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n article recent de Quim Mon-
zó ens posa sobre avís d’un
cert retorn al canibalisme,
cosa com a mínim sorpre-

nent. Per si fos poc, el mateix dia llegei-
xo que la cadena nord-americana NBC
es disposa a rodar una sèrie que porta-
rà el títol d’Hannibal i que farà reviu-
re a les pantalles de televisió –suposo
que amb més deteniment i complaen-
ça– les gestes del personatge terrorí-
fic i inoblidable que va protagonitzar
Anthony Hopkins i que tantes hores
de malson ens va donar. Quina dèria
tan macabra, pensava...!

UNA DÈRIA ANTIGA, TANMATEIX, i que d’al-
guna manera manté una morbosa capa-
citat d’atracció. Ho tinc comprovat:
quan vaig per aquests mons de Déu fent
conferències i parlo al públic que m’es-
colta de les peripècies dels trobadors i
dels joglars, la part que més els sorprèn
i els fascina és quan els explico la Vida
del nostre Guillem de Cabestany, que
no és altra cosa que una versió d’una lle-
genda medieval àmpliament estesa per
tot Europa des del segle XII i que conei-
xem com “el cor menjat”, una llegenda
que ara veig que també ocupa l’atenció
de Laura Borràs en el seu darrer llibre,
Dos amants com nosaltres. Aquesta
Vida, com és prou sabut, explica la
venjança de Ramon de Castell Rosse-
lló, un espòs engelosit per l’amor més o
menys platònic de Guillem de Cabesta-
ny envers l’esposa del noble, missenyo-
ra Saurimonda. El marit gilós, fidel a
un dels tòpics més consistents de
l’amor cortès, acabarà matant amb
traïdoria el trobador i li farà extreure
el cor i tallar-li el cap. Després farà ros-
tir la víscera i cuinar-la amb pebre, i la
donarà a menjar a la pobra i espaordi-
da dama, que al començament no sap
pas el que té dins el seu plat. Allò que
explica després la Vida no té pèrdua: “I
quan la dama ja se’l va haver menjat,
Ramon de Castell Rosselló li va dir:
«Sabeu el que heu menjat?» I ella li va
respondre: «No, sinó que era una vian-
da molt bona i saborosa.» I ell li va dir
que el que havia menjat era el cor de
Guillem de Cabestany; i perquè s’ho
cregués millor, va fer portar el cap da-
vant d’ella. I quan la dama ho va veure i
ho va sentir, va perdre la vista i l’oïda. I
quan va tornar en si, va dir: «Senyor,
m’heu donat una menja tan bona que
mai més no en menjaré cap altra.» I,
quan ell la va sentir, va córrer amb la
seva espasa i volia colpejar-la en el cap;
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i ella va córrer cap a un balcó i es va dei-
xar caure daltabaix, i així va morir.”

QUE AQUESTA VIDA ÉS FALSA ho sap tot-
hom, també, i ho proven, segons llegei-
xo, tres fets incontestables i acreditats

en la documentació de l’època: primer,
que l’autèntica Saurimonda va enviu-
dar de Ramon i es va tornar a casar el
1210; segon, que Guillem de Cabestany
va acudir a la batalla de Las Navas de To-
losa el 1212, i tercer, que el rei Alfons I,
que s’esmenta en les versions més llar-
gues de la Vida, hauria mort un any
abans del casament de Saurimonda
amb Ramon. Però no hi fa res: ja se sap
que aquestes Vides tardanes dels troba-
dors no pretenien explicar la veritat de
la biografia dels poetes ja desapareguts,
sinó simplement evocar-ne la llegenda i
les gestes tal com havien estat recolli-
des per la tradició popular.

DE MANERA QUE NO CAL FER GAIRES esca-
rafalls al voltant de coses literalment
tan esgarrifoses, però que el nostre lle-
gendari ha conreat i divulgat de manera
tan impassible i tan galana. I no sols el

nostre: molts autors van adoptar en els
segles posteriors aquesta mateixa lle-
genda en diverses versions. La llista,
que no crec pas que sigui completa, és
prou llarga i ben il·lustre: Dante, Boc-
caccio, l’autor anònim de Curial e Güel-
fa, el marquès de Sade, Walter Scott,
Stendhal o Mujica Laínez (a El Unicor-
nio, 1965). Fins i tot, i això ja no és tan
conegut, va recrear literàriament
aquesta llegenda un home com Albino
Luciani, el que va ser el papa Joan Pau I
durant tan sols 33 dies, i que va morir
deixant una aura profunda de misteri
rere seu. D’altra banda, i tornant un
moment al cinema, el mateix film
Hannibal (1999), que és la continua-
ció d’El silenci dels anyells, ens mostra
com el doctor Lecter, abans de conti-
nuar amb la seva habitual sèrie d’as-
sassinats antropòfags, recita, amb to-
ta la intenció, el sonet de Dante A cias-
cun’alma presa e gentil core, en el qual
Betriu es menja el cor del poeta.

TOT PLEGAT, I PERDONEU LA DIGRESSIÓ fi-
nal, em fa pensar que això és ben propi
de la concepció de la vida que tenim en
aquesta part de món, en aquesta franja
d’Europa tan influïda pel catolicisme ro-
mà. L’antropofàgia ens repugna, però
les sales de cinema s’omplen d’especta-
dors àvids d’aquesta mena d’emocions.
Les coses obscures i els misteris inson-
dables, començant per la mateixa mort,
són apartades de nosaltres amb un re-
buig grandiloqüent, però al mateix
temps ens atreuen de manera morbosa
en alguns dels seus aspectes. Blasmem
de paraula la violència i en canvi en fem
a la pràctica un element inseparable de
les nostres vides, en un grau extrem i
brutal a les sèries de televisió i al cine-
ma, mitjans d’entreteniment que po-
sem a l’abast d’aquests mateixos in-
fants que a vegades volem sobreprotegir
d’una manera exagerada. I així tantes
altres coses que reconeixem com a més
o menys abominables, però que tenen
carta de naturalesa entre nosaltres per
un instint quasi inexplicable d’atracció/
repulsió que sovint no controlem d’una
manera adequada. Un puritanisme ridí-
cul i una comprensió abusiva, tots dos
francament excessius, alternen en les
nostres actituds més quotidianes. De
manera que faríem bé d’estalviar-nos
una mica tanta falsa gesticulació, tanta
hipocresia de vestits falsament esquin-
çats, tant d’escàndol aparent, i mante-
nir un grau més alt de coherència entre
allò que prediquem i allò que fem...
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