. En
canvi, de Hafsa Bint Hamdun
(Guadalajara, s. X) se’n sap ben

poc, només que va ser una senyo-
ra de bona posició i que ens va dei-
xar aquests bells versos: “Ai,
l’enyor dels amants!, / ai, durador
enyor!... / Ai, la nit dels comiats!, /
ai, nit!, quina foscor!...” D’un to di-
ametralment oposat són aquests
altres de la llegendària princesa
cordovesa Wal·lada Bint Almús-
takfi, la més famosa de les poetes
andalusines: “De malnom et diuen
l’hexàgon, / mai de la vida te’l trau-
ràs. / Ets banyut, cabró, sodomita,
/ fornicari, marica i lladre!” Però
acabem amb uns versos al seu
amat Ibn Zaydun: “Si ara, sense tu
al costat, les nits se’m fan llargues,
quantes / amb tu n’he passades
queixant-me de llur brevetat!”✒

“ETS BANYUT, CABRÓ,
SODOMITA, / FORNICARI,
MARICA I LLADRE!”, VA
ESCRIURE WAL·LADA
BINT ALMÚSTAKFI

Nobles i esclaves:
les poetes de
l’Àndalus
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L’humor surrealista i
macabre de Joan Cornellà

La recent celebració d’esdeve-
niments com el Graf i el Gut-
ter Festival posen en relleu la

vitalitat d’una escena del còmic in-
dependent formada per petits se-
gells i autors que s’autoediten les
pròpies obres. L’efervescència
d’aquest panorama permet seguir
la pista a autors emergents que fa
una dècada s’haurien mogut ex-
clusivament dins l’àmbit dels fan-
zines. Joan Cornellà (Blanes, 1981)
n’és un bon exemple. Foguejat en
la revista Amaníaco, Cornellà va
guanyar el 2009 el premi Josep
Coll amb Abulio (Glenat, 2010) i ha
col·laborat regularment a El Jue-
ves. Si a l’autoeditat Fracasa mejor
reunia les seves historietes en
blanc i negre, un material alta-
ment corrosiu molt influenciat
per l’underground ianqui dels 90

(Burns, Clowes, Bagge), a Mox Nox
recopila treballs publicats els úl-
tims mesos a internet –i força d’in-
èdits– en què fa un gir radical al
seu estil fent acudits d’una sola pà-
gina amb un dibuix pictòric i retro,
en retícula de sis vinyetes, en color
i sense diàlegs. La depuració for-
mal s’ha traduït en gags d’un hu-
mor extrem i macabre –i amb més
punchs per pàgina del que sembla
possible– en què la mort i l’escato-
logia són tractades amb una gràfi-
ca lluminosa i asèptica. L’univers
malaltís i surrealista de Cornellà
és una de les grans notícies del cò-
mic d’humor actual.✒
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