
AVUI
DIJOUS, 29 DE MARÇ DEL 200712

Narrativa
Espill
Jaume Roig
A cura d’Antònia Carré
Quaderns Crema. Barcelona, 2007

C
om és que les
dones li perdo-
nem la mala
bava a Jaume
Roig? Com és

que Antònia Carré s’ha pas-
sat vint anys de la seva vida
intentant de desxifrar els
enigmes de l’obra i batallant
per fer-la accessible a tots
els lectors? Com és que Ro-
sanna Cantavella i Anna
Isabel Peirats han publicat
llibres i escrit tesis sobre
aquest text sense ser vícti-
mes d’un atac de feridura i
com és que qui signa també
pertany al gènere femení i
es fa aquestes preguntes?
És fàcil: a més de ser dones
ens dediquem a les lletres
antigues i estem ultravacu-
nades davant de la bestiesa
masculina; d’altra banda,
sabem que la broma antife-
menina era (i és) el recurs
més barat, fàcil i immediat
per la sàtira i la burla. Quan
hom no pot atacar qui de
debò l’oprimeix i l’esclafa,
descarrega les ires sobre la
meitat femenina de la hu-
manitat: un recurs franca-
ment suat, però que preci-
sament per això, perquè
està tan vist, compta amb
un repertori espaterrant de
temes, motius i recursos.

L’Espill de Jaume Roig és
un clàssic de les lletres del
segle XV, el segle d’or de la li-
teratura catalana, amb Au-
siàs Marc, Joanot Martorell
i Joan Roís de Corella. Tots
eren valencians, però l’Es-
pill és el clàssic valencià per
excel·lència; no només per-
què la seva dimensió de sà-
tira i comèdia li permet de
posar en escena estampes
vives de la ciutat del Túria i
els seus voltants, sinó pels
excessos de procacitat que
solem associar amb un de-
terminat sentit de l’humor i
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Un ‘Espill’ que fa
de la dona un monstre
Antònia Carré ha dedicat 20 anys de feina en l’edició de l’‘Espill’, de Jaume
Roig, que publica Quaderns Crema ● El llibre, del segle XV, té 16.000 versos i
891 pàgines, 200 de les quals són comentaris de l’editora ● Lola Badia

La historiadora Antònia Carré-Pons, editora del clàssic ‘Espill’. M. ÀNGELS TORRES

de la gresca. Jaume Roig
sempre que pot és política-
ment incorrecte perquè la
gràcia de la seva obra és por-
tar la denigració de la dona
fins als extrems més aber-
rants. El seu Espill és un mi-
rall deformant que fa de la
dona un monstre, però ho fa
de manera tan bèstia que
només es pot riure; perquè
ja és mentida.

L’Espill no és cap novel·la
encara que estigui emmarcat
en el relat biogràfic d’un nar-
rador que es presenta com a
centenari. Si ens explica la
seva vida és només com a ex-
cusa per enllaçar desgràcia
sobre desgràcia, ocasionada
pel tracte amb les dones. La
primera mala peça és natu-
ralment sa mare. Quan mor
el pare, la mare pren un
marit jove i fa forael fill. “Dels
diners del meu pare no me’n
va restar cap, ja que a causa
de la insistència de la meva
mare ell va fer el testament a
gust d’ella, com a ella li va
plaure […] Em va expulsar de
seguida de casa. Perquè
m’afanyés a marxar, em va
equipar bé: amb un peu cal-
çat, l’altre descalç, amb el
gipómalposat, totesquinçat,
desmanegat sense camisa; i
em va dir: –A ta guisa, vés
allà on vulguis. D’ara enda-
vant cerca on mullar la teva
sopa. Aquesta nit menja
aquí, però demà vés-te’n a
pescar amb la brogina! I si
això et plau, pots fer de
mosso al Grau! O llanterner

al cap de guaites!”. Una ma-
laltia el porta a l’hospital dels
pobres i allà l’hospitalera li
roba el poc que té. No es refà
fins que no arriba a Catalu-
nya, on es fa patge d’un cava-
ller bandoler que li ensenya
tot el que li cal per ser un es-
cuder: usar les armes, caval-
car i tenir cura dels cavalls,
caçar amb gossos i amb
ocells, tocar, ballar i fins ser-
vir a taula. “Tot aquest saber
va estar a punt de costar-me
ben car a causa de la seva
dona, que em volia mal sens
que fos culpa meva”. La culpa
és de la mala educació que
aquesta dona havia donat al
seu únic fill fins que el “va
convertir en un home efemi-
nat, fet d’alfanic i d’orelletes,
de sucre, de casquetes i avici-
at, totalment malcriat, fet a
la seva”. El malcriat intenta
d’assassinar el protagonista,
però el cavaller l’ajuda a mar-
xar i castiga la culpable: “La
va ferir ben fort amb la seva
corretja, la va servir amb
bons cops de puny, li va cas-
car ben bé l’esquena i la va
tancar al seu castell”. Quan
tornaaValència,samares’ha
quedat sense res perquè el
marit jove li ha pres tot i al fill
li diu: “Boc brut, fuig d’aquí!”.
De fet la mare obté el que es
mereix: “Ella es va pensar
que el pa de noces i l’alegre es-
bargiment durarien sempre,
però aviat van venir les coces.
El marit jove que estova bé
l’esposa vella fa el que ha de
fer! Que Déu mantingui a qui
tal cosa pràctica”.

És com una titellada: garrota-
des i cops per tot arreu, mals
instints femenins en explo-
sió continuada. El cantant
Raimon ha fet famós l’episo-
di de l’hostalera de París, la
que feia pastissos de carn
humana amb l’ajuda de les
seves filles. El protagonista
en menja, de pastissos, i els
troba deliciosos tot i que el
cap de dit i el tros d’orella
que hi apareixen certifiquen
d’on ha sortit la vianda. En

Jaume Roig fa
una enciclopèdia
de les atrocitats
comeses per
les dones

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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Narrativa
Aquell món idíl·lic
Carles Decors
Edicions 62. Barcelona, 2007

Joan Josep Isern

Sobre Guinea Equa-
torial han escrit re-
centment Toni
Sala (Quatre dies

a l’Àfrica, en clau de cròni-
ca de viatge) i Gustau
Nerín (Un guàrdia civil a
la selva, retrat d’un perso-
natge d’opereta però verí-
dic). Uns anys abans, però,
ho havia fet també Carles
Decors amb Al sud de
Santa Isabel (Quaderns
Crema, 1999). Desconec si
s’acaba aquí la bibliografia
catalana sobre aquell país
que es va independitzar
d’Espanya a mitjan anys
60, però el fet és que en el
cas de Decors l’encís conti-
nua, ja que ara acaba de
publicar una altra novel·la
relacionada amb Guinea
de títol ben significatiu:
Aquell món idíl·lic.

Carles Decors (Barcelona,
1954) és autor d’obra breu
i reposada: tres novel·les,
un recull de contes i un
altre de poemes en vint-i-
quatre anys. Això vol dir
que el nostre home practi-

ca el savi costum de posar-
se a escriure només quan
té alguna cosa a dir.

Aquell món idíl·lic en-
tronca amb Al sud de
Santa Isabel per mitjà del
personatge de Tomàs Rim-
bau, protagonista de l’an-
terior novel·la i present
també, amb altres perso-
natges complementaris, en
la que acaba de publicar-se
fins a l’extrem de formar,
totes dues històries, un tot
global que s’enriqueix ara
amb la lectura conjunta.

Poc després de la mort
del seu pare Lluís Artigues
descobreix unes cartes
adreçades a ell però mai
enviades que el seu pare li
havia anat escrivint al llarg
de més de trenta anys. A
poc a poc anirà descobrint
racons de la vida d’aquell
home gairebé desconegut
que havia preferit treballar
a Guinea i limitar-se a
veure la seva família un
cop l’any.

Els comentaris del pare per-
meten que el protagonista
evoqui la seva vida a cavall
entre Barcelona, Tona,
Reus i València. És un con-
tinu contrast entre les im-
pressions fixades pel pare
a les cartes i la realitat vis-
cuda pel fill com a membre
d’una generació que va
voler abastar tots els im-

possibles i que es va cremar
abans d’aconseguir-los.

El to del llibre decau en
la part final quan, acaba-
des ja les cartes del pare, el
testimoni del passat s’ex-
posa a través d’unes pel·lí-
cules de cinema Súper 8.
En aquest punt fa la im-

pressió que tot el que Lluís
Artigues ens havia de co-
municar ja està consumat
i la novel·la perd aquella
lleugeresa que, amb Gui-
nea al rerefons, basava
tota la seva força en el dià-
leg impossible entre pare i
fill.

Narrativa
200 bogeries perquè
et quedis amb mi
Joan Antoni Martín Piñol
Rosa dels Vents. Barcelona, 2007

Lluís Llort

Joan Antoni Martín
Piñol (Barcelona,
1979) ha debutat com
a novel·lista amb una

obra que podríem dir que re-
cull el testimoni, entre d’al-
tres, d’Onán Sugrañés, el de-
tectiu freaky creat per Edu-
ardo Mendoza, que va veure
la llum per primer cop a El
laberinto de las aceitunas.
Recull el testimoni i se’l fa
seu (menys retrat social i
molt més humor) amb
aquestes 200 bogeries per-
què et quedis amb mi. Ha fet
curt en el recompte de les pe-
ripècies d’un personatge
(grassonet, hipocondríac, co-
vard, culte...) amb el qual
comparteix nom, gustos gas-
tronòmics, complexos d’in-
fantesa i un sentit de
l’humor delirant.

Amb un inici que té remi-
niscències de La gran dor-

Fatman i Catchwoman

aquest cas el càstig és l’es-
quarterament de les culpa-
bles. Però passant per Cata-
lunya aquest cop havia en-
sopegat amb Sibil·la de
Fortià, acusada d’emmetzi-
nar el rei Pere el Cerimoni-
ós, “per tals pecats va ser
ben rodada i turmentada, i
moltes de les seves criades
van ser cremades contra la
seva voluntat”.

De l’hostalera de París
només sabem que és una
mostra del motiu del cani-
balisme més o menys in-
conscient, que trobem do-
cumentat des del folklore i
els clàssics grecs fins al
musical Sweenwy Todd.
En canvi, la reina Sibil·la
és un personatge històric
perfectament documentat:
va ser processada tal com
es diu a l’Espill, però des-
prés, quan va renunciar als
béns del marit a favor de
l’esposa de Joan I, va ser
rehabilitada. Aquest dar-
rer episodi Roig se’l salta
perquè no li cap al guió:
només hi caben les atroci-
tats comeses per les dones
i els càstigs corresponents,
si pot ser ben atroços.

I les atrocitats comeses
per les dones són infinites.
Roig en fa una enciclopèdia
tan completa com pot i l’en-
riqueix amb tota mena de
tergiversacions malèvoles
d’anècdotes històriques, de
relats de la Bíblia, d’histori-
etes de la crònica negra dels
seus temps, d’aventures
que s’inventa, d’exemples
que recull d’ací d’allà i es-
trafà al seu aire. Només se’n
salven la Mare de Déu i la
seva dona en la vida real,
Isabel Pellicer. Aquest dar-
rer detall ens mostra que la
misogàmia de l’Espill, és a
dir l’odi al matrimoni,
també és literatura, com és
literatura la misogínia ul-
traexagerada i salvatge. Ja
fa estona que estem llegint
coses que caldria denunciar
a la comissaria de Mossos
més propera. I no s’hi val a
dir que, com que a l’Edat
Mitjana estaven per civilit-
zar, tot això era normal. No,
no ho era. Denigrar el ma-

“La personalitat és complexa
i de vegades el nostre jo
amaga múltiples
manifestacions, més o
menys inconscients. És per
això que molta gent té com
una mena d’heterònims”,
llegim a la solapa
d’Abecedari ignot, un llibre
en prosa poètica publicat
per Antònia Carré-Pons
(Editorial Omicron, 2005).
L’escriptora, nascuda a
Ègara, ha publicat també
una novel·la juvenil, I què
faràs ara, Clara? (Columna,
2001), té més papers al cor
i uns quants de desats al
calaix de baix.

Més Carré

trimoni i presentar totes les
esposes o candidates a es-
poses del protagonista com
unes irresponsables (entre
delinqüents i dèbils men-
tals) no era el que hauria re-
comanat el sentit comú al
segle XV. La inferioritat de la
dona era una convicció pro-
funda, que se sostenia en la
filosofia escolàstica, la reli-
gió cristiana, la medicina ga-
lènica i el folklore. Era la ve-
ritat. Admesa aquesta veri-
tat i tenint en compte que a
la societat humana hi ha dos
sexes i ha de funcionar,
l’Edat Mitjana tenia les
seves maneres de mantenir
l’equilibri i la convivència.
Francesc Eiximenis ho ex-
plica molt bé, i Ramon Llull
també, i qualsevol moralista
que es consulti: si la dona se
sotmet, l’home la respecta.

L’Espill de Roig rebenta
l’statu quo de la dona a
l’Edat Mitjana amb les seves
animalades. A veure com
ens hem de prendre que el
nom de Lucrècia, la matro-
na romana que es va suïci-
dar perquè no va poder su-
portar el deshonor de ser vi-
olada, hagi de rimar amb
nècia! A veure si ningú que
tingui dos grams de cervell
pot trobar normal que el
protagonista, després d’es-
coltar al tercer llibre de
l’obra la lliçó de Salomó en
somnis, decideixi de viure
radicalment apartat de les
dones i fent obres de cari-
tat, però només a individus
del gènere masculí!

Quaderns Crema ha volgut in-
vertir en la primera opera-
ció de divulgació raonable
de l’Espill de Jaume Roig
que conec. És una iniciativa
insòlita i fora de mida, com
ho són les 891 pàgines del
llibre. El vers és l’eina bàsi-
ca de la sàtira vidriòlica de
Roig, però és un vers de
quatre síl·labes i és endimo-
niadament difícil d’enten-
dre. Per això l’Antònia
Carré us el presenta acarat
a una versió en prosa, que
és la que he anat copiant a
trossos més amunt. El vers
el teniu ortografiat segons
Fabra respectant totes les
peculiaritats de la fonètica
valenciana antiga. I també
teniu dues-centes pàgines
de comentaris que expli-
quen com i per què Roig vul-
nera el sentit comú dels
seus dies disparant sense
parar sobre el seu objectiu
predilecte: la dona. Els més
de 16.000 versos de l’obra
estan dividits en seccions i
cada secció troba el seu co-
mentari al final del llibre. I
els moltíssims mots de l’ex-
traordinari repertori lèxic
de Roig estan recollits al
final en un índex que també
arreplega tots els noms pro-
pis. Una feinada colossal. El
que és normal de trobar per
als clàssics anglesos, fran-
cesos, alemanys, italians,
espanyols avui, gràcies a
Antònia Carré i Quaderns
Crema, ho tenim per a l’Es-
pill de Roig. No ens ho hau-
ríem de deixar perdre.

mida de Chandler (l’atracti-
va filla d’una família rica
manté relacions perilloses),
l’obra segueix una trama de-
tectivesca gairebé irrelle-
vant fins a l’últim terç del lli-
bre, en què tot s’accelera,
com els xiulets de les bales.
El que domina l’acció són les
pulsions romàntiques que
sent Martín Piñol (perso-
natge) per l’Alícia, una noia

de qui fa 7 anys que està en-
amorat secretament i que
ho té tot: és bonica, llesta, de
bona família (el seu pare té
l’agència de detectius on co-
mença el cas), sap repartir
quatre bufetades i... marxa
a viure a Nova York amb el
seu Kent (Jose) particular.
Martín Piñol (personatge)
comença una cursa contra
rellotge de tres dies per ena-

morar l’Alícia abans del vi-
atge. L’excusa per estar
junts serà la investigació.
Martín Piñol (personatge)
somia que és un superheroi
a l’estil de Batman, protegit
per la rutina poruga del pro-
fessor universitari, sobreali-
mentat a base de Donuts i
macarrons, que viu a la tris-
ta casa paterna. A més de
l’amor, li cal un ajut per treu-
re la bèstia que amaga sota
el teixit adipós: Ramon, un
guardaespatlles i xofer que
li donarà empentes morals i
una sorpresa.

El cas es complica i d’una colla
de caps rapats que trafiquen
amb pastis passem al mò-
bing immobiliari i a perso-
natges poderosos. Hi ha
algun desajust narratiu i
algun fil penjat, però el que
marca l’obra és l’humor cons-
tant i descordat, amb molt
regust a rèplica de telesèrie,
que Martín Piñol (autor)
aboca cada 10 ratlles.

No us diré si l’Alícia es
queda amb el Martín Piñol
(personatge), però m’hi
jugo un Donuts que el Mar-
tín Piñol (autor) repetirà
aventura literària.

Carles Decors ha publicat una segona novel·la
ambientada a Guinea Equatorial. FRANCESC MELCION

Martín Piñol, personatge i autor, barrejats. RHM

Paradís i frustracionsVE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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