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Diumenge, 25 d’octubre del 201552

NARRATIVA FERRAN AISA

osep Heras (Barcelona, 1949) és
llicenciat en filosofia i psicologia
per la UB i màster per la Universi-

tat de Deusto. Ha escrit un diccionari
terminològic de budisme zen i actual-
ment treballa en noves històries sobre el
budisme. Heras és autor també de Ryo-
kan, el monjo guillat (Base, 2014).

Heras exposa d’una manera planera
l’existència i l’aventura de les dones que
van ajudar a impulsar el budisme. La in-
corporació de la dona a la comunitat
budista va ser una veritable revolució en
una societat que la mantenia apartada
de qualsevol protagonisme tant en el
món de la religió com en la societat.

Els ensenyaments de Buda, que va
viure entre els segles VI i V abans de

J Una història
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Crist, van ser recopilats en un tractat co-
negut com el Cànon Pali, que va esdeve-
nir la doctrina oficial. Josep Heras, es-
criu: “El Cànon, malgrat la seva intenció
totalitzadora, presenta un notable dèfi-
cit de les dones a la comunitat budista,
ja fossin laiques o monges, i es limita a
unes quantes narracions que segueixen

les pautes d’allò que en diríem vides ex-
emplars o històries edificants. Al capda-
vall, no és més que el reflex d’una socie-
tat rígidament estratificada i d’una cul-
tura masclista.”

El budisme, que va néixer al nord de
l’Índia i al Nepal, reeixí en diversos pa-
ïsos però avui és minoritari a l’Índia.
L’autor de Les dones del Buda, a través
de les històries que narra, traça la vida
de disset dones que van viure el budis-
me. Al relat que porta per nom Amba-
pali, afirma: “Ah, la bellesa, aquest do de
la naturalesa que trastorna les voluntats
de prínceps i plebeus. Com n’era d’ex-
traordinària la bellesa de l’Ambapali.”
Els relats inclosos en les pàgines
d’aquest llibre descobreixen al lector les La figura de

NOVEL·LA ANTÒNIA CARRÉ

n terres d’Occitània i a
l’edat mitjana, la narra-
tiva va ser una excepció

perquè la literatura que hi va
triomfar va ser la poesia troba-
doresca. Tot i això, en occità i
al segle XIII es van escriure
dues novel·les esplèndides (Fla-
menca i Jaufré), que mereixen
ser conegudes i llegides perquè
la seva trama ens trasllada a un
univers ple de delícies. Ara te-
nim a l’abast la traducció cata-
lana de Flamenca, una història
d’amor equiparable en bellesa
al Romanç de Tristany i Isolda o
als lais que va escriure Maria de
França. Conté tots els elements
de la novel·la antiga: hi ha un
marit gelós (Archimbaut de
Borbó) que tanca en una torre
l’esposa rossa i delicada (Fla-
menca, que vol dir flamejant),
hi ha un cavaller enamorat
(Guillem de Nevers) que vol
seduir l’esposa empresonada, hi
ha unes donzelles (Alícia i Mar-
garida) que ajuden en la subtil
tasca de seducció la seva senyo-
ra i que també obtenen els
plaers de l’amor, hi ha cavallers
que participen en un torneig
brillant davant la mirada atenta de les da-
mes, hi ha joglars que canten i ballen i
passen pel mig d’una anella, hi ha erotis-
me desinhibit, com al Tirant lo Blanc, pe-
rò sobretot hi ha un diàleg enginyós i ex-
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citant, que és el que propicia la primera
trobada de Guillem i de Flamenca.

Resulta que Archimbaut és tan gelós
que Flamenca només pot sortir de la tor-
re per anar a missa, acompanyada del

marit i de les dues donzelles.
Guillem se les ha empescat per
convertir-se en l’escolà i encar-
regar-se de donar la pau als fe-
ligresos, cerimònia que consis-
tia a besar el llibre dels salms.
Es troben cara a cara dos se-
gons cada diumenge i amb
aquest temps escàs són capaços
d’inventar aquest diàleg pre-
ciós: “Ai las!”, diu Guillem.
“Què tens?”, pregunta ella la
setmana següent. “Moro”. “De
què?”. “D’amor”. “Per qui?”.
“Per vós”. I així, des del dia 2 de
maig fins al dia 22 de juliol, que
és quan aconsegueixen de con-
certar la primera cita.
    Anton M. Espadaler ha fet
una traducció excel·lent de la
novel·la occitana i una bona
feina de presentació de l’obra.
Al pròleg recull dades que con-
textualitzen la novel·la, tant
des del punt de vista històric
com literari, temporal i geo-
gràfic. S’hi explica, per exem-
ple, que Flamenca era ben co-
neguda en terres de la Corona
d’Aragó. Aquells passatges que
necessiten una interpretació
més àmplia s’aclareixen en

l’apartat de notes, que Espadaler ha tin-
gut l’encert de col·locar al final de tot,
per no distreure’ns de la ficció narrativa.
Corrin a comprar-la. No se’n penedi-
ran! ❋
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