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L’escriptor menorquí Pau Faner,
un dels grans noms de la literatu-
ra catalana actual, acaba de pu-
blicar la novel·la Les bodes del di-
able. La Barcelona del segle XIII
sota l’amenaça del diable (Proa
Editorial). Aquest menorquí, que
començà a escriure en els temps
que estava de moda el realisme
màgic, hi ha bastit una monu-
mental novel·la d’aventures, am-
bientada a la Mediterrània del
segle XIII, on l’amor és una de les
forces motrius principals d’un lli-
bre d’aventures que et reconcilia
amb el plaer de la literatura.

O bé vós o bé l’editorial heu
fet trampes amb la novel·la i el
subtítol no s’ajusta a la realitat,
perquè la Barcelona del segle
XIII hi apareix ben poc; no

hauríem de dir que aquesta és
una novel·la de la Mediterrània
del segle XIII?

Sí. De fet estàvem buscant la
frase del subtítol i havia d’inclou-
re la Mediterrània, però alesho-
res el meu agent va pensar que
era millor posar Barcelona, per-
què això de la Mediterrània no
està tan ben vist, i ja no parlem
de Lleida, que queda molt lluny.
Barcelona té molt bona premsa, i
per això aprofitàrem el mot.

A Les bodes del diable, l’Esglé-
sia que hi apareix és molt més
propera als goliardescs o als
contes de Chaucer que no a la
teologia mística i complicada...

L’Església, al segle XIII, tenia
tant de poder com la noblesa.
Fins i tot el rei en Jaume havia de
demanar permís a l’Església per
fer algunes coses, i si estaven tan
a prop del poder terrenal, els

rior, i després ja va anar a la caça
de tot el que em podia servir per
al llibre.

Ha estat, doncs, un procés
llarg?

Per començar vaig fer un guió
que no era complet, però on hi
havia el principi i el final i els mo-
ments amb sorpreses. També hi
havia espais en blanc, per no
avorrir-me a l’hora d’escriure.
Després, de vegades, preparava
algun capítol sobre la marxa,
però tot estava planificat. És un
bon sistema perquè no improvi-
ses i per tant no fas cap errada
grossa, i així mantens la frescor.

Un dels personatges, el pare
de Gladis, parla sempre amb
frases fetes. Us ha costat aquest
joc amb la paremiologia i altres
elements de la llengua?

Sí i no. Jo treballo molt la llen-
gua, però aquest és un llibre que
aspira a ser fàcil de llegir i bo lite-
ràriament a la vegada, i aquest
personatge va aparèixer així,
parlant amb frases fetes i re-
franys, i això el distingeix, i per
tant l’havia de mantenir al llarg
de tota la novel·la. Hi ha frases
reals, d’altres traduïdes de l’an-
glès i del francès i d’altres sim-
plement inventades, perquè a mi
m’agrada explotar la llengua i la
imaginació.

En aquest sentit, heu creat un
altre secundari de luxe, Cara
de Rosa, l’amic fidel i l’amant
ideal, que és quasi tan impor-
tant com Gladis...

Sí, és veritat, és un personatge
que va créixer molt, i això només
ho pots fer si tens experiència; si
no, li hauria volgut tallar les ales,
però aquest ha crescut fins a un
límit...; és una persona que no és
fidel a les dones i que és ambigu,
i que representa un cert allibera-
ment de l’Edat mitjana. També
és el confident i l’encarnació de
l’amistat; i jo a la vida he conegut
alguns personatges com ell, per-
què per escriure sempre et fixes
en la vida diària.

Contràriament al que es
pensa, en l’època i en el vostre
llibre, es viatjava moltíssim...

La meva idea era fer una
novel·la sobre la conquesta de
Menorca i, estirant estirant, vaig
descobrir que els catalans del
segle XIII viatjaven moltíssim. Es
movien tant com nosaltres, però
en uns temps on viatjar era molt
més perillós que ara i on no hi
havia tants mitjans de transport.
Jo volia fer una novel·la que par-
làs del poble baix i de la burgesia
comercial mercantil, i per això
havien de viatjar tant.

meus personatges no podien ser
sants. El personatge principal del
llibre, Gladis Paris, és un home
que es planteja dubtes, però no
arriba a ser escandalós, i jo crec
que en aquesta obra l’Església no
està ni ben ni mal tractada, sinó
que hi apareixen personatges
pintorescs que jo he conegut en
la meva infantesa medieval a Me-
norca, on hi havia canonges gola-
fres. A l’Església, amb el temps,
hi ha hagut de tot.

I vós heu documentat no sols
això, sinó bona part de la vida
quotidiana del segle XIII a la

Mediterrània. Com ha estat el
procés i la feina per no esclafar
el lector amb el pes de tota
aquesta informació?

Jo el que volia era fer una
novel·la d’aventures ambientada
en un temps històric concret, no
una novel·la històrica; és a dir,
m’interessava la història com a
fons però no per fer-ne una tesi, i
per això la novel·la reflecteix la
història explicada pels fets que
s’hi esdevenen. Primer vaig co-
mençar a llegir llibres genèrics
sobre el període i sobre la con-
questa de Menorca i el període
immediatament anterior i poste-
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«
M’agrada explotar la llengua
i la imaginació

«En aquesta obra l’Església no està ni ben ni mal tractada,
sinó que hi apareixen personatges pintorescs

que jo he conegut en la meva infantesa medieval
a Menorca, on hi havia canonges golafres»
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