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Un copista medieval en plena feina

Amb un exemple
s’entendrà més bé
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Q
ualsevol de nosal-
tres es pot imaginar
una situació com
aquesta: es troben
dues persones, par-
len animadament i,

en un moment de la conversa,
una de les dues deixa anar al-
guna cosa com ara: “Sí, jo conec
un cas que...”, i explica una pe-
ripècia concreta, protagonitza-
da per personatges reals, que
corrobora la veracitat del que
està dient. L’argument és tan
efectiu que l’altra persona que-
da del tot convençuda: la retò-
rica de la persuasió ha triomfat,
una vegada més, en la nostra
vida quotidiana.

Exactament això és el que
feien els predicadors medievals
en aquells sermons que engal-
taven des de la trona i que po-
dien durar tres o quatre hores.
Per captar l’atenció dels fidels
introduïen de tant en tant en el
seu discurs històries curtes,
protagonitzades per persones
de la vida urbana (artesans,
jueus, dones, clergues, advo-
cats) o éssers del més enllà (àn-
gels, dimonis, sants), que teni-
en una funció didàctica i nar-
rativa molt clares: al mateix
temps que servien per explicar
doctrina, aquests exemples va-
lien també per convèncer l’au-
ditori, per fer-li entendre de
manera senzilla conceptes sub-
tils i complicats.

Aquests dos volums de Bar-
cino, amb un estudi introduc-
tori i una edició crítica de Jo-
sep-Antoni Ysern Lagarda, po-
sen a l’abast del públic un dels
textos més característics de la

literatura exemplar, que va
compilar en llatí a la primera
meitat del segle XIV Arnau de
Lieja amb el títol d’Alphabetum
narrationum. La utilitat del re-
cull confegit pel dominic fla-
menc, que tenia la ferma vo-
luntat d’ajudar els predicadors
a preparar els seus sermons, va
fer que es traduís més tard al
català (i també a l’anglès) amb
el títol de Recull d’exemples i mi-

racles ordenat per alfabet. D’a-
questa traducció en conservem
un manuscrit únic del segle XV,
que és el que ha estat editat.

Efectivament, els reculls d’e-
xemples eren un dels instru-
ments de treball bàsics que
utilitzaven els predicadors.
Quan s’havien de preparar un
sermó havien d’identificar el
tema, que era un versicle bíblic,
i després havien d’anar desen-

volupant l’estructura de la prè-
dica segons un esquema rígid:
hi havia d’haver una introduc-
ció, una argumentació i una
conclusió. L’argumentació es
podia dilatar segons el gust
personal amb narracions breus
diverses, que acostumaven a
treure de reculls com el d’Ar-
nau de Lieja, que tenia la gran
virtut de presentar una orde-
nació alfabètica que facilitava
molt la feina. Així, si un fran-
ciscà o un dominic volia parlar
de les dones, per exemple, ha-
via de buscar el mot-guia mulier
i seleccionar el que li interessa-
va més segons l’ocasió. Si volia
blasmar el pecat de les dones
per excel·lència, posem per cas,
havia de buscar sota l’epígraf
luxuriosa mulier...

Ysern Lagarda ha fet aquí
una feina interessant. A la in-
troducció defineix el concepte
d’exemplum, analitza els aspec-
tes estructurals més importants
d’aquesta mena de textos, es-
tudia temàticament l’obra que
edita, descriu les fonts del re-
cull d’Arnau de Lieja i ofereix
textos complementaris en
apèndix, a banda de la biblio-
grafia i el glossari habituals en
la col·lecció. El més interessant
de tot, però, són els més de 700
exemples que edita Ysern La-
garda, amb unes notes que re-
lacionen les diferents trames
narratives amb els motius fol-
klòrics i els temes que han estat
catalogats pels especialistes.
Però l’editor va més enllà i re-

laciona els exemples amb altres
manifestacions escrites, perquè
són un gènere que ha traspas-
sat les fronteres de la predicació
(sant Vicent Ferrer), ha anat a
parar als tractats morals i teo-
lògics (com els de Francesc Ei-
ximenis) i ha saltat a les obres
literàries. La literatura de tots
els temps n’ha fet un ús poli-
mòrfic, que ha deixat de banda
moltes vegades la seva finalitat
moral primera, com ho evi-
dencien autors tan diversos
com ara Bernat Metge, Jaume
Roig, Joanot Martortell, Gio-
vanni Boccaccio, Tirso de Moli-
na, Miguel de Cervantes i Jorge
Luis Borges.

PER DELECTAR EL PÚBLIC
Llegits des del segle XXI, els
exemples antics d’Arnau de Li-
eja ja no serviran per preparar
un sermó, sinó per delectar el
públic que decideixi capbus-
sar-se en la seva lectura. Si ho
fan, hi llegiran la història d’a-
quell jutge que acceptava su-
borns de les dues parts (els sona
d’alguna cosa?) i la d’aquell ad-
vocat que quan va morir va re-
sultar que no tenia llengua a la
boca perquè amb les seves
mentides se l’havia venuda
moltes vegades en vida. I el cas
del jove que ven la seva ànima
al diable per tal d’aconseguir
l’amor d’una donzella, que tant
ens recorda la història de Faust
reelaborada per Goethe.

La versió catalana del Recull
d’Arnau de Lieja és un dels
exemplaris més importants de
la literatura peninsular, de
costat amb el Libro de los exem-
plos ordenados por ABC, de Cle-
mente Sánchez de Vercial
(1370-1426), que es pot llegir en
una edició castellana des del
1961. El nostre text català no-
més havia estat editat fins ara
per Marià Aguiló en la seva Bi-
blioteca Catalana el 1881. Ben-
vinguts siguin, doncs, aquests
dos volums que acaba de pu-
blicar Barcino.

Contistes argentins
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A
rgentina és terra de
contadors de contes.
Diu el tòpic que
qualsevol argentí és
capaç de seduir expli-

cant una història, molts cops
inventada però sempre bonica i
interessant. Però diu un altre
tòpic que tots els tòpics són
mentida. La literatura argenti-
na ha donat grans narradors,
potser més i tot que grans no-
vel·listes, entre els quals hi fi-
guren escriptors universals
com ara Borges i Cortázar i
d’altres menys reconeguts però
també destacats, com ara Abe-
lardo Castillo i Rodolfo Enrique
Fogwill. Aquest és el punt de
partida de Cuentos argentinos (una
antología), que pretén acostar al
públic d’aquí la narrativa que
actualment s’escriu allà.

El volum conté divuit exem-
ples de contes argentins d’avui
dia, de divuit escriptors dife-
rents nascuts entre el 1937 i el
1975. Divuit mostres d’allò que

pot oferir la literatura argenti-
na dins el format del relat, i que
travessen línies temàtiques ben
diferenciades: les drogues, l’a-
mor, la ciència-ficció, l’absurd,
tot tipus de relacions entre
persones, l’emigració, etc. El
responsable de la selecció ha
estat el periodista i traductor
Eduardo Hojman (Buenos Ai-
res, 1964), que ja havia emprès
iniciatives similars anterior-
ment, amb les antologies Sex
Shop: Cuentos eróticos argentinos
(1998) i El terror argentino (2002).
Actualment Hojman viu a Bar-
celona. La connexió entre Cuen-
tos argentinos i Catalunya no
s’acaba en Hojman, hi ha tres
autors del llibre que també vi-
uen aquí: Ana Basualdo, Lázaro
Covadlo i Rodrigo Fresán.

Fixant-nos en la proposta
dels tres catalans, cal comentar
que Lázaro Covadlo fins i tot
arriba a emmarcar el seu conte
a Barcelona. No te conozco és el
relat d’un home vidu i amb di-

ners que arriba a la ciutat, on
havia viatjat per darrera vegada
amb la seva dona, i en comptes
de retrobar-se amb el record
d’ella topa inesperadament
amb un vell company d’infan-
tesa i joventut que li és perfec-
tament desconegut. Aquest seu
pretès amic ho sap gairebé tot
d’ell i viu en la misèria netejant
parabrises a la Rambla Catalu-
nya. Oldsmobile 1962, d’Ana Ba-
sualdo, és la malenconiosa his-
tòria de la frustrant relació
amb el seu pare d’una noia que
ven els seus poemes a una altra
que els firma i els publica. Gente
con walkman, de Rodrigo Fresán,
narra la peculiar existència
d’un autèntic malastruc, que
visita els serveis d’urgències
dels hospitals un parell de ve-
gades al dia, perd les maletes en
cada viatge d’avió que fa i es
posa en perill de mort setmana
sí, setmana també.

Els contes de Cuentos argenti-
nos (una antologia) comparteixen

com a tret característic, o com a
mínim present en tots, una
certa tendència a la ironia. Pot-
ser fins i tot arribaria al sarcas-
me, però sempre amb un matís
indefugible de sensibilitat i ci-
nisme que proporciona a les
diferents propostes l’atractiu de
l’agredolç. Un sentiment
aquest, d’altra banda, molt ar-
relat en una cultura com l’ar-
gentina, que ha hagut d’en-
frontar-se a un país sencer abo-
cat a una decadència que, tot i
que profunda i coneguda, no
presagiava una crisi de tan
enormes proporcions com la
que els ha tocat de viure. Així
doncs, el país deprimit i enfon-
sat, la misèria i l’emigració es-
tan presents en els contes.

Entre els més destacats de la
selecció de Hojman, Contestador,
de Liliana Heker, és l’absurda
lluita d’una parella per salvar la
relació amorosa entre dos des-
coneguts, de la qual s’assaben-
ten a través d’uns missatges re-

buts per error al seu contesta-
dor; La ninfómana y el trepanador,
de Paola Kaufmann, narra la
història d’amor entre dos per-
sonatges a les antípodes dels
sentiments: l’apassionament de
la nimfòmana i la fredor im-
pertorbable del trepanador; la
bonica i etèria història de des-
amor i amor a La ahogada, de
Patricio Pron; els fets fantàstics
i inexplicables de Volver, d’Edu-
ardo Berti, i de Un hecho curioso,
de Roberto Fontanarrosa; la
història de drogues, policia i
morts de Rocanrol, d’Osvaldo
Aguirre... Són només detalls
d’una antologia que ofereix
múltiples reflexos d’aquest mi-
rall que seria l’actual estol de
contistes argentins.

Hojman signa una il·lustrati-
va i alhora divertida introduc-
ció, no gaire allunyada del sar-
casme malenconiós dels autors
que presenta, i també inclou
una breu ressenya biogràfica de
cadascun d’ells, amb referènci-
es a la seva obra. Afegeix, al fi-
nal, un glossari de termes uti-
litzats en el castellà d’Argenti-
na i diferents del castellà de
l’Estat espanyol, tot i que no hi
ha cap dels relats que es faci
difícil de llegir per qüestió lin-
güística.


