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DE JAUME ROIGA STEPHEN SONDHEIM:
CANIBALISME IMISOGÍNIA
J O R D I AINAUD I ESCUDERO

Universität Pompeu Fabra

A

L'ARTICLE «My Examination round his Factification for Incamination to
Reduplication with Ridecolation of a Portrait of the Artist as Manzoni»,
pubHcat a la revista// Verri I'any 1962, Umberto Eco va demostrar brillantment
(i irònicament) que /promessi sposi, de Manzoni, era en realitat la novel-la amb
la qual James Joyce havia posât fi a la seva trajectòria d'autor avantguardista,
anant un pas més enllà de Finnegan's Wake (Eco, 1973: 113-19). Jo no sóc
Umberto Eco, i no pretenc de cap manera atribuir la paternitat de Sweeney Todd
a Jaume Roig, ni la del Spili a Stephen Sondheim, sino tan sols assenyalar
una sèrie d'afinitats entre ambdues obres i situar-Ies en una tradició literària
concreta. Em centraré en un dels episodis més coneguts de l'obra de Roig: el
de la taverna de Paris on es despatxen pastissets farcits de earn humana. Aquests
son els fets, tal com ens els explica el narrador del Spill (Roig, 1928: 44-45)

Mas aquell any
un cas estrany,
en lo món nou,
jorn de Ninou,
s'hi esdevenc.
Jo tinguí el reng;
fiu convidar
tots a sopar
e rigolatge,
los de paratge
qui junts havíem;
allí teníem
de tot potatges,
de earns salvatges,
volatería,
pastíssería
molt preciosa,
la pus formosa
de tot París.
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En un pastis,
d'iiom cap de dit
hi fon trobat.
Fon molt torbat
qui'l conegué;
reconegué
què hi trobaria;
més iii havia
un cap d'orella.
Carn de vedella
crèiem menjàssem,
ans que hi trobàssem
l'ungla i el dit
tros mig partit;
tots lo miram
e arbitram
carn d'hom cert era.
La pastissera,
ab dos aidans
filles j a grans,
era fornera
e tavernera;
dels que hi venien,
allí bevien;
alguns mataven;
corn capolaven,
feien pastells,
e dels budells
feien saisisses
G llonganisses
del mon pus fines.
Mare i fadrínes
quants ne tenien
tants ne venien,
e no hi bastaven;
elles mataven
alguns vedells,
ab la carn d'ells
tôt ho cobrien;
assaborien
ab fines salses
les dones falses.
En un dot tou,
fondo com pou.
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descarnats ossos,
cames e tossos,
allí'ls metien
e ja l'omplien
les fembres braves,
cruels e praves [...]
Faç testimoni
que'n mengí prou:
mai earn ni brou,
perdius, gallines,
ni francolines,
de tal sabor,
tendror, dolçor
mai no senti.

Al musical de Stephen Sondheim Sweeney Todd, l'heroi epònim, barber a
Fleet Street, embogit per la set de venjança, arriba a un acord amb la sinistra mestressa d'una botiga de pastissets de cam, Mrs Lovett, per proporcionar-li la matèria primera: la barberia de Todd es troba just a sobre de la botiga de Mrs Lovett,
i quan Todd comet algún dels seus múltiples assassinats, tramet el cos per un tub
a I'obrador de Mrs Lovett, que ràpidament el trinxa, el passa per la picadora i
n'enterra les restes no aprofitables en un dot al celler de la casa.
La semblança argumentai entre l'obra de Sondheim i l'episodi parisene de Roig
és extraordinària: ens trobem amb un negoci de pastisseria amb una sinistra cara
oculta de canibalisme. Fins i tot el detall del soterrament de part dels cossos en un
clot al terra de la casa es troba en totes dues obres. Ara bé, podem descartar d'entrada que Sondheim s'inspirés en Roig. Sabem que el seu Sweeney Todd, estrenat
a Broadway el març de 1979, és l'adaptació musical d'un melodrama victorià,
Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street (conegut també com The String
of Pearls, estrenat el 1842), d'un especialista en el melodrama criminal, George
Dibdin Pitt (1799-1855). Aparentment, Pitt es va basar en un cas veritable, esdevingut pocs anys abans a Londres, però el va retocar per satisfer el públic, que va
respondre de manera entusiasta; de fet, al Royal Victoria Theatre de Londres van
arribar a representar tants cops Sweeney Todd que el teatre es va guanyar el malnom á&Bleedin'Vic (Smith, 1973: 42; Booth et al 1975: 235).
La tradició sanguinària del teatre anglès ve de lluny, concretament, del teatre
jacobeu i elisabetià, i ja trobem un iMustre predecessor del canibalisme inconscient dels clients de Mrs Lovett a 1'escena III de l'acte V del Titus Andronicus de
Shakespeare, on la pèrfida i adúltera emperadriu Tamora i el seu marit, Satuminus,
es mengen els pastissos que el venjatiu Titus Andronicus ha preparat, a 1'escena
anterior, amb la cam dels fills de la parella imperial. Aixi els castiga Titus per la
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violado i mutilació de la seva filia a mans dels nois, empesos per l'emperadriu.
En aquesta tragèdia d'ambient romà, Shakespeare remet directament 1'espectador
a la venjança de Filomela i Procné, conegudissima gràcies a les Metamorfosis
d'Ovidi. El mateix Titus exclama mentre executa la seva revenja:
For worse than Philomel you used my daughter,
And worse than Progne I will be revenged:

En el cas de Titus Andronicus, 1'antecedent més immédiat d'un banquet tan
macabre seria una narració italiana, avui desapareguda, la versió anglesa de
la qual, però, sabem que circulava en temps de Shakespeare (Maxwell, 1991:
xxvii-xxx). Aquest text italià en traducció anglesa i les pinzellades afegides de
les Metamorfosis d' Ovidi, a les quals, com hem vist, el Titus Andronicus ens
remet explícitament, son les influències determinants en aquesta sanguinària
tragèdia, més que no pas Séneca, tot i la presència al Titus Andronicus d'un festi caníbal com el del Tiestes de Séneca (Maxwell, 1991: xxxi-xxxu ; Martindale
1990: 34, 47-54). Això no voi dir que el Tiestes no fos una obra coneguda per
als contemporanis de Shakespeare; al contrari: n'hi ha una traducció anglesa
del dramaturg i poeta John Heywood que data de 1560 (Martindale, 1990: 33).
A més, dues obres anteriors al Titus Andronicus, The Battle of Alcazar (158889) i A Warning for Fair Women (posterior a 1585), i tres de posteriors a la tragèdia de Shakespeare, Antonioi?eve«g-e (1599), The Golden Age (1610) i The
Bloody Banquet (1639), contenen totes elles escenes de banquets com el del
Tiestes de Séneca (Hattaway, 1982: 150).
El motiu del banquet terrible, amb un acte inconscient de canibalisme en què
uns pares devoren els seus fills, es troba tant al Tiestes com a l'episodi de Filomela
de les Metamorfosis, i totes dues obres eren conegudes a la Valéncia de Jaume
Roig. De l'obra d'Ovidi, n'hi ha dues traduccions medievals al català, una
d'elles desapareguda, i sabem que Joan Roís de Corella hi va recorrer sovint a
la recerca d'inspirado; a Castella, fins i tot n'hi ha una derivado popular en una
sèrie de romanços sobre «Filomena», la seva germana Blancaflor i el pérfid
cunyat Tereo / Tereno / Turquillo / Tarquino (Goldberg, 1997: 93-94; per una
anàlisi global de la recepció d'Ovidi a la literatura catalana, vegeu Badia, 1993:
39s.). Pel que fa al Tiestes, ens n'ha arribat una traducció catalana que caldria
situar al primer terç del segle xv, i sabem que tenien exemplars de les tragédies de Séneca en català el canonge valencià Pere d'Artés el 1440 i un tal Domènec Cubells, de Morella, abans del 1450 (Martínez Romero, 1995: vol. 1,17).
Ara bé, l'existència a la València medieval o al Londres victorià d'una tradició d'origen eulte sobre banquets caníbals no significa que tots els textos en
qué apareguin aquesta mena d'àpats procedeixen de la mateixa font. Per co-
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mençar, hi ha una fertilissima tradició medieval, que ha perdurât fins als nostres
dies, sobre un altre célebre àpat caníbal en qué un personatge devora sense saber-ho el seu estimât; em refereixo, naturalment, a les mil variants que hi ha de
la llegenda del cor menjat, la més famosa de les quais és, sens dubte, la de Guillem
de Cabestany i la comtessa adúltera de Rosselló. Stith Thompson dedica a aquest
motiu un subapartat especific dins del seu Motif-Index of Folk-Literature,
Q 478.1, fora, dones, dels motius agrupats sota la designaeió genèrica de canibalisme, que relaciona amb eis ogres i agrupa sota la lletra G (Thompson, 1989).
Val a dir que algunes de les variants del motiu del cor menjat són prou imaginatives, culinàriament parlant, i ens presenten el cor de l'amant servit en un pastis, com és el cas de la novella 62 del Novellino (Lo Nigro, 1968: 153-54), on
d'aquesta viscera d'un pobre xicot anomenat euriosament Baligant, «molto grande della persona», el comte comut «fe' fare una torta» que es eruspeixen la comtessa adúltera i les seves serventes, que també havien tingut tracte carnal amb
Baligant. Tanmateix, cree que la presència o no de pastissets en aqüestes variacions sobre un motiu caníbal obeeix a una estratègia purament narrativa: el pastisset dissimula l'aspecte de la earn que conté, i mai no podem estar segurs de
quina béstia procedeix la earn picada del farciment.
Resulta signifieatiu que, tant en el cas del cor menjat com en el del banquet
de Tiestes en les seves múltiples formes, ens trobem davant d'un acte de canibalisme inconscient que es produeix com a càstig a una transgressió sexual. Els
casos de la comtessa de Rosselló o Filomela són prou évidents. En el de Tiestes,
recordem que Atreu executa la seva macabra venjança contra el seu germà
Tiestes perqué aquest ha tingut relacions sexuals amb la dona d'Atreu.
Curiosament, en una sèrie de nou contes populars anglesos recollits per Katharine
M. Briggs sota l'epígraf My mother slew me, my father ate me («La meva mare m'ha assassinat i el meu pare se m'ha menjat») podem apreciar que la transgressió sexual ha estât substituida per un element simbòlic: en tots ells, la
mare diu que matará la seva filia o fillastra si trenca un objecte o es taca una
peça de roba que li confía; com que la noia trenca l'objecte o es taca la roba, la
mare la mata i la serveix en forma de sopa o de pastís al pare. Només en dos
contes la mort es produeix en circumstàncies diferents, però amb un simbolisme sexual igualment prou estudiat: quan la mare pentina eis llargs cabells
deixats anar de la noia (Briggs, 1991).'
Roig no s'interessa per la tradició clàssica, amb eis models de Séneca o
d'Ovidi, ni per la cortesa, reflectida en la llegenda trobadoresca del cor menjat. Convé tenir-ho en compte, primer, perqué, pel seu origen cuite o cortés,

1. Sobre la relació entre canibalisme i sexualitat, vegeu Goldberg, 1997: 85-87.
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aqüestes tradicions no concorden amb la proposta estètica de l'autor del Spill,
sino que en són véritables antimodels, com ha estudiat Antonia Carré (1994:
198); tampoc no s'interessa per les derivacions més o menys populars d'aquestes
tradicions perqué no es presten a la manipulació misògina que fa l'autor valencià de les seves fonts en el festí caníbal o en la llegenda del cor menjat, la
dona és una víctima de la transgressió o, en el pitjor dels casos, no n'és més
culpable que l'home.
Per altra banda. Túnica coincidéncia entre eis dos motius bàsics del festí
caníbal i del cor menjat i eis episodis caníbals del Spill i el Sweeney Todd es
troba en el canibalisme inconscient (el motiu G 60 de Thompson). Roig parteix d'una variant particular sobre el motiu, que Thompson situa a l'apartat
d'enganys (la lletra K del seu Motif-Index) amb el número 2392: «un home ven
pastissets de carn humana»; malauradament, Thompson esmenta aquest motiu
en una nota al motiu G 60, però al volum corresponent a la lletra K, el número 2392 no hi és, i per tant, no podem saber quines són les seves fonts, En
el terreny literari, a més dels casos del Spill i el Sweeney Todd, en què tenim
dones, i no pas homes, que venen pastissets de carn humana, podem citar també l'aMusió a la carn humana com a farciment dels pastissets que es venen a la
Castella del Buscón de Quevedo; l'oncle de Pablos, protagonista del relat picaresc, explica així al seu nebot quin ha estât el desti del seu pare: «Hícele cuartos y dile por sepoltura los caminos [...] Pero yo entiendo que los pasteleros
desta tierra nos consolarán acomodándole en los [pasteles] de a cuatro»
(Goldberg, 1997: 97). Però el comerç amb la carn humana apareix també en
una conegudíssima llegenda medieval, la de sant Nicolau i eis tres estudiants.
La llegenda explica que tres estudiants es varen allotjar a 1'hostal d'un carnisser, que, de nit, eis va degollar tots tres, eis va esquarterar i eis conservava a
bocins en una gerra o un cubell amb sai, fins que sant Nicolau va entrar a la carnisseria i va ressuscitar eis tres joves, que van sortir sencers de la gerra. Aquesta
llegenda no figura a la Llegenda àmia de Jaume de Voràgine, ni tan sols en
cap de les seves nombroses traduccions i adaptacions catalanes, conegudes com
a Flors sanctorum (Rebull, 1976: LVi-LVii). Podria ser originària del nord de
Franga, on ja a finals del segle xn, Jean Bodel d'Arràs, al seu Jeu de saint Nicolas
hi aMudeix (Bodel, 1947: 49). Malgrat tot, tenim constància que la llegenda era
ben coneguda a la Corona d'Aragó gràcies al testimoniatge de les arts plàstiques. Ja a finals del segle xiii, en un frontal d'aitar del pöble aragonés de Giiell,
avui al MNAC, podem veure-hi, flanquejant la imatge del sant, d'esquerra a dre-

2. Per una anàlisi de la misoginia de Roig i Ics seves fonts, vegeu Cantavella, 1992 i Carré,
1994.
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ta i de dalt a baix, els tres escolars dormint, el carnisser degollant-los mentre la
seva dona l'observa, sant Nicolau ressuscitant els tres nois i el carnisser i la seva dona llençant els trossos deis tres escolars al barril de sal (Ainaud de Lasarte,
1973: 249-51). El mateix episodi es troba en un retaule de sant Nicolau del museu diocesà de Palma i en un capiteli de la catedral de Tarragona (Rebull, 1976:
LVii), així com al retaule de sant Nicolau i sant Miquel de la Seu de Manresa,
obra de Jaume Cabrera, contractada l'any 1406.^
Les coincidències amb l'episodi caníbal del Spill, per bé que no gaire acusades, hi són: l'hostaler-carnisser mata i esquartera els seus hostes, i en tracta la earn com si fos la d'animals destinats al consum humà. Els escolars,
però, a diferéncia de les dissortades victimes de la pastissera parisenca del
Spill, no acaben a la panxa de cap client del carnisser, sinó ressuscitais per la
intervenció miraculosa de sant Nicolau. Ara bé, una llegenda com la de sant
Nicolau, el carnisser i els tres escolars planteja un problema a un autor misogin com Roig: un condicionant de tipus, diguem-ne, professional. En efecte, a la Corona d'Aragó, les dones no podien exercir de camisseres (Vinyoles,
1976: 48). Si el que es vol és mostrar unes dones que es dediquin a fer el mateix que el carnisser de la llegenda de sant Nicolau i els tres escolars, caldrà
trobar-los una professió adequada. La de fornera era perfectament acceptable, i cal tenir present que, a I'edat mitjana, els forners no eren solament els
qui coien la pasta del pa, sinó tota mena de menjars. Sabem, per exemple, que
qualsevol dona podia esdevenir membre de la confraria de forners i flequers
de Barcelona. Els requisits eren que el seu marit (si el tenia) no s'hi oposés;
que no visqués en concubinat; i que després d'una «informació sumària e sens
scrits» no es trobés cap raó de pes per impedir-li l'accès a la professió
(Bonnassie, 1975: 35). Així, per exemple, tenim documentada almenys una
fornera valenciana a principis del segle xv, Elionor Sa Font (Vinyoles, 1976:
48, n. 72). No és estrany, dones, que Roig ens informi que la pastissera «era
fornera e tavernera».
Les dones camisseres són pràcticament inexistents a tota l'Europa occidental durant I'edat mitjana. A Anglaterra, per exemple, en parades de carnisseria de mercats com els de Norwich, Nottingham o York no hi trobem dones,
tret de casos excepcionals, com el d'una Alice, de Norwich, que va vendre earn
durant un breu temps a la parada del seu marit, que acabava de morir (Goldberg,
1992: 108). Ara bé, la preparaeió de botifarres i altres embotits sembla haver
estât una espeeialitat femenina a Anglaterra i Alemanya (Goldberg, 1992:109,

3. Una llista més completa (però no exhaustiva) d'obres d'art medievals en què apareix representada la llegenda es pot trobar a Réau, 1955: 981-82.

249

www.ahlm.es

190), i podriera suposar que també a la Corona d'Aragó, de manera que no sorprendria pas al públic de Roig que la tavemera-fornera de París i les seves filies fessin «saisisses i llonganisses». El manteniment de l'especialització professional de les dones en el rara de la preparació d'embotits i altres productes
càrnics, com els famosos pastissets, gairebé fins als nostres dies explica que,
a l'Anglaterra de principis del segle passat, Mrs Maijorie Lovett trobés una manera tan singular i lucrativa de desfer-se dels aproximadament 150 cossos que
li va trametre el seu diligent barber Sweeney Todd. Per altra banda, el negoci
de venda de productes avicoles (ous, gallines, pollastres...) registrava una important preséncia femenina a l'Anglaterra medieval (Goldberg, 1992:104), que
també es donava a la Corona d'Aragó (Vinyoles, 1976: 48). Potser per això el
narrador evoca el gust deliciós de la carn humana, amb un brutal humor negre,
comparant-lo amb el de «perdius, gallines, [i] francolines». Val a dir que el deliciós gust de la carn humana també el constata, en un context encara més
macabre, el protagonista masculí del romanç de Filomena, que pregunta «¿Qué
me diste, Blancaflor, que tan dulce me supiera?» després de devorar el fetus
avortat del seu propi fill. I no parlera del menú les excel-léncies del qual ens
canten, literalment, a Sweeney Todd:
And we have some shepherd's pie peppered
With actual shepherd
On top.
And I've just begun.
Here's a politician - s o oily
It's served with a doilyHave one.
(DiSanto: http:// www.sondheim.com/ shows/ essay/sweeney.html)

Tant el canibalisme del Spill de Jaume Roig com el del Sweeney Todd de
Sondheim estan condicionáis per la realitat social més iraraediata, no pas per
les «poétiques ficcions» del món clàssic. Al Spill i al Sweeney Todd les dones abandonen el paper de «devoradores d'homes» que els contes de fades
solen donar a bruixes com les de Hansel i Gretel, per convertir-se en beneficiàries de l'explotació més directa i més crua (encara que no en el sentit literal) de l'altre sexe. I això, en Roig, sense tenir la justificació de la venjança
que trobàvem en Ovidi o en Séneca, o ni tan sois la del càstig matern que evoquen els contes populars anglesos. El cas de Sweeney Todd és un xic diferent:
segons sembla, el barber diabòlic de Fleet Street (personatge que va existir
realraent) actuava mogut pel desig de venjar l'agressió sexual de qué havia
estât víctima la seva germana a mans'd'un aristócrata disbauxat. El melodrama victorià converteix la germana en dona, 1'aristócrata en jutge corrup-
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te, i li adjudica al barber una filia, la virtut de la qual és assetjada també pel
jutge malvai. L'agressió sexual de la realitat, dones, es duplica en la versió
literària dels fets, carregant així de raó la venjança del barber. Però en el melodrama i al musical que se'n deriva, signifieativament, Marjorie Lovett apareix com una cómplice interessada de Sweeney Todd: cómplice de la venjança, sí, però interessada a diferir-la, per poder obtenir així durant el màxim
de temps possible matèria primera per al seu pròsper negoci de pastissets. En
el fons, per tant, la justificació dels actes de Sweeney Todd no s'estén a Mrs
Lovett, i podem concloure que la ferotge misoginia de Roig hauria pogut traslladar-se, sense perdre-hi res amb el canvi, del Paris de la guerra dels Cent
Anys al Londres victorià.
No voldria acabar la meva anàlisi paraMela de dos exemples del motiu
K 2392 de Thompson sense un petit excurs sobre un fet que em sembla intéressant en relació amb els origens i l'evolució de la misoginia medieval.
Aixi com del carnisser de la llegenda de sant Nicolau i els tres escolars, originada al segle xii, passem a la pastissera de Roig al segle xv, hi ha un altre episodi del Spill que és indicador d'una evolució cap a la misoginia de
certa tradició hagiogràfica medieval. Em refereixo al miracle de sant Jaume
i el penjat. El narrador del Spill, arribat a Santo Domingo de la Calzada, ens
explica que «una vil hosta, roín, disposta a puteria» fa proposicions deshonestes a un pelegri que anava a Sant Jaume de ComposteMa, i que es nega a
accedir-hi. L'hostalera, llavors, amaga una tassa al fardell del pelegri, l'acusa de robatori i el pengen. Però el mateix sant Jaume el sosté amb les seves mans i no el deixa morir. Al final es descobreix l'engany de l'hostalera, i la pengen (Roig,1928: 65-66).
La llegenda apareix per primer cop al Liber Sanati lacobi, i Jaume de
Vorágine i Vincent de Beauvais se'n fan ressò. Però en aqüestes primeres versions, el miracle se situa l'any 1090 a Tolosa, i l'acusació de robatori la fa
un hostaler, no una dona (Gaiffier, 1967: 208). Baudouin de Gaiffier, al seu article sobre el penjat miraculosament salvat, afirma que la primera variant misògina de la llegenda data de 1418 (Gaiffier, 1967: 209). Segons aquesta variant
de la llegenda, situada ara a Santo Domingo de la Calzada, la serventa de
l'hostal s'ofereix al fill d'un matrimoni de pelegrins, que la rebutja, i ella, per
venjar-se'n, li amaga una copa de piata al fardell i 1'acusa de robatori. El noi
és penjat, però la intervenció miraculosa de sant Jaume el salva. Ara bé, les
arts plàstiques ens ajuden un cop més allí on ens falten els testimonis escrits:
al frontal d'aitar de Sant Jaume de Frontanyà, avui al Museu Diocesà de Solsona,
i que data del primer quart del segle xiv (Trullén, 1986), ja hi trobem representada l'escena: la noia que amaga el recipient preciós al fardell, el matrimoni de pelegrins que veuen com pengen el seu fili, i sant Jaume sostenint el
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penjat. Aquí tindríem un exemple més de fins a quin punt la misoginia havia
penetrai a la península Ibérica al segle xiv, fins i tot en les esferes més populars de l'hagiografia." D'aqui a la brutalitat caníbal de Jaume Roig només hi
hauria un pas.
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