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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
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