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De Tirante a Florante: 
València en la literatura de Filipines 

I 

IsAAC DoNoso & ]EANNIFER ZABALA 

UNIVERSITAT NORMAL DE FILIPINES 

Malgrat la distància geogràfica, la literatura de la Corona d'Aragó ha exercit una important influència en la creació 
literària de !Arxipèlag Filipí. La presència hispànica continuada des del segle XVI ha portat formes literàries autòctones 
d'Europa a aclimatar-se i transformar-se en l'ambient asiàtic, produint fenòmens creatius de sorprenent riquesa. Dins 
d'aquest context, el romancer hispànic de tradició oral es va ser acomodant al marc asiàtic de !Arxipèlag Filipí a partir 
del segle XVI. Com a conseqüència d'aquest contacte cultural, es van crear composicions filipines inspirades en models 
europeus. Aquestes composicions s'anirien transmetent de forma oral fins que al començament del segle XIX el romancer 
filipí es va posar per escrit. 

Inspirat pel romancer hispànic i els llibres de cavalleries, l'auditori filipí va traduir lingüística i contextualment els 
models europeus en produccions originals. Si bé es tractava d'una literatura de caire popular, Francisco Baltazar, conegut 
com «Balagtas» (1788-1862), va aconseguir formalitzar el gènere i donar entitat als romanços mètrics filipins (coneguts 
com awit i corrido) des de la transmissió oral a la literatura culta, sent la seua obra mestra Florante at Laura (Plorant i Laura). 
Romanç mètric escrit en tagal, aquesta obra narra la lluita de Florante per obtenir l'amor de la filla del rei d'Albània, Laura, 
contra el comte Adolfo i la invasió d'Albània pel general turc Miramolín. Com pot desprendre's de l'argument, s'empren 
elements totalment exòtics al marc filipí, des dels noms (Florante, Laura, Miramolín, etc.) fins als escenaris (Albània, 
Turquia, etc.) No obstant açò, l'obra no resulta exòtica en un marc literari europeu. 

En efecte, en la tradició dels llibres de cavalleries hispànics trobem obres amb noms molt similars, com: Historia del 
invencible caballero Don OLIVANTE DE LAURA, Príncipe de Macedonia, que por sus admirables hazañas vino a ser Emperador de 
Constantinopla, publicada a Barcelona en 1564 i escrita per Antonio de Torquemada. Macedònia, igual que la regió ve"ina 
d'Albània, van estar sota l'Imperi Bizantí de Constantinoble fins al sorgiment de l'Imperi Otomà. Així doncs, Francisco 
Balagtas empra el mateix argument reproduït en obres com Olivante de Laura o la mateixa obra mestra de la cavalleria 
Tirant lo Blanch, és a dir, el de l'amenaça turca en el Mediterrani oriental. De la mateixa manera que Roger de Flor lluita 
històricament a Grècia en ajuda de l'emperador bizantí de Constantinoble i Tirant lo Blanch ho fa de forma fictícia en la 
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mateixa Constantinoble, Florante lluitarà en les terres d'Albània una vegada caiguda Constantinoble contra el Miramolín 
turc, açò és, el Amïr al-MuJminïn ("Príncep dels creients" o califa de l'Islam). 

Els llibres de cavalleries entorn de Constantinoble no seran l'única influència en el Florante at Laura filipí, sinó que, 
efectivament, l'estil de Tirant lo Blanch es repeteix en l'obra de Balagtas. La fantasia i l'exotisme dels llibres de cavalleries 
havien sigut denunciats en el Tirant lo Blanch a través del realisme, manifestant el desengany de l'Europa de l'època davant 
la caiguda de Constantinoble i el mercantilisme dominant. Similarment, Florante at Laura expressarà el realisme d'un 
cavaller que pateix i sent, com a al·legoria dels problemes socials reals, en contra del fugir cap a la fantasia dominant en la 
literatura filipina de l'època davant els problemes d'una nació a punt de nàixer. És per açò que Florante at Laura s'ha associat 
amb les aspiracions nacionalistes del poble filipí que floriran de forma explícita a la fi del segle XIX. 

A Espanya, el realisme literari iniciat en Tirant lo Blanch culminarà en El Quixot de Miguel de Cervantes (1547-1616). A 
Filipines, podem realitzar un paral.lelisme similar: el realisme de Florante at Laura culminarà en les obres de denúncia social 
de José Rizal (1861-1896), Noli me tangere i El Filibusterismo. De la mateixa manera que a la literatura espanyola representa 
el personatge de Tirant, el personatge de Florante revelarà els misteris de la realitat en la literatura filipina. Com a filipí 
del segle XIX, Francisco Balagras sens dubte seria conscient de la història literària espanyola, de la revolució que El Quixot 
va suposar per al món espanyol i de la influència decisiva del realisme -com el que es mostra al Tirant lo Blanch- perquè 
apareguera una obra cabdal com la de Cervantes. Francisco Balagras estava creant les bases d'un compromís social basat en 
la realitat, compromís que eventualment amb el córrer del segle esdevindria en l'incipient nacionalisme filipí. 

Però al marge d'aquesta acció individual de Balagtas, molts dels romanços filipins van ser compostos de forma 
anònima, traduint-se de llengua en llengua, fins a conformar un vertader patrimoni filipí. Des de fonts i materials diversos, 
principalment el romancer hispànic, llocs i personatges exòtics emergien en l'escenari asiàtic de Filipines. D'aquesta manera 
és com podem trobar un bon nombre de romanços filipins que tenen com a escenari argumental la Corona d'Aragó i, 
específicament, el Regne de València: Salita at Buhay na pinagdaanan ni Príncipe D. ]uan Tiñoso sa REINONG VALENCIA I 
Corrido at buhay ng principeng si D. ]uan sa REYNO NANG VALENCIA I Ang calugód-lugód na búhay nang mag asauang so D. Diego 
Florencia at ni Da Juana sa CIUDAD NG VALENCIA I An macaheherac na buhay can duang magtugang na si Felizardo y Catalina na 
pinag orihan can saidang ama sa REINONG VALENCIA I Malodoc na agui-agui ni Trabiata-Trobador asin ni Norma sa Cahadean nin 
VALENCIA I Pacasaritaan ti panagbiag dagiti lima nga agcacabsat iyi REYNO A VALENCIA I Buhay na pinagdaanan ni Rodolfo na anac 
ni Felizardo at si Prisca sa CAHARIANG VALENCIA. Conseqüentment, es pot col·legir que la tradició valenciana dels llibres de 
cavalleries influiria en el nombre considerable de romanços filipins on València apareix com a escenari argumental. 

Finalment, les històries provinents d'Europa que originen el romancer filipí també van ser la base de les formes 
dramàtiques que s'anaven desenvolupant a Filipines. De forma popular es van escenificat les batalles històriques o 
llegendàries entre cristians i musulmans a la Península, amb el que es va crear un teatre de «Moros i Cristians», 
normalment vinculat a les celebracions cristianes de les noves localitats conquistades als musulmans. Amb la 
conquesta hispànica de nous territoris, les representacions de «Moros i Cristians» es van exportar a Amèrica i van 
arribar fins i tot a Àsia. Efectivament, en 163 7 es representa en Cavi te la Gran comedia de la toma del pueblo de Corralat 
y conquista del Cerro, primera i pràcticament única comèdia filipina que tracta un tema local. En efecte, de la mateixa 
manera que els romanços mètrics filipins, la Komedya o Moro-Moro desenvoluparà arguments i escenaris exòtics. 
Per al nostre propòsit, cal notar que el Regne de València és la regió espanyola més islamitzada i on la població musulmana 
va romandre més temps, des del 711 a 1609. Per aquest motiu és la regió on van nàixer les representacions de «Moros i 
Cristians», sent la ciutat d'Alcoi on al present se celebra la més important escenificació. Així doncs, no solament la tradició 
cavalleresca valenciana pot haver sigut font del romancer filipí, sinó que l'Islam de València també ha sigut decisiu per a 
la gestació de formes dramàtiques patrimonials de Filipines com és el Moro-Moro, gènere singular dins del teatre asiàtic. 



li 

La literatura predominant en l'Europa de l'últim període de l'Edat Mitjana estarà caracteritzada en gran part per 
l'amor cortés i la formació d'un ideal cavalleresc. El model de cavaller cristià enfrontat a innombrables perills donarà forma 
als llibres de cavalleries. Nombroses narracions s'aniran formant entorn de les llegendes europees més populars sobre 
les matèries de Bretanya, de França o de Roma, entre altres. En la Península Ibèrica el romancer hispànic anirà gestant 
igualment uns herois.deJJegenda que culminem al segle XIV, especialment en la Corona dAragó i el seu afany de unir altra 
volta el Mare Nostrum de l'Ïritperi Romà. No obstant açò, el segle XV necessitarà del comerç per a crear urbs pròsperes, i la 
vida militar anirà donant pas a la vida gremial. En la puixant economia de la València del segle XV, l'exercici de la cavalleria 
passa a sostenir-se en les cròniques escrites, narracions que cada vegada es fan més exòtiques, fantàstiques i llegendàries. 

Joanot Martorell no solament estarà exposat a aquesta literatura, sinó que voldrà emular en vida l'ideal de cavaller. En 
els últims anys de la seua vida, havent perdut tota la seua fortuna, començarà la redacció d'una novel·la de cavalleries des 
del manuscrit inacabat de Guy de Warwick. L'obra, no obstant açò, serà una reflexió realista sobre les alegries i sofriments 
de la vida de cavaller, representats en Tirant lo Blanch. Així doncs, més enllà de les desgràcies que els litigis van causar 
en la vida de Martorell, literàriament van conformar l'experiència d'haver gaudit i patit, la qual cosa es reflectirà en l'estil 
realista dels seus escrits. 

L'obra s'emmarca en el context mediterrani de la caiguda de Constantinoble en mans turques esdevinguda en 1453. 
La caiguda de Constantinoble atesta la mort de l'ideal cavalleresc medieval, i el desengany del món cristià dominat pel 
mercantilisme, on les fortunes canvien ràpidament al marge dels valors. Joanot Martorell, ric hereu valencià que havia 
perdut la seua fortuna i havia patit desenganys, presenciava ara la caiguda de Constantinoble. Tirant el Blanch és per tant una 
al·legoria amb elements autobiogràfics del viure cavalleresc, inspirada en els records gloriosos de Roger de Flor i l'expansió 
mediterrània de la Corona d Aragó fins a Constantinoble. 

Amb l'Humanisme i els descobriments geogràfics, el realisme s'imposa en la creació literària. Així, quan Miguel de 
Cervantes inaugure la novel·la moderna europea amb El Quixot en 1605, Tirant el Blanch serà reconegut com "el mejor libro 
del mundo", per abandonar la fantasia i transmetre el realisme del desengany humà. En efecte, l'obra se salva en el "donoso 
escrutini" del capítol VI: 

-¡Valame Dios -di jo el cura, dando una gran voz-, que aquí esté Tirante el Blanco! Dadmele aca, compadre, 
que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contenta y una mina de pasatiempos. Aquí esta don 
Quirieleisón de Montalban, valerosa caballero, y su hermano Tomas de Montalban, y el caballero Fonseca, 
con la batalla que el valiente de Tirante hizo con el alano, y las agudezas de la doncella Placerdemivida, con 
los amores y embustes de la viuda Reposada, y la señora Emperatriz, enamorada de Hipólito, su escudero. 
Dígoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo: aquí comen los caballeros, 
y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que todos los 
demas libros deste género carecen. Con todo eso, os digo que merecía el que le compuso, pues no hizo tantas 
necedades de industria, que le echaran a galeras por todos los días de su vida. Llevadle a casa y leedle, y veréis 
que es verdad cuanto dél os he dicho. 

Si a Europa esdevenien canvis dramàtics en la concepció que fins a aqueix moment s'havia tingut de la realitat humana, 
les troballes als quals arribarà la cultura i els nous descobriments geogràfics no faran sinó exportar una concepció de món als 
confins de la nova ecumene emergida en els mapes mundials. D'entre totes les regions on s'exporta la cultura del Renaixement 
occidental, !Arxipèlag Filipí representarà les antípodes. 
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III 

Va arribar a ser coneguda l'obra Tirant lo Blanch a l'Arxipèlag Filipí? Fins al moment no s'han trobat dades explícites en 
biblioteques i arxius de Filipines, i cap autor filipí esmenta l'obra. La resposta en conseqüència seria negativa. No obstant 
açò, com hem anat veient en la relació d'elements culturals valencians transmesos a l'Arxipèlag Filipí i la formalització de 
la literatura clàssica filipina, hi ha indicis que permeten pensar d'una altra manera: 1) el món de cavalleries és part decisiva 
en la formalització del classicisme filipí basat en l'Exòtic; 2) València com a tema i escenari argumental tindrà una presència 
notable en el romancer filipí; 3) Francisco Balagras revolucionarà la literatura filipina en tractar el tema de l'Exòtic amb 
realisme, de la mateixa manera que va representar Tirant lo Blanch per a la literatura espanyola; i 4) la repercussió de l'obra 
de Balagras conduirà a les novel·les realistes de José Rizal, de la mateixa manera que Martorell va ser preludi de la novel.la 
moderna de Miguel de Cervantes. 

Un tema destacat en la historiografia literària filipina ha sigut la comparació de l'obra de José Rizal amb la de Cervantes, 
de la mateixa manera que explicar l'obra de Rizal com a conseqüència natural de la de Francisco Balagtas. Per a poder 
completar el quadre que explicaria el procés de transformació des de l'Exòtic i la cavalleria fins al realisme i el compromís 
social de la novel·la moderna en ambdues literatures, l'element que falta és el coneixement de Tirant lo Blanch a Filipines 
com a obra revulsiva de la transformació estètica: 

IlExàtic realista Novel·la moderna 

Literatura Joanot Martorell 

espanyola (c. 1405-1465) 
Tirant lo Blanch (1490) 

Miguel de Cervantes 
(1547-1616) 

El Quixot (1605) 

Literatura Francisco Balagras 

filipina (1788-1862) 
Florante at Laura (c. 1838) 

José Rizal (1861-1896) 
Noli me tangere (1887) 

Un fet que sí és possible justificar és l'arribada i coneixement de literatura valenciana en l'Arxipèlag Filipí, remuntant-se 
almenys fins al segle XVII, per exemple l'obra de Francisco Ramón Gonzalez, Sacro Monte Parnaso, de las mvsas Catolicas de 
los Reynos de Espana, qve Vnidas pretenden coronar sv frente, y gvarnecer svs faldas con elegantes poemas en varias lengvas. En elogio 
del prodigio de dos mvndos, y Sol del Oriente S. Francisco Xavier, de la Compañia de Iesvs, que recogidos, y dispvestos con veinte y vna 
Lamina del Santo dd à la Eftampa el Licenciado Francisco Ramon Gonçalez, y reverente dedica a la Sereníssima Señora Sor Ana 
Dorotea de Au/tria, Religiofa Profeffa en el Real Convento de las Señoras Descalças de la Villa de Madrid. Con licencia en valencia 
Por Francisco Mestre, lmpreffor del Santo Tribunal de la Inquificion, junto al Molino de la Rovella, València, 1687. Còpia d'aquesta 
obra existia en la col·lecció «Filipiniana» de la Companyia General de Tabacs de Filipines. Miraculosament va ser un dels 
pocs llibres d'aquest fons -regalat a la Biblioteca Nacional de Filipines- que es van salvar de la destrucció de Manila en 1945 
durant la Segona Guerra Mundial. En l'actualitat la còpia es troba en aquesta biblioteca amb signatura: [Fil922.22 F 1687}. 

Hi ha constància doncs que material imprès a València va arribar a Filipines, material d'importància literària menor i 
amb temàtica patrimonialment valenciana. Res impedeix pensar per tant que alguna versió publicada a València de Tirant 
lo Blanch poguera haver arribat a Manila. No obstant açò, és més probable que la versió castellana fóra la que hauria arribat 
i hauria sigut coneguda a Filipines. En el pitjor dels casos, si cap de les dues versions va arribar a Filipines, almenys sí que 
és possible afirmar un coneixement indirecte de la mateixa, bé pels nombrosos llibres de cavalleries i romanços transmesos 
tradicionalment en l'Arxipèlag, bé pel "donoso escrutini" de Cervantes. 



Efectivament, El Quixot serà extensament conegut a Filipines, i res impedeix pensar que Balagtas haja conegut el judici 
cervantí entorn del Tirant i la necessitat de compondre una literatura que, si bé de caire cavalleresc, mostre el cavaller com 
un ser humà. Si Balagtas volia formalitzar la literatura filipina en un gènere que portara l'oralitat i tradicionalitat del 
romancer a una formalitat lletrada, sens dubte degué estar al corrent de les principals obres del cànon literari hispànic. 
Necessàriament tindria coneixement de El Quixot i del seu autor entorn de la cavalleria, i entorn de la revolució realista de 
Tirant lo Blanc que s'afirma a l'obra. 

En conclusió, fins al moment no s'ha trobat cap dada definitiva que concloga el coneixement de Tirant lo Blanch a 
Filipines, però sí que és possible afirmar la presència de temes i obres valencianes en l'Arxipèlag, així com rastrejar indicis 
de l'estètica i filosofia de l'obra de Joanot Martorell en el propòsit literari de Francisco Balagtas. Dins d'aquest context i amb 
la voluntat d'acostar al públic filipí una de les fonts europees que ha contribuït a la formació del patrimoni cultural de la 
moderna Filipines, en l'actualitat hem conclòs i publicat la primera traducció de l'obra Tirant lo Blanch a la llengua filipina, 
la primera també que es fa a una llengua del Sud-est Asiàtic: Tirante el Blanca. Ang Maputing Kabalyero. 
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