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Actualitzem els clàssics
Traducció, literatura romànica, i ensenyament 
dels clàssics valencians (la Queste del saint 
graal i el Tirant lo Blanch) 

I 

L’ensenyament de la literatura no s’ha de limitar –de 
fet no ha de ser això– a la simple referència de nom 
i cognoms de l’autor, data de l’obra i glossa de l’ar-

gument. Això fóra només una petita part, la més externa, de 
la Història de la Literatura. L’ensenyament de la literatura pot 
ser una magnífi ca ocasió per a ensenyar tot allò que conté 
l’obra o obres objecte d’atenció, des de la llengua –som de 
l’opinió que no hi ha literatura sense llengua–, a la contextu-
alització històrica. Creiem que hem de contribuir a poder rea-
litzar un ensenyament de la literatura com més allunyat millor 
de la simple reproducció dels arguments de les obres i partir 
sempre i tant com siga possible dels textos, de l’anàlisi dels 
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textos, i, des d’ells, des del que és concret, escatir quines 
són les característiques que els defi neixen i, per extensió, 
defi neixen o individuen les obres de les quals formen part, el 
gènere i període en els els quals els emmarcarem. A més a 
més, calibrarem millor l’aportació que cada obra fa a la nostra 
tradició literària en funció del marc comparatiu. 

Oferir visions o perspectives generals i comparatistes com 
les que proposem, al mig de les quals situem les obres a què 
atenguem en cada cas, amb les seues característiques ge-
nerals i concretades en microtextos o fragments signifi catius 
i específi cs pot ser una bona manera de superar l’ensenya-
ment tradicional de la literatura, però planteja també difi cul-
tats. No treballarem només amb un sol microtext o fragments, 
sinó amb diversos. Haurem de donar de bestreta i de mane-
ra genèrica les característiques essencials que caracteritzen 
cada obra dins la qual se situarà cadascuna d’aqueixes lles-
ques de text. Els fragments seleccionats hauran de ser força 
representatius dels trets que donen naturalesa a cada obra 
i al període, moviment, corrent, estil, temps, etc. en què se 
situa. 

Calibrar bé l’aportació de les nostres obres i fer-ho en un 
marc comparatista romànic pot ser encara més convenient 
i recomanable quant als nostres clàssics (medievals i con-
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temporanis). Els clàssics literaris ho són per moltes raons i 
potser no totes tenen a veure amb la seua qualitat literària 
intrínseca. En qualsevol cas, poder acarar els nostres amb 
d’altres d’equivalents pot ser una activitat doblement rendi-
ble: coneixerem millor els nostres i els altres, i, en situar els 
nostres amb referència als altres, potser contribuirem a un 
efecte d’autoreconeixement de la vàlua del nostre patrimoni 
cultural –i ho farem de manera contrastada i realista, lluny de 
miratges emmiralladors–. 

D’aquesta manera, l’ensenyament de la literatura no serà una 
mera llista de noms, dates i petits –a més de sempre esbiai-
xats– resums d’arguments. Ara bé, el que proposem planteja 
diverses difi cultats, algunes de les quals ja hem apuntat en el 
paràgraf anterior. A més hi ha el fet que la perspectiva compa-
ratista entre diverses tradicions literàries pot ser molt atraient, 
però això implica que tractarem amb obres diferents escrites 
en llengües diferents... A casa nostra, això pot no plantejar 
gaires problemes si aqueixes llengües són el català i l’espa-
nyol. Ara bé, per a determinades obres, períodes i corrents, 
la millor referència comparatista no serà –només?– la litera-
tura espanyola, sinó que haurem d’adreçar-nos a la literatu-
ra italiana, a la francesa, a l’occitana o a qualsevol altra de 
l’àmbit romànic o, encara, anglosaxó. Ens resoldrà aqueixos 
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problemes la Traducció i la Traductologia. Poder disposar de 
traduccions fi dels i rigoroses (ad sensum i ad litteram) de les 
obres alienes a les quals acarem les nostres, ens permetrà 
salvar la distància lingüística, i també la cronològica i la cultu-
ral. Així, la Traducció i la Traductologia cobraran una gran uti-
litat i sentit com a veritables mitjanceres en el procés d’ense-
nyament-aprenentatge; no caldrà traduir completament tota 
una obra: només aquells passatges necessaris. 

Al llarg de la nostra tradició cultural, calibrarem millor l’aporta-
ció dels nostres clàssics medievals si els acarem amb obres 
franceses o italianes; així passa, per exemple, a Jordi de 
Sant Jordi, Tirant lo Blanch, Ausiàs March o Ramon Llull. En 
la literatura contemporània també podríem citar alguns casos 
equivalents. 

II 

Posats a concretar la nostra proposta metodològica, ens cen-
trarem en la nostra literatura medieval. Es tracta d’un període 
sovint poc tractat en els nostres ensenyaments de primària i 
de secundària; i encara en la universitat, atés que la literatura 
medieval massa sovint té un tractament de classe magistral 
dins la més fl orida tradició escolàstica i amb poc treball con-
cretat sobre els textos. A més a més, diversos dels nostres 
clàssics medievals formen part de les nòmines de clàssics 
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universals: Ramon Llull, Bernat Metge, Joanot Martorell, Au-
siàs March, Joan Roís de Corella. D’altra banda, la nostra 
Edat Mitjana signifi ca un període efervescent en molts sen-
tits, també el literari. La corona catalanaragonesa era una ve-
ritable potència europea i els nostres autors tenien manifes-
tes connexions o intertextualitats ben trenades dels clàssics 
culturals romànics de llavors. 

Concretament presentem el desplegament comparatista de 
perspectiva romànica que proposem amb el Tirant lo Blanch 
acarat amb la Queste del Sanit Graal. La tria d’aquestes 
obres no és gratuïta: són els màxims exponents romànics de 
la literatura de cavallers. Aquest, el de la literatura medieval 
romànica de cavallers, és un àmbit literari que té una impor-
tància cabdal no sols en la nostra literatura sinó també en 
el conjunt general de la literatura europea. Per una banda, 
la literatura protagonitzada per cavallers és el correlat nar-
ratiu (en prosa) de la cultura cortés i la lírica trobadoresca, 
sobretot de tema amorós. La narrativa cavalleresca tindrà un 
conreu molt intens arreu d’Europa i trobem obres d’aquesta 
temàtica en pràcticament totes les llengües romàniques. La 
narrativa cavalleresca és la clau per a la conformació de la 
novel·la com a gènere i, si repassem com evoluciona a Euro-



Vicent Martines

10ÍNDEX

pa al llarg de l’Edat Mitjana, podrem veure com avança cap a 
la novel·la moderna. 

Convindrà, primer, que situem –tot i que només siga de ma-
nera sumària– l’alumnat en les coordenades de l’època. És 
un període allunyat en temps i en la conformació cultural de 
l’espai, i, més allunyat encara, per als alumnes –també els 
universitaris!. Després, per raons semblants, cal que situem 
els alumnes en les característiques literàries de l’època (o 
èpoques), de l’autor (o autors) i de les obres concretes que 
estudiem. 

Hem de tenir molta cura en la tria dels autors, de les obres i, 
més específi cament, dels fragments. Cal que siguen repre-
sentatius i rendibles. Val a dir que les limitacions de temps 
que sempre tenim no ens deixen molt de marge. Els exem-
ples (els textos, fragments o microtextos) que triem han de 
ser ben exemplars del que volem treballar quant a l’època 
literària, autor, obra, estil i característiques literàries. 

La proposta que segueix té, per tant, tres grans parts: 1. L’èpo-
ca; 2. Els Llibres i els cavallers; 2.1. Els llibres i els cavallers 
[atés que parlem de la literatura de cavallers]; 2.2. L’escriptor 
[objecte central d’atenció: Joanot Martorell]; 2.3. Textos [aca-
rats i traduïts: la traducció com a mitjancera cultural]. 3. Fem 
literatura romànica i comparada. (nota 1) 
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1. L’època 

Els cavallers van formar un estament molt important al llarg 
de tota l’Edat Mitjana i pertot arreu d’Europa. Eren el braç 
armat de la societat i del poder. Havien de defensar el poble 
i els senyors dels atacs dels enemics... però, sovint, els ca-
vallers s’assemblaven més als roders, als bandits. Hi havia 
cavallers que oblidaven que havien de posar les seues armes 
al servei dels més febles. Els cavallers eren una força que 
podia resultar molt benefi ciosa per a tots o, per contra, molt 
perillosa. 

Per canalitzar la cavalleria cap a activitats convenients, l’Es-
glésia (el Papa) i els governants medievals van crear i van 
intensifi car les croades. Les croades eren veritables campa-
nyes de conquesta que pretenien fer front als musulmans i 
reconquerir o alliberar les terres on aquests estaven: Terra 
Santa (els actuals Israel, Palestina, el Líban i part de Síria i de 
Jordània), el nord de l’Àfrica (Tunis i Egipte) i al-Àndalus, és a 
dir, la part de la península Ibèrica en poder dels musulmans. 

Participar en les croades era molt temptador. Els croats po-
dien quedar-se amb totes les riqueses que prenguessen per 
la força en els camps de batalla, en els pobles i en les ciutats 
que conquerissen. A més a més, estaven absolts de totes 
les malifetes que podien cometre ja que prendre part en una 
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croada implicava el perdó automàtic de tot pecat comés men-
tre es desenvolupés aquesta. D’altra banda, participar en la 
croada implicava, també, que es perdonessen tots els deutes 
i delictes anteriors. 

La primera croada es va produir en l’any 1099 i va conquerir 
Jerusalem. Després encara hi hagué fi ns a set croades més 
que pretenien alliberar Terra Santa o el nord d’Àfrica; excepte 
la quarta, que es va desviar cap a Constantinoble (l’actual 
Istambul). 

La península Ibèrica va ser escenari de moltes croades, unes 
amb més envergadura que altres, unes amb més èxit que 
altres. De fet, les conquestes dels regnes musulmans de 
Mallorca, de València i de Múrcia pel nostre rei Jaume I, al 
segle XIII, van ser croades. Amb raó el rei Jaume I era cone-
gut com el Conqueridor. 

Les croades van signifi car molt per a la política, l’economia, 
la societat, l’art i la literatura europees. 

Activitat I. A patir de la informació anterior, relaciona el que 
van signifi car les croades des de cada punt de vista amb els 
elements corresponents de l’altra columna: 

1. Des del punt de vista polític (a) expansió territorial de les corones;  
2. Des del punt de vista social (b) una certa mobilitat o fl exibilitat en  
3. Des del punt de vista cultural els estaments socials;  
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  (c) consolidació de les rutes comercials 
(rutes de la seda, de les espècies, de 
l’ivori, dels metalls i pedres precioses, 
dels esclaus...);  

  (d) combinació d’elements arquitectò-
nics orientals amb els europeus; 

  (e) combinació d’elements i d’estils lite-
raris;  

  (f) introducció de noves tecnologies 
(l’astrolabi, el compàs, el paper, el vidre 
ocular, la pòlvora, etc.);  

  (g) introducció de nous aliments (les es-
pècies, encens, mirra, etc.);  

  (h) establiment a Orient d’estats go ver-
nats per europeus;  

  (i) introducció de nous corrents de  pen-
sament.  

2. Els llibres i els cavallers  

2.1 Característiques generals  

Els cavallers, la Cavalleria, representava els grans ideals de 
l’Edat Mitjana. Havien de ser l’exemple a seguir. La literatura, 
en vers i en prosa, va tenir molt a veure a l’hora d’escampar 
aqueixos ideals. 
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La literatura cavalleresca dóna una gran importància a l’ac-
ció, a les aventures. Gràcies a l’acció i a les aventures, els 
cavallers poden guanyar-se el cel fent el bé (aspiració trans-
cendent o de millora espiritual), o bé poden fer mèrits i millo-
rar professionalment i així aspirar a pujar en la seua societat i 
conquerir la dama que estimen (aspiració pragmàtica). 

Aquestes dues grans aspiracions dels cavallers poden servir-
nos per a classifi car la literatura cavalleresca en dos grans 
grups: 

(a) Literatura cavalleresca d’aspiració transcendent o de mi-
lloraespiritual. Són, sobretot, obres narratives franceses. Són 
molt importants les d’un autor francés, Chrétien de Troyes. En 
les seues obres (escrites entre 1180-1190) els personatges 
(els cavallers) solen ser d’una sola peça, és a dir, o són bons 
o són dolents. No hi ha humor ni ironia en aquestes obres. 
Els cavallers s’enamoren de belles i meravelloses donzelles, 
però no arriben a aprofudir del tot en les relacions personals. 
Practiquen l’amor cortés. Els cavallers, procuren millorar in-
ternament i, a la fi , en l’última obra de Chrétien, busquen el 
Grasal, és a dir, el calze de l’última cena de Jesucrist. A poc 
a poc, apareixen més referències religioses cristianes. Hi ha 
màgia, fantasia, encanteris, esperits bons i dolents... Ací es 
posa en pràctica bona part de la temàtica de la Matèria de 



Actualitzem els clàssics. Traducció, literatura romànica, i 
ensenyament dels clàssics valencians

15ÍNDEX

Bretanya: narracions de cavallers errants, és a dir, que cer-
quen aventures en les quals es troben personatges de tota 
mena, reals i fantàstics: cavallers ferotges, animals que par-
len, fades bones, bruixes terribles, dracs o bèsties salvatges, 
donzelles encisades, etc. Els cavallers més famosos de la 
matèria de bretanya són els de la Taula Redona, liderats pel 
rei Artús. Els personatges de més anomenada són, a més a 
més, del rei: la seua espasa, Escalibor, la seua muller, la rei-
na Ginebra; els cavallers Lancelot del Llac, Galvany, i Ivany; 
la fada Morgana; i el màgic Merlín. 

A partir d’ací s’arriba a un cavaller totalment espiritual, que no 
busca cap glòria mundana i sols vol ser digne del cel. Aquest 
és l’ideal que s’acompleix en la Queste del Saint Graal (1230-
1250). Aquesta obra francesa va tenir molt èxit i n’hi va haver 
traduccions a quasi totes les llengües d’Europa; també a la 
nostra, que és del 1380. 

Ramon Llull (Mallorca 1232-1315), va fer una obra dins 
d’aquesta línia, el Llibre de l’Orde de Cavalleria (fi nals del se-
gle XIII), que és la versió en forma de tractat (prosa d’idees) 
de tots aquests ideals. 

(b) Literatura cavalleresca d’aspiració pragmàtica. Són, 
sobretot,obres narratives escrites en l’antiga Corona d’Aragó 
(Aragó, Catalunya, Regne de Mallorca, Regne de València). 
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Els cavallers busquen millorar la seua situació i fan aventures 
per pujar econòmicament o per casar-se. 

No hi ha ni tanta fantasia, ni tants encanteris, ni esperits; de 
fet, les obres són realistes i, quan n’hi ha, l’escassa màgia o 
fantasia que hi podem trobar sempre hi és en funció del rea-
lisme. Els protagonistes ho fan tot gràcies a les seues forces, 
a les seues habilitats i a la seua intel·ligència. Els protagonis-
tes, a més a més, són més complexos psicològicament. Hi ha 
passatges d’humor i d’ironia. Els protagonistes s’enamoren 
més sensualment. 

Són obres que van des del 1170-1180, amb el Jaufré, fi ns 
al 1490, amb el Tirant lo Blanch, obra de Joanot  Martorell 
(publicat a València, i, en el 1497, a Barcelona). Enmig, hi ha 
obres més curtes com ara el Blandín de Cornualla, o obres 
tan importants com el Curial e Güelfa (obra anònima de mitjan 
segle XV). 

Aquesta última és, amb el Tirant lo Blanch, una de les mi-
llors novel·les de tots els temps. Destaca per la solidesa de 
la seua trama narrativa i la complexitat dels personatges. El 
Curial e Güelfa conta les aventures del cavaller Curial, que 
de pobre progressa tant que fi nalment pot casar-se amb una 
de les dones més nobles i riques de l’època, Güelfa. Diverses 
dames estimaran Curial al llarg dels seus viatges i aventures, 
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però ell només voldrà estar amb Güelfa. Curial fa de cavaller 
com a mitjà d’ascenció social i econòmica. 

2.2 L’escriptor: Joanot Martorell 

L’autor del Tirant lo Blanch va ser Joanot Martorell, un cava-
ller valencià que va tenir una vida molt agitada i interessant; 
fi ns i tot amb algun problema gros amb la justícia. 

Tot seguit hi ha el que ben bé hauria pogut ser la fi txa que 
els «ofi cials dels rei» podien haver fet de Joanot Martorell. 
La fi txa policial té buits, és incompleta perquè hi va haver un 
problema als arxius. 

Activitat II. Ara, tu has d’ajudar els detectius a situar, al lloc 
correcte, les dades del requadre: 

COGNOMS I NOM: Martorell Abelló, Joanot (més conegut per «Joa-
not Martorell»). 
LLOC DE NAIXEMENT: València, probablement. 
DATA DE NAIXEMENT: ...........................
LLOC DE DEFUNCIÓ: València, probablement. 
DATA DE DEFUNCIÓ: ............................
NOM DEL PARE I DE LA MARE: Francesc Martorell i Damiata Abe-
lló. 
GERMANS (nombre): 8. 
OCUPACIÓ: Va ajudar son pare en la recaptació d’impostos per al 
rei. 
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Negocis diversos a terres italianes. 
Sobretot, s’ha dedicat a fer vida de cavaller (molt benestant) i a gue-
rrejar amb col·legues i familiars. 
És cunyat del també cavaller Ausiàs March. Aquest Ausiàs és un indi-
vidu molt bregós i suspecte, que es dedica a fer versos. 
Joanot Martorell és, més aviat, un maforadada i últimament ha viscut 
més dels préstecs de banquers valencians i estrangers que no del 
producte de la seua faena. No ha pogut tornar els préstecs i n’ha 
hagut de demanar més. Camina cap a la ruïna total. 
Finalment......................... ............................................................

ANTECEDENTS: Sí. Ha estat empresonat perquè va assaltat una 
diligència. Ha fugit diverses vegades dels oficials del rei perquè no ha 
volgut pagar els impostos. 

OBSERVACIONS: Sembla que, malgrat tants embolics, Joanot Mar-
torell és un individu amb interessos artístics i amb un gran talent. 
Ha escrit una novel·la molt gruixuda, el Tirant lo Blanch, que ha em-
penyorat al prestamista Martí Joan de Galba –resident a la ciutat de 
València–, el qual sembla que no sols s’interessa pels diners, també 
li agrada la literatura. 
Segons han pogut comprovar els oficials del rei –secretament: Galba 
no sap que hem tingut accés a la novel·la–, aquesta obra conta la 
història del cavaller Tirant lo Blanch, que esdevé el millor cavaller del 
món, que salva l’illa de Rodes i l’Imperi Grec del perill turc, que con-
quereix tot el nord d’Àfrica i que s’enamora de Carmesina, la princesa 
de Constantinoble (actual Istambul, Turquia). Però, a causa d’un «mal 
de costat», Tirant emmalalteix mortalment i mor. Carmesina, sense 
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poder resistir el dolor per la pèrdua irreparable del seu estimat, també 
mor. 

L’obra és molt interessant, graciosa i, també, instructiva. 

El Tirant lo Blanch es va publicar el propassat dia 20 de novembre 
del 1490, ací a la ciutat de València. L’ha imprés l’alemany Nicolau 
Spindeler sembla que per l’interés de Martí Joan de Galba (que fa poc 
que ha faltat) i d’Isabel de Lloris. 

Ha tingut una bona acollida. Hi ha qui diu que el Tirant tindrà molt èxit 
i que potser tindrà diverses edicions. 

El Tirant va tenir èxit en el seu temps i també ara. A més de l’edició 
de València (1490), n’hi va haver més i també el van traduir a altres 
llengües: ............................................................................................., 
l’autor, entre altres obres de Romeu i Julieta, es va inspirar en el Ti-
rant per a una obra seua (Much Ado about Nothing) i .................. en 
el Quijote, va dir que el Tirant era ......................................... 

(a) William Shakespeare,

(b) Barcelona (1497); Valladolid (1511), al castellà; Venècia (1538, 
1566i 1611), a l’italià; França (1734 i 1775), al francés; actualment 
també hi ha traduccions: a l’anglés, al suec, al neerlandés i, fins i tot, 
al xinés. 

(c) nascut entre 1405-1411.

(d) entre gener del 1465 i el 24 d’abril del 1465.

(e) Miguel de Cervantes,

(f) «el mejor libro del mundo».

(g) ha perdut el seu senyoriu, la Vall de Xaló.
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2.3 Els textos

En els textos següents, comprova tu mateix els contrastos 
entre la cavalleria d’aspiració transcendent i la d’aspiració 
pragmàtica. Un d’aquests fragments és de la Queste del Saint 
Graal (que et donem traduït a partir del francés, amb el títol 
Questa del Sant Grasal*); i l’altre és un fragment del Tirant lo 
Blanch. 

Llig-los i contesta les preguntes que et plantegem després: 

[*La paraula questa és una forma antiga que vol dir «cerca, 
buscar», i grasal vol dir «calze».] 

(a) Queste del Saint Graal 

Si avint einsi quant li se furent tuit assiz par laienz que il trou-
verent que tuit li compaignon de la Table Reonde furent venu 
et li siege aempli, fors seulement cil que len apeleoit le Siege 
Perilleus. 

Quant il orent eu le premier mes, si lor avint si merveilleuse 
aventure que tuit li huis dou palés ou il mengoient et les fe-
nestres clostrent par eles en tel maniere que nus n’i mist la 
main; et neporquant la sale ne fu pas ennuble; et de ceste 
chose furent esbahi et il fol et li sage. Et li rois Artuz, qui pre-
miers parla, dist: 
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— Par Dieu, bel seignor, nos avons hui veues merveilles 
[...].Mes je cuit que nous les verrons encore anuit greignors 
que ces ne sont. 
Endementres que li rois parloit einsi, si entra laienz uns preu-
dons a une blanche robe, vielz et anciens; mes il n’ont cheva-
lier laienz qui seust par ou il i entra. Et li preudons venoit a pié 
et amenoit par la main un chevalier a unes armes vermeilles, 
sans espee et sans escu. Si dist si tost come il fu en mi le 
palés: 
— Pes soit o vos.Et aprés dist au roi la ou il le vit:
— Roi Artus, je t’ameign le Chevalier Desirré, celui qui est 
estraizdou haut lignage le Roi David et del parenté Joseph 
d’Arimacie, celui par cui les merveilles de cest païs et des 
estranges terres remaindront. Veez le ci. 
[...] 
Et il le moinne tout droit au Siege Perilleus delez coi Lancelot 
se seoit, et souzlieve le drap de soie que cil i avoient mis; si 
troeve les letres qui dient: CI EST LI SIEGES GALAAD. Et li 
preudons resgarde les letres, si les troeve novelement fetes, 
ce li est avis, et il conoist le non; si li dist si en haut que tuit cil 
de laienz l’oient: 
— Sire chevaliers, aseez vos ci, car cist lex est vostres. Et cil 
s’asiet tout seurement [...]. Et li preudons se part de laienz et 
comande le roi Artus a Dieu et toz les autres ausi. Et quant 
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len li volt demander qui li estoit, il n’en tint onques plet a ax, 
ainz respondi tout pleinement qu’il ne lor diroit ore pas, car il 
le savroient bien a tens se il l’osoient demander. 

[...] 

Quant cil de la sale virent seoir le chevalier ou siege que tant 
preudome avoient redouté, ou tantes granz aventures es-
toient ja avenues, si n’i a celui qui n’en ait grant merveille; 
car il voient celui si jone home qu’il ne sevent dont tel grace li 
puist estre venue, se ce n’est de la volenté Nostre Seignor. Et 
la feste comence granz par laienz: si font honor au chevalier 
et li un et li autre, car beien pensent que ce soit cil par cui 
les merveilles dou Saint Graal doivent faillir, et bien lou co-
noissenr par l’espreuve del Siege, ou onques hom ne s’estoit 
assiz a cui il n’en fust mescheu en aucune maniere, ne mes 
a cestui. 

[...] Si en cor ttant la novele amont et aval que la roine [, qui 
en ses chambres mengoit, en oï parler par un vaslet qui li 
dist:] [...] 

— Ha! Diex, font les dames, tant fu de bone hore nez li 
chevaliers!Onques mes hom, tant fust de grant proesce, ne 
pot avenir a ce est cil qui metra a fi n les aventures de la Grant 
Bretaigne, et par cui li Rois Mehaigniez recevra garison. 
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(b) Questa del Sant Grasal 

[En la cort de Camelot, el rei Artús celebra una festa amb els 
cavallers de la Taula Redona.] Quan tots estaven asseguts, 
s’adonaren que havien vingut tots els companyons de la Tau-
la Redona i que tots els seients eren plens tret del que hom 
anomena el Siti Perillós [, allà on ningú gosava seure perquè 
tot el que ho havia intentat havia mort tràgicament]. 

Quan ja s’havien fet el primer plat, els va passar una aventura 
meravellosa: que totes les portes de la sala on menjaven i les 
fi nestres es van tancar soles, sense que ningú no les hagués 
tocades, però la sala no es va enfosquir, per la qual cosa es 
van admirar els folls i els savis. El rei Artús, qui primer va 
parlar, va dir: 

— Per Déu, senyors, avui hem vist coses meravelloses, però 
crecque encara en veurem de més grans aquesta nit. 

Mentre el rei parlava així, entrà un home amb una túnica 
blanca, vell i ancià, però no hi havia cavaller que sabés per 
on havia entrat. El prohom venia a peu i portava de la mà un 
cavaller amb armadura vermella, sense espasa i sense es-
cut. Quan va ser al mig de la sala, va dir: 

— Que la pau sia amb vosaltres. Després li va dir al rei allà 
onl’havia vist: 
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— Rei Artús, et porte el Cavaller Desitjat, aquell qui és del 
llinatgedel rei David i emparentat amb Josep d’Arimatea. Amb 
ell les meravelles d’aquest país i estranyes terres culminaran. 
Vet-lo aquí. 
[...] 
[I] el va portar directe al Siti Perillós, al costat del qual s’asseu-
Lancelot. Lleva el drap de seda que hi havien posat i troben 
les lletres que deien: «AQUEST ÉS EL SITI DE GALEÀS». 
El prohom es mira les lletres, li sembla que estan acabades 
de fer, reconeix el nom i diu amb veu tan alta que tots el sen-
ten: 
— Senyor cavaller, asseieu-vos perquè aquest és el vostre 
siti.
Ell s’hi asseu sense gens de por [...]. El prohom se’n va i en-
comana a Déu el rei Artús i tots els altres també. I quan tots li 
volien preguntar qui és, ell els va contestar que ara no els ho 
diria pas, que ja ho sabrien 
en ser hora si gosaven demanarli-ho. 
[...] 
Quan els de la sala van veure el cavaller assegut al siti de la 
Taula Redona que tants nobles cavallers havien temut i on 
tantes aventures havien estat, no n’hi va haver cap que no 
se’n meravellés molt, perquè el veuen tan jove que no saben 
d’on deu haver-li arribat una gràcia tal, si no és de la voluntat 
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del Nostre Senyor. Comença la gran festa: tots honoren el 
cavaller perquè ben bé saben que aquest és el cavaller que 
acabarà amb les meravelles del Sant Graal, i bé ho coneixen 
per la proesa del Siti, en el qual no s’havia assegut mai ningú 
que no patís cap calamitat. 
[...] 
Tant corre la notícia amunt i avall per la cort, que la reina [i 
les seues dames, que s’estaven a les seves cambres, van 
exclamar, meravellades:] 
— Ai, Déu! –fan les dames– en quina bona hora va nàixer 
elcavaller! Mai no hi ha hagut home tan esforçat, ni que haja 
pogut arribar allà on ell ha arribat. I per aquesta aventura po-
dem saber bé que és ell qui portarà a terme les aventures de 
la Gran Bretanya, i pel qual el Rei Tolit serà guarit. [Versió de 
Vicent Martines.] 

VOCABULARI 
siti: seient, lloc. 
fon: fou, va ser. 
papalló: pavelló, tendal. 
paternostres: espècie d’escapulari. 
aprés: després. 
parien: semblaven, parexien. 
totstemps: sempre. 
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mas: però. 

(c) Tirant lo Blanch

[Tirant, només arribar a Constantinoble i després de presen-
tar-se a l’Emperador, vol fer reverència a l’Emperadriu i al 
Príncep, que havia mort en combat contra els turcs i estava 
de cos present. Tot és fosc, perquè estan de dol. Per això, 
quan saluda l’Emperadriu,] manà Tirant que portassen una 
torxa encesa, e prestament fon fet. Com la llum fon en la 
cambra, Tirant va veure un papalló tot negre. Acostà-s’hi e 
obrí’l e véu una senyora vestida tota de drap gros ab un gran 
vel negre al cap que tota la cobria fi ns als peus. Tirant li llevà 
lo vel del cap, e restà ab la cara descoberta, e vista la cara, 
fi cà lo genoll en terra e besà-li lo peu sobre la roba e aprés la 
mà. I ella tenia en la mà un paternostres d’or esmaltat; besà’ls 
e féu-los besar al Capità. Aprés véu un llit ab cortines negres. 
E la Infanta [, Carmesina,] estava gitada damunt aquell llit ab 
brial de setí negre, vestida e coberta ab una roba de vellut 
de la mateixa color. Als peus, damunt lo llit, seien una dona 
e una donzella. La donzella era fi lla del duc de Macedònia, 
e la dona havia nom Viuda Reposada, la qual havia criada a 
la Infanta de llet. Al cap de la cambra véu estar cent setanta 
dones e donzelles qui totes estaven ab l’Emperadriu e ab la 
infanta Carmesina. 
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Tirant s’acostà al llit, e féu gran reverència a la Infanta e besà-
li la mà. Aprés anà a obrir les fi nestres. E aparegué a totes 
les dames que fossen eixides de gran captivitat, per ço com 
havia molts dies que eren posades en tenebres per la mort 
del fi ll de l’Emperador. 

[Tirant dóna el seu condol a l’Emperadriu i l’Emperador li ho 
agraeix.] 

Dient l’Emperador tals o semblants paraules les orelles de 
Tirant estaven atentes a les raons, e los ulls d’altra part con-
templaven la gran bellea de Carmesina. E per la gran calor 
que feia, perquè havia estat ab les fi nestres tancades, estava 
mig descordada mostrant en los pits dues pomes de paradís 
que crestal·lines parien, les quals donaren entrada als ulls de 
Tirant, que d’allí avant no trobaren la porta per on eixir, e tots-
temps foren apresonats en poder de persona lliberta, fi ns que 
la mort dels dos féu separació. Mas séus bé dir, certament, 
que los ulls de Tirant no havien jamés rebut semblant past. 
Per moltes honors e consolacions que s’hagués vistes, com 
fon sol aquest de veure la Infanta. [Fi del capítol 117 i comen-
çament del 118. Versió de Martí de Riquer.] 

Fem literatura romànica i comparada: comprensió i anàlisi 
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2.3.1 Màgia i realitat

2.3.1.1 Sobre el fragment de la Questa del Sant Grasal:

(a)  En el text de la Questa del Sant Grasal hi ha moltes refe-
rències religioses: localitza-les i explica-les. 

(b)  Per què és tan extraordinari que aquest cavaller desco-
neguts’assega en el Siti Perillós i no li passe res? Explica-ho 
i localitza al text on apareix tot això. 

(c) Al text hi ha coses màgiques? Quines?

2.3.1.2 Sobre el fragment del Tirant lo Blanch: 

(a) El fragment del Tirant ens presenta un ritual cortesà. En 
aquest cas el del condol. Digues com ho fa Tirant i localitza el 
fragment que correspon. 

(b) En tot el Tirant lo Blanch i, en general, en el conjunt del 
tipus de literatura cavalleresca en què s’inscriu aquesta obra, 
lesdescrip-cionssón molt importants. L’autor ens descriu mol-
tíssimes coses i ho fa amb molt de detallisme; fi ns i tot, les 
accions també apareixen narrades minuciosament. 

(c) Digues quines coses es descriuen en aquest fragment i 
quinesaccions es detallen al text. Fes-ho d’acord amb la gra-
ella (fi xa’t només en el primer paràgraf): 
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Acció         Descripció 

(d)  Raona si les descripcions tenen cap relació amb l’agilitat 
dela narració i en quin sentit: 

–fan que les coses passen amb orde? 

–fan que el lector puga tenir clara la seqüència de les coses 
que hi passen? 

El text també descriu minuciosament els sentiments i això 
és fonamental en la literatura cavalleresca, i en determina la 
trajectòria cap a la novel·la moderna: 

(e) Digues quins sentiments es descriuen en aquest fragment 
ilocalitza’ls. 

(f) Hi hasentiments contrastats(per exemple:dol versusena-
morament). Digues quins altres contrasts de sentiments hi ha 
i explica’ls. 

(g) Una característica molt important, sobretot, del Tirant lo 
Blanchés que l’autor sovint presenta escenes en les quals 
passen diverses coses alhora, a més a més, de l’acció del 
protagonista, és a dir,accions simultàniesa la principal. Això 
és un recurs tècnic difícil de manejar, però fonamental per al 
desenvolupament de la novel·la. 
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Aquest fragment del Tirant és una bona mostra d’això. Re-
passa’l i digues quines altres coses hi passen a més del que 
fa el protagonista. T’ajudarem una mica: 
1r Quan Tirant entra a la sala, ja hi havia moltes dones vetlant 
el cos difunt del fi ll de l’Emperador.
2n Quan Tirant, ja dins de la sala de la vetla, encén la torxa, 
veu que, dins el pavelló, qui hi havia?, i, què feien?
3r Quan Tirant s’agenolla i dóna el condol a l’Emperadriu, 
veu... què veu?
4t Quan l’Emperador li dóna les gràcies, què fa Tirant? Què 
li passa? 

(h) Una característica ben important del Tirant lo Blanch és 
que no hi ha màgia. Com pots veure, tot s’explica amb molts 
detalls i de manera molt realista. Creus que això marca una 
diferència respecte l’estil de narrativa que representa la Ques-
ta? Raona la teua resposta. 

2.3.2 En els dos fragments queda clara la utilització de l’an-
ticipació, és a dir, del recurs literari que consisteix a avançar 
o anunciar el que passarà en el futur a fi  de remarcar la im-
portància del present. És com si els respectius autors fessen 
profecies. 
Aquest és un recurs tècnic fonamental en tota la literatura 
cavalleresca, tant de la que té uns objectius transcendents, 
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com de la que té unes aspiracions més pragmàtiques. Aquest 
recurs permet entrellaçar els elements de l’argument. 
Aquest element de tècnica narrativa és bo d’identifi car. Les 
anticipacions solen estar iniciades per clàusules de l’estil de, 
per exemple: 
«i en això [un personatge] va comprendre que [el protagonis-
ta] seria la persona que faria [una cosa molt important que ja 
s’explicarà més avant, i de la qual potser ara ja no ens diuen 
res més]». 

2.3.2.1 Sobre el fragment de la Questa del Sant Grasal: re-
passa el text de la Questa i prova de localitzar-hi premonici-
ons d’aquesta mena. 

2.3.2.2 Sobre el fragment de Tirant lo Blanch: a la fi  del frag-
ment del Tirant hi ha una premonició molt clara de la fi  des-
graciada que tindrà el protagonista. Localitza-la i explica qui-
na relació té amb la fi  de l’obra. 

2.3.3 En els dos fragments hi ha un altre recurs ben important 
ique és molt corrent en textos narratius quotidians: enfrontar 
coses o conceptes contraris, és a dir, l’antítesi. 
En el fragment de la Questa del Sant Grasal, l’autor usa l’an-
títesi de la valentia del cavaller de l’armadura vermella quan 
s’asseu en el Siti Perillós, en contrast amb la por dels altres. 
D’una altra banda, en el fragment del Tirant trobem l’antítesi 
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de la foscor de la sala contraposada a la llum de la torxa que 
Tirant encén. 
Els autors usen aquest recurs a fi  de remarcar determinats 
elements de l’argument en funció dels seus objectius o del 
tipus d’obra que siga. 
Per això, observa que, encara que en els dos fragments, són 
bones d’observar diverses antítesis, tenen un to i un caràcter 
diferent. Vegem-ho. Respon les preguntes següents: 

2.3.3.1 Sobre el fragment de la Questa del Sant Grasal: 
(a) Què es contraposa en el fragment de la Questa del Sant 
Grasal? 
(b)Éscoherent tot això amb els objectius transcendents de la-
Questa del Sant Grasal, és a dir, que el Bé triomfe sobre el 
Mal? Per què? 

2.3.3.2 Sobre el fragment de Tirant lo Blanch: 
(a) Què es contraposa en el fragment del Tirant lo Blanch? 
(b) És coherent amb les característiques més realistes del 
Tirant lo Blanch? Per què? 

2.3.4 A partir de les activitats 2.3, t’enllistem les característi-
quesestilístiques i compositives més importants que fan del 
Tirant lo Blanch una novel·la molt especial en la història de la 
literatura: 
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– novel·la de cavalleries
– d’aspiració pragmàtica
– anticipacions
– descripcions detallistes
– descripció minuciosa dels sentiments
– antítesis
– simultaneïtat d’accions
– sentiments contrastats
– realisme i absència de màgia

Ara tu has de posar aquestes característiques en un text re-
dactat i molt resumit que comence, per exemple, així: 

«El Tirant lo Blanché s una novel·la de cavalleries, d’aspiració 
pragmàtica. Es tracta d’una obra amb un estil molt àgil bastida 
amb......................................................................................» 

VICENT MARTINES

Universitat d’Alacant 
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