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Annicchiarico, Annamaria “Narracions en vers” catalane medievali. Appunti e
materiali per una Guida bibliografica, Roma, 2003, Edizioni di Storia e Letteratura
(“Sussidi eruditi”, 60), 99 pàgs.

En la nostra història cultural, no sovintegen els treballs que pretenen realitzar
una aproximació a una època, a una obra o a un personatge amb la voluntat de
presentar-ne un estat de la qüestió que informe el lector de les dades essencials i de tot
allò que cal saber del tema tractat, i que alhora incloguen la descripció raonada i
objectiva de les principals aportacions crítiques. Conjugar ambdues parcel·les i
aconseguir allunyar-se de les impressions personals i de les simpaties d’escola és, sens
dubte, el repte fonamental d’aquests tipus de monografies. I és precisament això el que
la professora Annamaria Annicchiarico fa al llarg de les pàgines d’aquest llibret,
presentat –al títol i potser massa modestament– com el resultat d’organitzar els
materials destinats a confegir un capítol d’una «guida bibliografica della Letteratura
Catalana Medievale» (p. 5), dedicat a les narracions en vers. Es tracta, per tant i en
origen, de l’aprofitament coherent i generós de totes les notes de lectura i d’estudi que
l’autora ha acumulat per aconseguir el seu objectiu primigeni. Allò que s’hi planteja
resulta, doncs, absolutament clar des de l’inici.

Si passem a l’estructura interna del volum i a les diverses seccions que el
configuren, hi trobem novament l’aplicació del criteri de claredat i de generositat. Així,
“Narracions en vers” catalane medievali (pp. 5-16) és una mena d’introducció al volum,
on es constata la complexitat, la inconcreció i de vegades l’ambigüitat de l’etiqueta
«narracions en vers», que defineix obres en principi diverses, les quals tenen en comú
l’escriptura en vers i una certa unitat en la narració interna, a més d’una relativa tradició
crítica que les engloba. En paraules de l’autora: «Quando si parla di narrativa catalana
medievale in versi, s’allude a un assieme di testi che, tradizionalmente posti sotto voci
come “narracions en vers” (quasi sempre‘“noves rimades” e “codolades”), sono
assolutamente eterogenei fra loro nella sostanza tematica e, in più di un caso, anche
nell’assetto formale» (p. 5). Perquè de fet, i com confirma Annicchiarico, és difícil
aixoplugar sota un mateix recer uns versos que ens poden parlar tant d’històries
fantasticomeravelloses com d’unes altres comicosatíriques, passant per l’al·legoria
d’algunes altres propostes. A més a més, i per acabar-ho d’adobar, encara es pot
categoritzar i subdividir el conjunt des de l’òptica «delle tre grandi classi in cui si articola
il corpus della narrativa breve medievale», segons hi domine la religió, l’esperit
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cavalleresc/cortès o el burgès. Cal afegir, per dificultar encara més la pretensió de
trobar-hi elements cohesionadors, la facilitat amb què aquest tipus de composicions
són permeables a la manipulació i a la hibridació, a l’aprofitament d’altres tipus de
propostes i, en fi, a l’actualització de velles formulacions narratives en un context
literari urbà i dinàmic. Lògicament i atenent totes aquestes consideracions anteriors,
hom s’inclinaria o bé a cercar un altres criteris de divisió per aplicar a l’hora de classificar
les diverses «narracions en vers» o bé, per les genuïnitats i particularitats de les obres,
a tractar-les individualment, tot conservant el títol de referència, per qüestions
merament pràctiques i perquè ja existeix una tradició que ho avala. La professora
Annicchiarico opta per aquesta darrera opció, que privilegia la practicitat, abandonant
ara el camp de les disquisicions teòriques, més pròpies d’altres pàgines erudites: «suona
quasi superfluo l’avvertimento che la suddivisione, sommaria e correntemente accettata,
della narrativa suddetta in opere d’intonazione cavalleresco-cortese [...], satirico-
parodica [...], e quindi storico-allegorica, riveste anche in queste pagine un carattere
di mera utilità pratica» (p. 9). No cal, per tant, incidir en aquest aspecte, atès que la
mateixa autora ja reconeix, tant la complexitat del conjunt de les narracions en vers
com les dosis d’arbitrarietat de la classificació que s’hi presenta. Ara bé, les consideracions
apuntades en aquestes pàgines prologals li permeten introduir un seguit d’elements de
reflexió, apunts de crítica literària i de literatura comparada que troben just
desenvolupament i aplicació en més d’una pàgina del llibre. I això sense ignorar les
importants contribucions i aportacions de la crítica anterior, tant la primerenca
(Massó, Milà i Fontanals, Rubió i Balaguer) com la més recent (Pacheco, Ribera Llopis,
Grifoll).

El primer gran capítol va destinat a la narrativa cavalleresca i cortesa. S’hi tracten
el Blandín de Cornualha, La Faula de Torroella, Frayre-de-joy e Sor-de-plaser, Salut
d’amor, Frondino e Brisona, Requesta que féu un frare a una monja, El déu d’amor
caçador, la Ventura de Vicenç Comes, el Conte d’amor anònim editat per Pagès, els
Prechs d’amor, la Dispensació de la Senyora de Moixent, La ventura del cavaller N’Huc
e de Madona i el Bendir de dones de Moner. Annicchiarico caracteritza formalment i
temàtica cadascuna de les obres, relacionant-les, sempre que és possible, amb productes
semblants dins de la literatura romànica; s’hi destaquen també els aspectes més
notables i individualitzadors de les composicions i les aproximacions crítiques que se
n’han fet, amb la detecció dels buits que encara resten per cobrir. Cadascuna de les
schedae es clou amb la informació sobre les edicions –amb comentari inclòs, si cal–,
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perquè el lector interessat puga tenir tota la informació a l’abast. No entraré a avaluar
la idoneïtat de la tria, si hi manca alguna peça (dels March, per exemple) o si alguna
de les composicions té un fonament més líric que no narratiu –i per tant caldria
remetre-la a altres pàgines. I no hi entraré, perquè em sembla que els avantatges del
producte ofert estan molt per sobre de les minúscules objeccions que hi puguem fer i
perquè l’autora ho ha justificat suficientment a la introducció.

El segon capítol o bloc (pp. 41-67) va dedicat als anomenats «contes plaents»,
on s’inclouen peces sovint catalogades sota el confús nom de fabliaux catalans, altres
editades al Cançoner satíric valencià de Miquel i Planas i altres obres com ara l’Espill.
S’hi revisen els continguts i les notes crítiques referides a un total de deu obres: el Procés
de Corona d’aur contra En Bertran Tudela i el Libre de Fra Bernat de Francesc de la Via,
El testament de Bernat Serradell de Vic, Planys del cavaller Mataró, la Disputació d’En
Buch ab son cavall, El sagristà i la burgesa, Lo procés de les olives, Lo somni de Joan Joan,
La brama dels llauradors i l’Espill, de Jaume Roig. Evidentment, hom hi hagués volgut
trobar un espai propi per a l’obra de Roig, amb una concepció singularíssima i
excepcional respecte als «contes plaents», o uns paràgrafs dedicats a l’interessant
Col·loqui de dames anònim del manuscrit Jardinet d’orats, potser entre El sagristà i la
burgesa i el Procés de les olives, per exemple. Igualment, hom hagués agraït (i un lector
primerenc més encara) una lectura menys «lingüística» de La brama, massa dependent
de les conseqüències del conegut debat –amb seqüeles– sobre l’autoria de les Regles
d’esquivar vocables editades per Badia i Margarit. Són remarques puntuals, puntualíssimes
potser, que podrien ser aprofitades en futures actualitzacions de la guia.

El tercer i darrer bloc o capítol (pp. 69-74), amb el títol de L’emergenza
dell’attuale: la storia tra realtà e allegoria, és dedicat a repassar quatre obres, què són i
què se n’ha dit: la Vesió de Bernat de So, La Nau de Lleonard de Sors, el Planh per la
caiguda de Constantinoble i el Romanç de la armada del Soldà contra Rodes de Francesc
Ferrer. Evidentment, es tracta d’un bloc de molt mal definir, que inclou aquelles
narracions en vers que no poden agrupar-se sota l’epígraf de conte plaent ni de
narracions cavalleresques/corteses i que lato sensu tenen en comú vinculacions al
moment històric, bé per mostrar-lo, bé per transcendir-lo, bé per al·legoritzar-lo.

Clou el llibre una Bibliografia, que recull les entrades citades abreujadament a
les pàgines precedents, tots aquells articles i llibres de lectura imprescindible per a
qualsevol que vulga iniciar un apropament a les obres literàries que des d’antic s’han
denominat «narracions en vers», estudiar-les o investigar-les. De fet, hom hi trobarà
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tots els materials bibliogràfics que al llarg del volum redactat per Annamaria
Annicchiarico han estat perfectament –i objectivament– descrits, oferts i disposats,
sense por a oblidar treballs fonamentals o a llegir-ne altres molt concrets i puntuals o
directament prescindibles. I és que “Narracions en vers” catalane medievali. Appunti e
materiali per una Guida bibliografica, en acomplir la funció de guia de lectura
(bibliogràfica i crítica) i d’investigació, a més de petit manual pràctic i exhaustiu,
aconsegueix amb escreix i de manera satisfactòria els objectius proposats i esdevé
aleshores una eina de consulta obligada. I aquest és el millor elogi que es pot fer d’una
obra d’aquestes característiques, que esperem que puga obtenir el benefici de futures
actualitzacions.
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