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La realitat
de la
fantasia
literària

l suïcidi d’una amiga de
l’ànima i la pèrdua del seu
brillant de quirat i mig tras-
tornen Alícia, una dona de

mitjana edat, controladora aèria,
ben casada i mare de dos fills. Un
sacseig interior de mutisme inicial
es va transformant en una reflexió
sobre la seva vida en un seguit de
desaparicions i aparicions periòdi-
ques que neguitegen i desconcer-
ten el seu marit.

Però Alícia se sincera i li comen-
ta a l’home que estima que, en la se-
va decisió de trobar explicacions a
tanta desgràcia que l’envolta, deci-

E

deix reflexionar sobre el seu passat
davant del mirall de la vida. Tots els
espills que té a l’abast li serveixen
per reflectir les causes de la seva
desesperació. Uns miralls que tras-
passa i la transporten fins a set ve-
gades a un país meravellós on tro-
barà la pau a tanta desgràcia. I tot
perquè en traspassar el mirall, a
més d’una joia paisatgística mai no
vista, es trobarà amb uns personat-
ges fabulosos que l’escolten amb
comprensió. Les seves confessions
li permetran endevinar l’origen de
tant de dolor interior que pateix i li
tornaran les ganes de viure. Però la
felicitat mai no és completa.

El relat es va teixint amb mes-
tria entrellaçant els textos dels
seus viatges al món fantàstic amb
la incomprensió que es va trobant
en els intervals en què aterra en la
vida quotidiana i topa amb el marit
i els fills. I també en el món de la fei-
na i de les amistats.

En traspassar el mirall, Alícia
entra a Llarim, el país en què cerca-
rà una pau interior que anirà tro-
bant cada vegada que decideixi fo-
ragitar els seus fantasmes tancats
amb pany i clau. No hi ha res del
passat que no tingui a veure amb la
seva situació actual. Si bé li costa
vomitar tots els retalls de la seva vi-
da mal païts, quan els ha foragitat li
entra una pau interior semblant a
l’èxtasi. Una sensació d’ànims i feli-

citat que li fa comprendre la neces-
sitat de continuar els seus viatges
fins a expulsar tots els dimonis en-
cauats a la seva ànima.

Una benaurança que s’entela ca-
da vegada que traspassa el mirall i
retorna a la vida real. Perquè el ma-
rit qüestiona més les seves absèn-
cies sense avís previ i li recrimina
l’angoixa que viu mentre duren les
seves desaparicions periòdiques.
Ella li explica prou bé on ha anat i
què ha fet en el seu viatge darrere
el mirall, aspecte que encara acaba
d’angoixar més el marit, en imagi-
nar-se tota mena de disfuncions
personals en l’actitud de la seva do-
na. Una seva companya de feina,
prou amiga per suplir-la en les se-
ves absències sense que l’empresa
ho noti, tampoc no acaba de com-
prendre els viatges d’Alícia, encara
que s’alegri de la manera com va re-
cuperant la seva alegria i ganes de
viure perdudes.

Relat brillant i apassionat
El resultat d’aquest misteriós joc,
que barreja magistralment la vida
real i la fantàstica, és un relat nítid,
brillant, a vegades apassionat, a ve-
gades pausat, però sempre atrac-
tiu. El retrat fabulós d’una vida, la
de l’Alícia, que aparentment ha es-
tat d’una rutina i naturalitat diàfa-
nes. Semblant a qualsevol dels per-
sonatges del seu entorn, la majoria 

Clàssics Antònia Carré

Els tractats
mèdics

descriuen
l’amor com un

estat patològic

L’amor medieval: una delícia
’enamorament consisteix bà-
sicament en un joc de neuro-
nes i hormones. Així podria

començar la seva argumentació una
persona de ciència dels nostres dies,
que acabaria el seu discurs elimi-
nant qualsevol pàtina de romanticis-
me del fenomen que, no obstant ai-
xò, encara posseeix per poder con-
vertir la nostra vida en una explosió
de llum. El llibre publicat per l’Edito-
rial Barcino ens permet endarrerir
cronològicament el discurs i apren-
dre la visió que tenia de l’amor la
ciència de l’edat mitjana. El volum és
una delícia: hi ha una bona introduc-
ció que explica tots els ets i uts de la
cosa, el breu text llatí d’Arnau i una
bella traducció al català, obra de Se-
bastià Giralt.

Els metges medievals consideren
l’amor com una malaltia. Aegritudo

L amoris, li diuen, amor hereos (deri-
vat d’eros, erotisme) o amor heroi-
cus (que voldria dir heroic), l’etimo-
logia no gens clara. L’amor heroicus
s’ha d’entendre “en el sentit de se-
nyorial, no pas perquè tan sols afecti
els senyors, sinó perquè senyoreja
sotmetent l’ànima i exercint el seu
poder sobre el cos de l’home”, tal
com va escriure Arnau de Vilanova

(ca. 1240-1311). Com els altres trac-
tats mèdics, el Tractatus de amore
heroico descriu l’amor com un estat
patològic amb efectes psicològics i
físics. Arnau el considera un símpto-
ma, i no una malaltia, però el matís
no té excessiva importància concep-
tual perquè ell també defineix
l’amor, n’explica les causes que el
produeixen, els símptomes que des-
encadena i també el tractament que
s’ha d’aplicar per a la guarició del
mal.

Segons els tractats mèdics,
l’amor és un pensament obsessiu,
una passió natural que no és ni un
acte ni un hàbit. La causa que el pro-
voca és la pertorbació que es pro-
dueix en els processos de coneixe-
ment que tenen lloc al cervell. Per un
excés d’escalfament, la facultat esti-
mativa (situada al ventricle mitjà del

cervell, és la que valora com a positi-
ves o negatives les imatges rebudes
pels sentits) està pertorbada, de
manera que l’enamorat fantasieja,
erròniament, que la seva estimada
és la més bella del món, la desitja de
manera immoderada i no pot pensar
en altra cosa que en això. La malaltia
d’amor és la causa de la malenconia,
de la pèrdua de tot control racional i
de la follia. En casos extrems pot ar-
ribar a esdevenir tan perillosa que
aboca l’enamorat a la mort.

Els símptomes que fan visible la
malaltia són la pèrdua de gana, la
manca de son, l’aprimament general
de tot el cos, la tristesa, les llàgrimes
abundants, el desig de silenci i de
solitud, les ganes de passejar per in-
drets oblidats de tothom, etcètera.
Segur que els sona d’alguna cosa,
tot això.




