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a Rosabel, 

"no hi ha virtut que en ella no sia" 

 
 

INTRODUCCIÓ 
La literatura cavalleresca ha encisat i ha interessat moltes generacions 

d’ençà de l’Edat Mitjana. Un rosari quasi sense fi d’obres, de versions i de 
manuscrits, de notícies d’altres encara no trobats i recialles pictòriques i 
plàstiques ens indiquen que aquest interés devia ser més que mera 
literatura. Reis, clergues, cavallers, escuders i poble baix s’hi han sentit 
atrets i han estat reflectits en unes obres i en uns esperits literaris que, en el 
fons, representen les espectatives d’una societat sempre canviant. Aquesta 
literatura no ha estat un monolit, sense clevills. Ha evolucionat tal i com es 
matisaven les relacions de les societats en les quals era escrita, els seus 
ideals. 

La literatura catalana medieval no es va mantenir aïllada d’aquest interés 
general arreu de les terres europees de llavors. Les lletres catalanes han 
estat solcades, des de molt prompte, per (‘errar de nombrosos cavallers; en 
unes ocasions, per l’adaptació o traducció d’obres d’altres contrades i 
llengües, en altres ocasions, en obres originals catalanes. Tant en un i altre 
cas, podem percebre aqueixa evolució al llarg del temps, des de la mera 
empresa guerrera a una altra de més cortés i interessada, passant per 
mostres d’una cavalleria cristiana i celestial. 

Des d’una perspectiva general, la catalana i l’occitana —com també la 
castellana— no manifesten unes característiques idèntiques a les de la 
literatura de cavallers francesa. Hi ha un ens diferent. Obres com el Blandin 
de Cornualla, La Faula de Guillem de Torroella, la Tragèdia de Lançalot de 
Mossén Gras i el Tirant lo Blanch, sobretot, amb el Jaufre i el Girart de 
Rosselló en la boira dels inicis narratius occitans, i el concert dels 
anomenats 
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«contes d’amor» i els «contes plaents» formen un conjunt que no 
s’assembla al món de devia representar el comú de l’obra de Chrétien de 
Troyes, a les acaballes del segle XII, o de la Vulgata, en el XIII. 

La crítica no s’ha ocupat gaire d’aquesta perspectiva i d’intentar d’oferir 
una visió comparativa que, almenys en alguns dels títols més 
representatius, ens indique on hi ha diferències i on no entre els àmbits 
literaris hispànic i francés. Per això, i amb la narrativa catalana medieval 
com a punt de partença i referència principal, visitaré l’àmbit de les versions 
hispàniques de literatura artúrica (capítol 1). Trobarem que, a banda de 
fragments, fulls esparsos i escassos i edicions del segle XVI en avant, a les 
lletres hispàniques sols tenim d’aquesta matèria —de moment— un sol 
manuscrit medieval que ens haja pervingut complet i sense intervencions 
alienes: la versió catalana de la Queste del Saint Graal o Questa del Sant 
Grasal. 

Per una altra banda, convé revisar l’ambient de la literatura catalana de 
la segona meitat del segle XIV (capítol 2). Veurem que la recepció que hom 
devia fer dels ideals i dels missatges de la literatura artúrica i del Sant 
Grasal a l’àmbit de la Corona d’Aragó de llavors no devia ser igual a la que 
hom en feia en el segle XIII a França. Convé fer un repàs del panorama 
literari català d’aquest temps perquè es tracta d’una època en la qual hi ha 
elements literaris que s’ensorren alhora que d’altres assoleixen expressions 
llampants mentre que n’hi ha de nous que, bo i no formalitzats del tot, són 
símptomes d’unes altres concepcions fins i tot vitals. Una època alterna, en 
la qual es confirma la màxima extensió dels dominis i poders catalano-
aragonesos en el món mediterrani, llavors la clau del món; regna Pere IV el 
Cerimoniós, Jacme March i Lluís d’Aversó funden el Consistori de la Gaia 
Sciència barceloní a instàncies del rei Joan fill del Cerimoniós, i hi ha poetes 
que no s’expressen segons el Consistori i en els quals alenen símptomes de 
renovació que els apropen als autors italians i als francesos (Andreu Febrer, 
Pere de Queralt, Melcior de Gualbes...); hi ha autors com Bernat Metge i 
Ramon de Perellós que amb els seus escrits tenen uns interessos diferents; 
hi ha nombroses traduccions catalanes d’obres de 
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vàlua a la resta d’Europa; hi ha obres que usen els elements 
cavallerescs i britànics de forma diversa; hi ha predicadors com ara Sant 
Vicent Ferrer i autors com Eiximenis o Turmeda... Aquesta és una època 
plural, frontissa, en la qual convergeixen posats literaris i actituds vitals no 
coincidents. 

El tema del Sant Grasal significa la síntesi i la culminació de nombrosos 
elements del conjunt del món artúric i de l’univers de la Matèria de Bretanya. 
Artús i els excel·lents cavallers que seuen a la Taula Redona, la reina 
Ginebra, Baorts, Galeàs i Perceval, els cavallers celestials, tanmateix, la 
cavalleria terrenal, Lancelot, Leonel, Galgany, Yvany o Keus; les fades, les 
fonts, les donzelles, els vells i els ermitants que tot ho saben, els erms gas-
tats, Morgana, els jardins de delit, la temptació i el Dimoni, Déu, les abadies 
i les ermites i les coves, Salesbieres, la Llança Sagnant, el Grasal i el Sant 
Grasal... un complex que amera directament o indirecta una gran part de la 
narrativa europea medieval. 

Provar de seguir aquesta literatura implica, per això, tractar les claus 
bàsiques de l’evolució que acompanya l’establiment literari del tema de la 
recerca del Sant Grasal també, els tractaments diferents que, sobretot al 
segle XIV, hom fa del tema general de la cavalleria. Bàsicament, hi ha el 
roman, en especial els de Chrétien de Troyes, i el bagatge del lai narratiu, 
sobretot els de Maria de França. Cal tenir-ne en compte els trets fona-
mentals perquè d’aquesta manera d’entrendre la narració prové el joc, 
l’entesa amb la realitat i la meravella, la creació de mons de ficció, de la 
narració literària i les bases de la novella. 

Canvia la cort simultàniament al canvi que experimenta aquesta 
literatura, que és la seua. Mal a son grat, l’ideal de món que representa la 
cort no pot mantenir-se estàtic i es modifiquen o, més aviat, es 
resemantitzen els conceptes que la fonamenten; sobretot: l’amor, la 
cavalleria i la recerca (capítol 4). Una variació semàntica que resseguisc a 
partir del que es conté en l’obra de Chrétien de Troyes i de Maria de França 
i que marxa envers una trascendència de mena ascètico-mística que ja 
apareix en Li Contes del Graal i es consuma en la Queste. Aquesta variació 
semàntica és quasibé companya de l’evolució 
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que experimenten els personatges; es plasma en els personatges, en els 
trets diversos que adquireixen a mesura que avancem per l’obra de Chrétien 
i accedim, amb permís de Li Contes del Graal, a la matèria que tant 
recerquen els cavallers a la Queste. Quan estudiem els conceptes d’amor, 
aventura i recerca, hem de tenir en compte els personatges perquè són ells 
qui els encarnen, els viuen, els pateixen i els mostren alhora com a models, 
alhora com a espills, ara i sempre tipus, ens. 

Sols importa la recerca, la Recerca, no la manera com són els castells, ni 
tan sols les capelles que troben els cavallers, ni les armes, ni —per 
suposat— les donzelles, ni les terres gastades, ni les fonts, ni els boscs, ni 
els ermitans... (capítol 5). Podríem dir que aquests són també elements 
accessoris. El que deveres importa és la recerca i l’assoliment de l’estat de 
puresa que cal per participar dels misteris del Sant Grasal o dels guanys 
materials i temporals que pot reportar l’exercici encertat de la cavalleria. 

Aquest és, doncs, un assaig de comparació d’obres fruit de temps i llocs 
diferents, amb una matèria com la de Bretanya amb uns orígens no gens 
clars i que són osmosi de mites cèltics i greco-llatins, que s’empelten de 
símbols cristians i que en mantenen de pagans, que fan relativitzar símbols, 
fanatismes, recerques, interessos, belleses, foscors i màgies vàries. Una 
literatura, malgrat les diferències, que significa el triomf de la ficció i de l’art 
d’explicar històries, de la narració, de la bona literatura, del llegat cultural 
d’Occident, barrejat, usat, viscut amb la diferència i per la diferència, sense 
més problemes que els de crear la novella. 
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1. LES VERSIONS HISPÀNIQUES DE LITERATURA 
ARTÚRICA 

La literatura artúrica no es va estendre aviat per les terres hispàniques. 
Així i tot, com assegura Maria Rosa Lida de Malkiel, Catalunya va precedir 
la resta de les terres i corts de la Península Ibèrica en aquest cas gràcies a 
les relacions estretes que mantenia d’antic amb Occitània i França. No 
resultarà gens difícil espigolar trets o elements de cavalleria en els trobadors 
catalans o Ramon Llull o, més tard, en Ramon Muntaner abans, en el Libre 
dels Feits de Jaume I i en la crònica de Desclot. 

Però les obres del món artúric, en francés o traduïdes, arribaran al gran 
públic de llavors a partir de la primera meitat del segle XIV. Tot i que hi ha 
diverses edicions de finals del segle XV i ja del XVI i del XVII, 
malhauradament ens han arribat ben pocs manuscrits complets de llavors, 
no sols de l’entorn català, tampoc no hi ha hagut més fortuna en els àmbits 
galaico-portugués i castellano-lleonés. Sols fulls escassos i esparços llevat 
d’un cas que, per açò mateix, ja podem dir que és extaordinari: es tracta de 
la versió catalana de la Queste del Saint Graal, conservat en un únic 
manuscrit de finals del segle XIV, conservat a la Biblioteca Ambrosiana de 
Milà (Codex Ambrosianus I. 79. Sup.) . 1

 

1 Vid. Vicent Martines, La Questa del Sant Graal». La versió catalana de la «Queste del 
Saint Graal», Barcelona, Barcino («Els Nostres Clàssics») [en prensa] (a la fi de les citacions 
del text de la Questa, indicaré el f. o ff); i «La queste du Graal à la littérature catalane: la 
versione catalane de la Queste del Saint Graal», Revue des Langues Romanes [en premsa]. 
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Aquest és l’únic manuscrit d’aquesta matèria, el més extens i sense 
intervencions alienes (editors, caixistes, curadors), que es conserva a les 
literatures hispàniques . Se situa a un ambient de relatiu avanç de l’àmbit 
català en la familiaritat amb els elements artúrics alhora, de cert retard 
general de les lletres i lectors hispànics en el contacte amb l’engros de la 
literatura de la Matèria de Bretanya, de la Taula Redona i del Grasal. 

2  

Així, tenim que la versió que Joannes Vivas va fer del «Pseudo-Boron» 3 

(Estoire del Saint Graal, Merlin i la continuació i la Queste del Saint Graal 
seguida d’una breu Mort Artu), sols s’ha preservat en diverses redaccions 
de parts separades i incompletes 4. De les dues versions de la Estoire del 
Saint Graal, el Libro de Josep Abarimatia i el Livro de Josep Abaramatia 5 
sols en queden fragments. Pietsch publicava els texts de El Libro de Josep 
Abarimatia, La Estoria de Merlin 6 i el Lançarote, fragments d’un 
«Grailcycle» que es troben a alguns folis del MS 2-G-5 de la biblioteca 
privada del rei de llavors, a Madrid, manuscrit més tardà, del 1469 7. Aquest 

 

Hi ha publicada una edició de la Questa, però amb molts errors: La versione catalana 
dell’Inchiesta del Sant Graal, a cura de Vicenzo Crescini & Venanzio Todesco, Barcelona, IEC, 
1917. 

2 Vid. Harvey L Sharrer, A Critical Bibliography of Hispanic Arthurian Material. 1: Texts: The 
Prose Romance Cycles, Londres, Grant and Cutler, 1977; i «Notas sobre la materia artúrica 
hispánica, 1979-1986», La Corónica, 15 (19861987), 328-340. També Serafín Moralejo, 
«Further Eardy Arthurian Names from Spain», La Corónica, 21 (1992-93), 23-33. 

3 Vid. Harvey L. Sharrer, «Spanish and Portughese Arthurian Literature», dins Norris J. Lacy 
(ed.), The New Arthurian Encyclopedia, Nova York/Londres, Garland Publishing, Inc., 1991, p. 
462a. 

4 Vid. Pere Bohigas, Los textos españoles y gallego-portugueses de la Demanda del santo 
Grial, Madrid, 1925, pp. 68-80. 

5 Còpia de començament del segle XVI d’un manuscrit perdut del 1313 o 1314 que és el 
manuscrit 643 de l’Arquivio da Torre do Tombo de Lisboa a cura de Henry Hare Carter, 
California, Chapel Hill, 1967. 

6 Vid. Amadeu J. Soberanas, «La versión galaïco-portugaise de la "Suite du Merlin". 
Transcription du fragment du XIV  siècle de la Bibliothèque de Catalogne, ms. 2434», Vox 
Romanica, 38 (1979), 174-194. 

E

7 Respectivament, els folis 2512]-282, 282-296 i 298V-300V. Ms. que és des de mitjan anys 
‘50s a la Biblioteca de la Universitat de Salamanca. 

 18



Lançarote aplega tres fragments que deriven de la Mort Artu . Hi ha un 
altre text, portugués i copiat entre 1400 i el 1438, la Demanda do Santo 
Graal . Hi ha els fragments castellans datables entre 1469 i 1470 del 
Roman du Graal (Post-Vulgata) . I encara un altre, castellà i més tardà, La 
Demanda del Sancto Grial con los maravillosos Fechos de Lançarote y de 
Galaz su Hijo, publicat en una primera edició a Toledo el 1515, que no ens 
ha pervingut sencera , en una de segona, a Sevilla el 1535 . Aquestes 
dues edicions no són, en cap cas, completes. A més, el també tardà Baladro 
del Sabio Merlín, amb dues edicions, Burgos (1498)  i Sevilla (1535) 14. 

8  

9

10

11 12

13

D’altra banda, tampoc no són complets els texts hispano-portuguesos 
que se’ns han conservat sobre el Lancelot propre. Hi ha un manuscrit 
galaico-portugués de mitjan segle XIV i que sols inclou tretze capitolets 
basats en la segona part del Lancelot de la Vulgata 15. Un altre manuscrit, 
aquest de 1414, inclou les parts segona i tercera de l’original francés del 
Lancelot. Hem 

 

8 Vid. Karl Pietsch, Spanish Grail Fragments, 1, Xicago, University of Chicago, 1914, pp. 83-
89. 

9 Edició en 3 vols., a cura d’Augusto Magne, Río de Janeiro, 1944; i l’edició facsímil que 
també en va publicar Augusto Magne, acompanyada d’un Glosário da Demanda do Santo 
Graal, 1: A-D, Río de Janeiro, 1967. 

10 A començament del segle hi ha els detalls que, del Rornan du Graal, incorpora Dom 
Pedro, comte de Barcelos, en el seu Livro de Linhagens o 

que és —segons Harvey L. Sharrer, «Spanish and Portughese Arthurian...», p. 426a— un 
«reworking of the Wace material in the Navarrese Liber Regum». 

11 Vid. Oskar Sommer, «The Queste of the Holy Grail», rornania, 36 (18 ), 545. 

12 Reimprés en Adolfo Bonilla y Sanmartín, Libros de caballerías. Primera Parte: ciclo 
artúrico-ciclo carolingio, 1, Madrid, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 1907, pp. 163a-
338b. 

13 Vid. Pere Bohigas, El Baladro del Sabio Merlín, según el texto de la edición de Burgos de 
1498, 3 vols., Barcelona, Selecciones Bibliófilas, 1957-1962. N’hi ha l’ediciò a cura de Justo 
García Morales & Alvaro Cunqueiro, 2 vols., Madrid, Joyas Bibliográficas, 1956-1960. Cfr. 
Fanny Bogdanow, The Romance of the Grail, Manchester, 1966. 

14 Reproduïda en Adolfo Bonilla y Sanmartín, op. cit., pp. 3-162. 

15 A cura de M. Serrano y Sanz, Boletín de la Real Academia Española, 20 (1933), 307-314. 
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d’afegir els fragments galaico-portuguesos del Livro de Tristan 16, a més 
del també tardà Tristán de Leonís, publicat a Valladolid el 1501 i a Sevilla el 
1528 17 i 1534. Del manuscrit de la segona part del XIV, El cuento de Tristán 
de Leonís 18, hi ha un sol foli de finals del segle XIV. 

Pensem també en els pocs fulls que ens queden del conreu de la Matèria 
de Bretanya i de la Vulgata a la Corona d’Aragó. Si de cas, dos fulls del 
Lancelot en prosa i dos fragments del Tristany en prosa (el d’Andorra i el 
de Cervera) en català així com també la nostra versió de la Queste del 
Saint Graal . Pensem també en les expressions esvaïdes o no pròpies que 
hi ha de la matèria artúrica en el Blandín de Cornualla o en La Faula de Gui-
llem de Torroella o, en el segle xv, en el Curial e Güelfa o —sobretot— en el 
Tirant lo Blanch. La nostra versió de la recerca del Sant Grasal també és el 
manuscrit més extens que se’n conserva en català. 

19 

20 

21  

 

16 Vid. Manuel Serrano y Sanz, «Fragmento de una versión galaico-portuguesa de 
Lanzarote del Lago (ms. del siglo XIV)», Boletín de la Real Academia Española, 15 (1929), 
307-314. 

17 Reimpresa per Adolfo Bonilla y Sanmartín, Libros de..., pp. 339-457. 

18 A cura de G. T. Northup, Xicago, The Chicago University Press, 1929. Són fonamentals, 
de María Luzdivina Cuesta Torre, Estudio Literario de «Tristán de Leonís», Tesi Doctoral, 
microfitxa, num. 136, Lleó, Universidad de León, 1993; i «La transmisión textual de Don Tristán 
de Leonís», Revista de Literatura Medieval, 5 (1993), 63-93. 

19 Vid. Antoni Rubió i Lluch, «Noticia de dos manuscrits d’un Lançalot català», Revista de 
Bibliografía Catalana, 3 (1903), 5-25. 

20 Vid. A. Duràn i Sanpere, «Un fragment del "Tristany de Leonís" en català», Estudis 
Romànics, 9 (1971), 284-316; i J. Mas, «Notes documentals de llibres antichs a Barcelona», 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 16 (1961), 240. 

21 Vid. A. Duràn i Sanpere, «Demanda del Sant Grasal, 1422-1423», Bulletí de la Biblioteca 
de Catalunya, 4 (1912), 129. També «Conquesta del Sant Grasal» que trobem en Cavanillas, 
1424. I, també, Batlle, «Historia del Sant Grasall, segle XV», Estudis Universitaris Catalans, 16 
(1924). 
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2. LA LITERATURA CAVALLERESCA A L’ÀMBIT DE LA 
LITERATURA CATALANA DE LA SEGONA MEITAT DEL S. 
XIV 

La literatura cavalleresca sempre ha estat ben prop de la Corona 
d’Aragó. Els seus reis s’interessaven per l’esperit, els fets i els ideals 
cavallerescs, que sovint encarnaven i, com ara Pere el Cerimoniós, fins i tot 
hi teoritzaven. Ara sols tracte de repassar alguns dels trets de les relacions 
que s’estableixen a la Corona d’Aragó entre l’ideal polític (reial) i la praxi 
literària de la cavalleria. Aquesta sovint era continent dels símbols i les 
imàtgens de la societat en què i per a la qual es feia, sobretot del poder i de 
la monarquia; de fet, molt sovint n’esdevenia, ella mateixa, tot un símbol i 
una imatge. 

L’esperit cavalleresc, i, per tant, la literatura que s’hi inspira, pot ser una 
bona eina. En el desenvolupament de la teoria i de la praxi cavalleresques 
va influir decisivament el poder, sobretot, l’Església i la monarquia. La 
cavalleria, entre 1130 i 1170 i encara cap a començaments del XIII, tenia 
sobretot la funció de preservar i mantenir ocupada en empreses personals i 
solitàries la important i no menys incòmoda força dels cavallers. 

L’ideal de croada, d’Urbà II ençà, va contribuir a tenir ocupats els 
cavallers i, alhora, a l’evolució del seu concepte. Les croades, a més, no 
sols han estat magnífiques i sagnants oportunitats de contacte i barreja de 
pobles, també van oferir els camps per a la consolidació de les corones . La 
Corona d’Aragó és una bona 

n  

 

22 Cfr. S. Ruciman, Historia de las cruzadas, 1, Madrid, 1980 2, pp. 19-73. 
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mostra de conquesta i de comportaments veritablement cavallerescs dels 
seus reis per, contra i amb les croades. Croades van ser les conquestes de 
Mallorca i del Regne de València i arreu de les Cròniques trobem proves de 
la cavallerositat, sobretot, de Jaume I i del seu fill, Pere el Gran... 

Es tracta de texts que, com els respectius pròlegs deixen ben clar, han 
de fer veure que els fets de la Corona, dels seus reis i dels seus servidors, 
són especials, providencials fins i tot, inspirats per Déu i executats pels 
millors cavallers perquè la Corona és espill de comportament... No es tracta 
sols de propaganda, ni de justificació, ni de manipulació, ni de literatura, ni 
d’història... és tot això plegat 23. 

Així, Jaume I mateix ens diu que son pare, Pere el Catòlic, que a Muret 
va perdre la vida i quasibé va fer perdre la Corona, era en el fons un bon 
cavaller encara que no hi va actuar avinentment. «Era frach e piadós» però 
«enganaven-lo ab beles paraules» (Fets, c. 8) . A més, aquell fatídic dia no 
es va preparar adientment per a la batalla, no va combregar i no la va plan-
tejar bé. Els de Simó de Montfort «exiren combatre ensemps en una. E 
aquels de la part del rey no saberen rengar la batayla ni anar justats, e 
ferien cada un rich hom per si e ferien contra natura d’armes» (Fets, c. 9). 

24  

Jaume I és un bon cavaller. És ardit, no té por. Bernat de Montcada el 
funyarà perquè, en un combat a Mallorca, el rei ha lluitat cos a cos (Fets, cc. 
61 i 323). Jaume I sovint portava pocs seguidors (Fets, cc. 120,183, 317), 
era contrari als covards (Fets, c. 227) i als saquejadors (Fets, c. 315) i 
resistia fins i tot les ferides de sageta en la testa (Fets, c. 266). Sabia tenir 
deferències 

 

23 Cfr. A. Hauf, «Més sobre la intencionalitat dels textos historiograàics catalans medievals», 
AA. DD., Medieval and Renaissance Studies in Honour of R. B. Tate, Oxford, 1986, pp. 47-61. 

24 Llibre dels Fets del rei En Jaurne, a cura de J. Bruguera, 2, Barcelona, Barcino (ENC), 
1991. En les referències a les altres Cròniques, seguisc F. Soldevilla (ed.), Les Quatre Grans 
Cròniques, Barcelona, 1983 2. 
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amb aquells que lluitaven bé, com aquella torre a Burriana o com 
València mateixa, quan es va retre (Fets, cc. 268 i 276-278). Rei protector 
—per interés— de moros (Fets, c. 335 i passim), que s’estimava més pactar 
—havia de fer-ho— (Fets, c. 441) i que, com en el cas de Xàtiva, va ser savi 
(Desclot, c. 49). És cert que, per no haver-los defensat contra els francesos 
croats, Jaume I no tenia tan bona fama entre els occitans. Però també és 
cert que era rei que volia representar els ideals la cavalleria, que tenia la 
vocació de la construcció d’un estat i tenia predicament internacional. 
Jaume I ens reconta que va seure, al Concili de Lleó de França, a la dreta 
del Papa i que va desfilar, vantantse’n, pels carrers d’aqueixa ciutat (cc. 
531-535); a més, la croada a Terra Santa que havia de fer en entesa amb el 
cap dels mogols, que no era cap follia de vell 25. 

Pere el Gran també va ser un gran cavaller. Tant que, com ens diu 
Ramon Muntaner (c. 51), «anc Rotlan, ne Oliver, ne Tristany, Llançalot, ne 
Galeàs, ne Perceval, ne Palamides, ne Boors, ne Estors de Mares, ne el 
Morat de Gaunes, ne neguns d’altres poguessen fer tots dies ço que el rei 
En Pere feïa». La seua actuació quan el desafiament de Carles d’Anjou a 
causa de Sicília també és prova del seu esperit cavalleresc alhora, de 
l’escassa qualitat del francés, que, tanmateix, va mostrar ací una habilitat 
política molt superior (Desclot, c. 104) 26. 

Ells encarnaven la cavalleria. No eren els únics, hi ha llegendes i 
testimonis de cavallers que vivien com els dels romans o com deien els 
tractats . De fet, aquesta citació de Ramon Muntaner ens fa veure que els 
cavallers literaris i ideals eren ben coneguts per aquells que havien de rebre 
la Crònica—i ell escriu 

27  

 

25 Cfr. Manuel Milà y Fontanals, De los trovadores en España, Barcelona, 1966, 153-156; i 
A. Hauf, «La poesia Valenciana fins al segle XV», AA. DD., En torno al 750 aniversario. 
Antecendentes y consequencias de la conquista de Valencia, València, 1989, 313-342. 

26 F. Valls Taberner, «Pere el Gran i el desafiament amb Carles d’Anjou», Estudis 
Universitaris Catalans (1915-1916), 123-172. 

27 Cfr. Martín de Riquer, Caballeros andantes españoles, Madrid, 1968. 
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conscientment per a un públic molt ample—; altrament la comparació, 
quasibé hipèrbole, que hi estableix entre Pere el Gran i aqueixos cavallers 
tan magnífics no seria gens efectiva. Els herois del roman cortés eren ben 
anomenats arreu ja a començaments del segle XIV a la literatura catalana, 
fins i tot d’ençà de la segona meitat del segle és a dir, quasibé del moment 
mateix que van sorgir. En obres d’autors catalans, ja a començaments del 
segle XIII, trobem citacions i referències a cavallers com ara Tristany, 
Perceval, Lancelot 28. Tot plegat ens remarca la connexió —quasibé 
osmosi— entre la cavalleria literària i la cavalleria de la realitat. 

Més avant desenvoluparem diversos aspectes d’aquesta evolució. Ara, 
però, podem avançar que el roman courtois complia una funció anàloga a la 
de la cavalleria: la representació ideal de la cort i del cavaller. Una 
representació fictícia però versemblant que hom pretenia que esdevingés 
realitat. Així, no és per atzar que el desenvolupament del roman coincidesca 
amb el capvespre de l’èpica. La cultura cortés i la seua expressió literària 
esdevenen un universal, un espill on les corts (reials i feudals) volen mirar-
se. La cort del rei Artús es fa el símbol d’un regne ideal que tots els regnes 
reals han d’assolir . Però a mesura que s’aferma l’ambient de la cort i s’a-
llunya del feu immadur i inestable, el rei Artús i els seus cavallers canvien. 
Varien, camí de la Vulgata i de la novella, els bagatges d’alguns conceptes 
fonamentals: l’amor, l’aventura i la recerca. Hi ha una tendència a 
l’espiritualització de l’amor dels cavallers i de la resta dels habitants de la 
cort; els valors que la conformen ideològicament es mistifiquen, s’apropen a 
Déu. L’aventura també és diferent. Ens apropem a la idea de la perfecció en 
el servei i relligadura amb Déu que podem trobar en la Queste del Saint 
Graal. Llavors la cavalleria s’omple de trascendència. 

29  

 

28 Martí de Riquer, Història de la literatura catalana, 2, Barcelona, 19802, 12. 

29 Cfr. Erich Köhler, L’awentura cavalleresca. ldeale e realtà nei poemi della Tavola 
Rotonda, Bologna, II Mulino, 1985, p. 223. 
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Crec que paga la pena detenir-nos una mica més en el context literari 
català de la segona meitat del segle Així podrem comprendre millor com era 
concebuda la cavalleria i els valors que la inspiraven. Llavors, amb els 
regnats de Pere El Cerimoniós i dels seus fills, Joan I i Martí I, és un temps 
de posats vitals i literaris diversos. Rudolf Brummer ho intuïa i volia 
enunciar-ho quasi en esborrany en dir que aquesta és: 

30 

una època de transició, és a dir —per fer ús de termes un poc 
discutits— entre l’Edat Mitjana i el Pre-renaixement. D’una banda, 
trobem obres religioses d’un caràcter típicament medieval; els 
germans Jacme i Pere March (ca. 1335-1410, ca. 1338-1413), les 
poesies dels quals són redactades d’una manera provençal; un 
petit poema èpic, La Faula de Guillem de Torroella (darrer terç del 
segle XIV), amb l’assumpte de la Matèria de Bretanya. D’altra 
banda, trobem Bernat Metge amb la seva traducció petrarquista i 
Lo somni (1399), i Antoni Canals (ca. 1352-ca. 1419) amb les 
seves traduccions de diverses obres llatines. 

Aquest paràgraf de Brummer ens resumeix un temps efervescent, de 
diversa i nombrosa producció literària, frontissa entre diferents menes de 
concepció de la literatura. És efervescent un ideal de món la seua expressió 
literària— que s’escola i assoleix expressions llampants mentre un altre hi 
pren forma. 

El regnat de Pere III el Cerimoniós, que va abastar del 1336 al 1387, va 
ser extens i fecund. La seua cort era punt de referència de poetes, joglars i 
cavallers de tot arreu. Fins i tot ell mateix, a més de ser cronista del seu 
propi regnat i de ser el potenciador de la Cancelleria i de la seua activitat de 
traducció, feia versos i en tot això seguia la veterada tradició dels 
monarques de la Corona d’Aragó. Del seu puny no se’ns conserva cap 
composició. Però sabem pel seu propi testimoni que s’hi va dedicar 

 

30 «Algunes notes sobre una versió gairebé oblidada de la Queste del Saint Graal», 
Miscel·lània Joan Fuster, Barcelona, PAM, 1989, p. 29. 
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quan era jove —recordem que Joan Fuster va deixar de fer versos 
perquè també deia que és cosa de jóvens—. 

Pel que ara ens fa al cas, són especialment interessants els versos que 
Pere III va trametre al seu fill menut, que seria Martí I l’Humà, sobre la 
manera d’armar cavallers. En l’Arxiu de la Cancelleria, constaven com a 
escrites «en llemosí les presents cobles». És una peça cadenciosa, farcida 
de preceptes de l’Orde de la Cavalleria. De fet Pere III va escriure un Tractat 
de Cavalleria. En la seua crònica també hi ha nombroses referències a la 
Cavalleria . La cavalleria era una mena de didàctica social de llavors, 
d’urbanitat, i els tractats de cavalleria (i els llibres de cavalleria) n’eren els 
manuals, en el segle XIV i també en el XV. Aquest era un tema amb el qual 
hom no podia jugar gens, era ben seriós. En el Blaquerna trobarem no 
poques referències a això; Ramon Llull ja s’hi havia ocupat en el Libre qui és 
de l’Orde de la Cavalleria . 

31  

32

Ben bé podríem dir que el Cerimoniós és el primer rei governant. No és 
conqueridor, encara que amb ell es van assolir els ducats grecs i la Corona 
d’Aragó va dominar—amb permís de Gènova i de Venècia— la Mediterrània 
tota. La seua és la primera cort sedentària, organitzada, burocràtica . No 
sols va fer l’ordinació de la Cancelleria Reial. Va protegir les arts, les 
ciències i les lletres. 

33  

Quant a les ciències, especialment les aplicades, val a dir que el regnat 
del Cerimoniós no té comparació amb d’altres reis catalano-aragonesos . A 
més del desenvolupament de la 

34  

 

31 Vid. Ramon Gubern i Doménech, «La redacció de la Crònica de Pere el Cerimo niós», 
Estudis Rornànics, 2 (1949-1950), 135-149. 

32 Cfr. Albert Hauf, Rarnon Llull i el Tirant lo Blanch, Palma de Mallorca, 1992; i Albert Soler 
Llopart, «Introducció» a Ramon Llull, Llibre de l’Orde de cavalleria, Barcelona, Barcino (ENC), 
1989, pp. 45-61. 

33 Vid. Martí de Riquer, «Pere el Cerimoniós», dins Aa. Dd., Pere el Cerimoniós, Barcelona, 
Fundació Jaume I, 1987, pp. 22-23. 

34 Cfr. David Romano, «Pere el Cerimoniós i la cultura científica», L’Avenç (1981), 26a 
[558a]. 
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cartografia 35, durant el seu regnat podem comptar amb diverses 
traduccions d’obres importants, sobretot, àrabs. Hi ha dos tractats mèdics 
ben remarcables: el Libre de la figura de l’uyl, versió de Joan Jacme, 
professor i canceller de la universitat de Montpeller, i el Libre de les 
medecines particulars, trasllat anònim de l’original d’Ibn Wàfid. Tenim notícia 
d’una versió de el Fragani, en romanç o en llatí, així com també de diverses 
traduccions del llatí a l’hebreu. No sols es tracta de traduccions de texts 
científics sobretot, mèdics, sinó també d’una intensificació —en nombre i 
qualitat— de la pràctica de la medicina. 

També es tracta d’un avanç considerable en la concepció, disseny i 
desenvolupament d’instruments per a observacions astronòmiques i en 
l’establiment d’almanacs i taules astronòmiques. En aquestes dues últimes 
qüestions, durant el temps de Pere IV van circular, sota la denominació de 
taules de Pere el Cerimoniós, dues obres en l’elaboració de les quals el 
monarca va estar molt interessat. La primera va ser el fruit de les obser-
vacions que van fer, de 1361 a 1366, Pere Gilbert, mestre en arts i in 
astrorum scienciam peritissimum, i el seu deixeble Dalmau Ses-Planes. 
Aquest va continuar l’obra quan, el 1362, el seu mestre va morir. Aquesta 
obra sols era un almanac, encara que vàlid des del 1361 fins al 1433. Pere 
el Cerimoniós, però, volia alguna cosa més i va encomanar unes 
autèntiques taules astronòmiques a Jacob Corsuno, jueu d’Espanya. 

Pere IV també va propiciar el conreu de l’astrologia i l’alquímia, 
pseudociències que, de retruc, van ajudar el progrés de la ciència. El rei 
tenia molt d’interés, i més encara el seu fill Joan, futur Joan I, per l’astrologia 
i per l’alquímia. De fet, a més dels diversos llibres que se’n conserven a la 
biblioteca reial, sabem que el 1373 Pere IV va encomanar a mestre 
Bartomeu de Tresbéns una obra astrològica i que el 1359 ja n’havia enco-
manat una a dos astrònoms. El tractat de Tresbéns té una 

 

35 Vid. Julio Samsó, «La cartografia mallorquina», L’Avenç (1981), 37-42 [569-574]. 
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vàlua singular ja que sintetitza els dos corrents astrològics que llavors hi 
havia a Europa: l’astrologia grega (o de cossos) i l’àrab (o de parts i cossos). 

El regnat de Pere el Cerimoniós és la connexió —més intensa, si més 
no— amb la cultura i literatures forànies . Crescini & Todesco , en aquest 
sentit, ens diu que a les terres de la Corona d’Aragó de llavors «si 
assimilarono la cultura straniera con la gran copia delle traduzioni d’ogni 
materia, si può dire, così dal latino come dal francese e dal provenzale, e 
accolsero in sè bramose il lume e la soggestione delle piú svariate discipline 
e forme, aperte alla scienza del pari che alla letteratura.» El Cerimoniós es 
va envoltar de figures no sols hàbils en les tasques de mena més 
pròpiament burocràtica i escrivent de la Cancelleria, sinó també en la 
traducció. Hi havia Mateu Adrià, a qui el rei va encomanar el 1344 la 
traducció de les Leges Palatine del regne de Mallorca per a convertir-les en 
les Ordinacions sobre el regiment de tots els oficials de la cort, mena de 
manual d’organització interna del seguici reial. Provablement, també li va 
encomanar la versió catalana de la Segona Partida d’Alfons X el Savi. 
Jaume Conesa, successor d’Adrià en el càrrec de protonotari de la 
Cancelleria, va ser més destre amb el seu trasllat de les Històries Troianes 
de Guido delle Colonne. Després, Ferrer Sayol, padrastre de Bernat Metge i 
protonotari de la reina Elionor de Sicília, va traduir el tractat d’agricultura de 
Pal·ladi Rutili. 

36  37  

A més a més, també hi havia, encara que fora del rotlle de la Cancelleria, 
diversos traductors més que val la pena remarcar. Els dominicans Pere 
Saplana i Antoni Ginebreda, que es van encarregar de la versió de De 
consolatione philosophie de Boeci i que, ben oportunament, van dedicar a 
l’infant de Mallorca, llavors captiu del seu oncle, el Cerimoniós. Guillem 
Nicolau, de la 

 

36 Vid. Antoni Rubió i Lluch, «La cultura catalana en el regnat de Pere III», Estudis 
Universitaris Catalans, 8 (1914), 219-247; i Martí de Riquer, Història..., 1, p. 480. 

37 «Proemio», a La versione catalana..., p. XLIV. 
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Capella Reial més avant, rector de Maella, provablement va ser l’autor 
d’una versió llatina de la Crònica dels reis d’Aragó i Comtes de Barcelona, 
iniciativa de Pere el Cerimoniós. Havent mort el rei, aquest capellà mateix 
va traduir les Heorides d’Ovidi. També, el dominicà Jaume Domènec, alt 
càrrec del clergat de la cort, va dedicar al Cerimoniós un Compendi historial, 
traducció i adaptació de la llavors ben estesa i anomenada història general 
de Vicent de Beauvais. Domènec va morir sense haver conclòs aquesta 
obra. La va continuar Ginebreda, qui tampoc no va poder acabar-la. El rei 
Pere, que es complaïa molt amb aquesta obra i que cada nit feia que li’n 
llegiren un fragment, va ordenar que en feren una còpia per al seu fill Martí, 
el futur Martí I l’Humà. Domènec va traduir, així mateix, els Stratagemata de 
Juli Frontí i encara va rebre més encomandes de petites obres d’història 
genealògica. 

En aquest context, fàcil és comprendre l’interés per una literatura que, 
com l’artúrica en general, tant d’èxit havia tingut arreu de la Romània i que 
durant tant de temps s’hi havia conreat. El Cerimoniós sentia un gran interés 
per les traduccions catalanes —que sempre tardaven més del compte— o 
per la compra d’originals d’obres franceses de la matèria artúrica . I sembla 
que no sols quant als gusts de lectura i ensomni. També sobretot—quant a 
les praxis literàries diverses perquè, encara que no són gens nombroses les 
obres literàries de llavors que ens han arribat, encara se’n conserven gran 
varietat de temes, cavallerescs, d’aventures, cortesos, al-legòrics, fabliaux, 
satírics, etc. 

38  

Però no és un interés nou a la Corona. Perquè com Sharrer  afirma —
actualitzant d’altres opinions anteriors en aquest sentit—, les lletres 
catalanes van ser particularment receptives a la llegenda artúrica i va 
mostrar una «considerable originality in its 

39

 

38 Vid. Antoni Rubió i Lluch, Documents per (‘Història de la Cultura Catalana Migeval, 1, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1908, pp. 118, 119-120, 130, 159-160, 168-169, 172, 
201-202, 217-218, 231, 183-184, 314, 314-315, 324-325; i 2, pp. 68-69 i 327. 

39 «Spanish and Portugal Arthurian...», p.425b.40.«La Matèria...», p. 285. 
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literary tratment of the subject.» Pere Bohigas ja havia dit que la traça de 
les novelles de la Taula Redona en francés i en català és ja perceptible en 
la literatura catalana del segle Xlll 40. Llavors hi havia un altre rei i una altra 
cort més cortés i —almenys cronològicament— més propera a l’ideal que 
inspirava aquesta mena de literatura: Alfons l, el Trobador. 

D’aquest temps és un roman, el Jaufre. Aquest roman és una bona 
mostra de la manera com s’havia introduït la Matèria de Bretanya en l’àmbit 
d’influència de la Corona d’Aragó. És una obra força interessant perquè —
pel que ara ens fa al cas— presenta, a la fi del XII una altra expressió del 
sentiment i de l’exercici de la cavalleria . Isabel de Riquer estableix una 
relació ben simptomàtica entre aquest text i d’altres de catalans perquè 
observa en alguns episodis del Blandín de Cornualla «un cierto humorismo, 
un tono festivo y a veces irónico, ausente en la narrativa de la Materia de 
Bretaña, que ja habíamos percibido en el Jaufré, novela artúrica en 
provenzal de finales del siglo XII o principios del XIII, y que se intensificará, 
unos cien años después del Blandín, en algunos episodios del Tirant lo 
Blanc.» 

41  42 

En el Blandín de Cornualla també hi ha un ens narratiu que tampoc no 
coincideix amb el que proposava el roman artúric a l’estil de Chrétien de 
Troyes . En el Jaufre i en el 43  

 

4° «La Matèria...», p. 285. 

41 Vid. Martí de Riquer, «Los problemas del roman provenzal de Jaufré», Mélanges Clovis 
Brunel, 2, 1955, 435-461 i Història..., 2, p. 55, nota 40; i Vicent Martines, «Claus d’un discurs 
cavalleresc primerenc: el Jaufre», Actes du Congres de l’Association Intemational d ‘Études 
Occitanes, 3, Montpeller, Université Paul Valéry, pp. 1031-1048, desenvolupat en «Aspectes 
d’un esperit cavalleresc: el Jaufre», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. Miscel·lània 
Jordi Carbonell, 5, Barcelona, PAM, 1993, pp. 5-32. 

42 «La literatura francesa en la Corona de Aragón en el reinado de Pedro el Ceremonioso 
(1336-1387)», dins Francisco Lafarga (ed.), Imágenes de Francia en las letras hispánicas, 
Barcelona, Promociones Publicaciones Universitarias, 1989, p. 121. 

43 Vid. Stefano Asperti, «Bacinetti e berroviere: problemi di lessico e di datazione nel 
Blandin de Cornoalha», Studia in honorem prof. M. de Riquer, 1, Barcelona, Edicions dels 
Quaderns Crema, 1986, pp. 11-35. 
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Blandin 44 l’heroisme no és el de l’amant que ha de combatre un espòs 
gelós, ni l’amor és la recompensa al valor del guerrer ni al llarg i fidel servei 
galant. Jaufre, Blandín i Guillot Ardit, aparentment, fan com el Lancelot del 
Chevalier à la Charrette, l’Ivany del Chevalier au Lion o el Perceval del Li 
contes del Graal... Però cap d’aquests cavallers no són com Jaufre, Blandín 
o Guillot Ardit: aquests no són redreçadors de desgavells patits pels febles, 
no són tan professionalment i desinteressada abnegats. No tenen les 
mateixes arrels socials ni les mateixes coordenades morals i socials. El 
model de cavaller que és Jaufre molt més encara el que són Blandín de 
Cornualla i Guillot Ardit— és més complex i menys cristianitzat que el 
cavaller model dels romans del Grasal, ferits per l’esperit cistercenc 45. 

Potser també podríem matisar, a partir d’ací, l’origen de la literatura 
cavalleresca stricto sensu; potser no hauríem d’oblidar en quina tradició i 
món se situen les obres de la Matèria de Bretanya (i l’artúrica) i la 
constel·lació del Grasal; quins són els seus ordes literaris i morals. Potser 
no hauríem d’oblidar en quina tradició, en quin món i àmbit literari i ètic 
s’arrelen Jaufre, Blandin, Guillot Ardit, Curial, Tirant i —si ens ho 
permeteu— Don Quijote; i això malgrat el decurs cronològic i la diversitat 
genèrica en què se succeeixen aquestes obres —i potser per això mateix—. 

Supose que alguna cosa d’açò mateix devia intuir María Rosa Lida quan 
escrivia que els temes i llegendes artúriques són «Typical of Hispanic 
literature.» 46 Primer introduïdes segons les 

 

44 Cfr. J. de Caluwé, «Le Rornan Blandín de Cornualla et Guillot Ardit de Miramar: une 
parodie de roman arthurien?», Mélanges Charles Camproux, Montpeller, Université Paul 
Valéry, 1978, pp. 272; Vicent Martines, «El Blandfn de Cornualla: cap a la novella 
cavalleresca», Actes del VIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 1, 
Barcelona, PAM, pp. 435-448, i «Una entesa ben interessada entre la realitat i la fantasia: 
Blandin de Comualla», Caplletra. Revista de Filologia, 5 (1989), 39-49. 

45 Cfr. Les Troubadours. Jaufre, Flamenca, Barlaam e Josaphat, 1, a cura de René Lavaud 
& René Nelli, Bruges, 1960, pp. 11-25. 

46 Op. cit., p. 417. 
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formes franceses. Però no sols hi ha adopció, sinó que s’adapten i 
evolucionen: 

They were absorbed at a later date into the vernacular literature 
and adapted to the taste and the temper of the people; mysticism 
was minimized and action emphasized. Thus acclimatized, they 
stimulated the creation of original works. 

Afegia tot seguit que «Tirant, Montalvo’s Amadís, and Palmerín with its 
sequels attained an immense vogue, and started a new fashion of romance 
throughout Europe.» Potser aquesta ona s’iniciàs abans... També devia 
intuir alguna cosa semblant Pascual de Gayangos 47 quan escrivia: 

Pero si España fué tardía en admitir, fué tenacísima en conservar 
este género de literatura, ampliándole y perfeccionándole en 
tiempos mas modernos, hasta el punto de hacerle, por decirlo así, 
resucitado, dándole nueva vida y formas nuevas, é imponiéndole á 
su vez á la Europa entera. 

Potser aquesta deu ser una de les raons perquè ni a les lletres 
castellanes —a més de les dificultals terminològiques que imposava 
l’existencia previa del «romance»— ni, sobretot, a les lletres catalanes no va 
poder tenir èxit el roman en el sentit de «narració d’aventures». A les lletres 
catalanes hi ha diverses mostres d’aquest sentit (a la Crònica de Muntaner o 
al Blaquerna, per exemple). Però el sentit es va ampliar. Cobrava accep-
cions que no tenia originiàriament perquè la realitat a què remetia, és a dir, 
les narracions que designava eren de mena diversa, sobretot ja al segle XV. 
Hom anomenava roman el Romanç de l’armada del Soldà contra Rodes de 
Francesc Ferrer de 1444 i el Romanç sobre la detenció e presó de 
l’il·lustríssimo senyor don 

 

47 Op. cit., p. VI. 
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Karles, prícep de Viana e primogènit d’Aragó, de Joan Fogassot del 
1614. Hi havia, a les Ileres catalanes un ens diferent, que no va arribar mai 
a coincidir amb l’original francés 48. 

En el Blandín també hi ha aqueix ens narratiu renovellador. Hi ha 
diversos elements fantàstics de la llegenda bretona i de la Matèria de 
Bretanya però no es comportaran eficientment com a tals. L’autor els 
aprofita per a embolcallar el text amb referències i suggeriments Ileus, 
generals, de marc i de to que no encerten a emportar-se la història lluny del 
domini de l’ençà, de la realitat. El Blandín s’interessa més per una mímesi 
que s’allunye encara menys de la realitat i que sols intente estendre un tel 
lleu de suggeriment, una atmosfera tradicional de l’enllà que no siga gens 
preeminent, no explicativa i solament decorativa poc—. La caracterització 
psicològica o interior d’aquests cavallers és mínima. No són Galvanys, ni 
Ivanys, ni Lancelots a cavall de carretes... L’autor s’ha decidit a llevar 
importància als trets meravellosos, a fer mencions escasses —i sols 
mencions— a tot allò que no siga combat i cobejança d’aventura triomfant. 

Els roman courtois eren espill i exemple de comportaments que van 
derivar, al llarg de les diverses obres del de Troyes, cap a una mena de 
cavalleria recercadora d’un Grasal trascendent i va donar pas al misticisme 
de la Vulgata de la Queste du Saint Graal. Tot i que comptem amb la versió 
catalana de la Queste o Questa del Sant Grasal —completa— i amb alguns 
fragments d’altres versions catalanes d’altres obres artúriques clàssiques, a 
més de nombroses notícies d’altres en inventaris i llistats, és cert que també 
hi havia obres que entenien i usaven d’una altra manera la Matèria de 
Bretanya. 

 

48 Cfr. Martí de Riquer, «El "Roman d’Enéas" i I"‘Eneida"», Estudis de Llengua i Literatura 
Catalanes/XVIII. Miscel lénia Joan Bastardas, Barcelona, PAM, 1989, pp. 139-155; per a la 
literatura castellana en concret, Fernando Gómez Redondo, «"Roman", "romanz", "romance": 
cuestión de géneros», dins José Rotaera & A. Lorente & A. M.a Freire (eds.), Homenaje al 
Profesor José Fradejas Lebrero, 1, Madrid, UNED, 1993, pp. 143-161. 
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Així ho podem notar especialment en La Faula de Guillem de Torroella 
La Faula és, «de fet, una visió fantàstica, més o menys dins l’estil de la 
primera part del Roman de la Rose.» 50 En La Faula, l’espasa Escalibor i 
Artús, amb la balena i Morgana de mitjanceres i guies, són recursos perquè 
l’acció de l’obra tinga aqueix tel, aqueixa atmosfera lleument fantàstica i no 
s’aIlunye gaire de la realitat 51; quasi com fa també Ramon de Perellós en el 
seu Viatge al Purgatori de Sant Patrici 52. Aquest cavaller que va viatjar al 
Purgatori de les terres irlandeses, voltà —com escriu Martí de Riquer— 53 

«la seva ficció d’un seguit de dades i de detalls històrics i reals, hi esmentà 
persones importants, des del papa, reis i arquebisbes, cavallers francesos i 
anglesos, i fins els seus propis fills, que donaren al Viatge al Purgatori un to 
de versemblança que podia enganyar els incauts i els propensos a creure 
meravelles i portents, que llavors potser encara eren més nombrosos que 
ara.» 

Jaume Vidal Alcover 54 potser té ací la clau quan explica que La Faula 
«No és un poema d’acció, com el Jaufré, com el Blandín i la major part dels 
artúrics, sinó la utilització de la llegenda de la mort d’Artús per fer-ne un 
poema al·legòric i moral i potser d’intencions polítiques.» A més hi ha 
l’autoritat d’Escalibor i de l’Artús rejovenit cada any per la visita puntual del 
Sant Grasal i el glop del seu salutífer contingut. L’altre món de La Faula és 
especial, potser només un tel 55. Aqueix tel ha de reforçar la 

 

49 A cura de Pere Bohigas & Jaume Vidal Alcóver, Tarragona, Tàrraco, 1984. 

5° Ibid., p. XVI. 

51 Cfr. H. L. Sharrer, «Spanish and Portuguese Arthurian...», p. 425a. 

52 Vid. Ramón Miquel i Planas (ed.), Histories d’altre temps, X «Viatge al Purgatori de Sant 
Patrici», per Ramón de Perellós, seguit de les «Visions de Tundal y de Trictel» i del Viatge d ‘en 
Pere Portes a I ‘Infern». Textes autentichs publicats en vista dels rnanuscrits y de les edicions 
primitives, Barcelona, 1912, pp. 343 (seguisc aquesta edició); Arseni Pacheco (ed.), Viatges a 
l’altre rnón, Barcelona, Edicions 62, 1973. 

53 Història..., 2, p. 330. 

54 Síntesi d’Història de la literatura catalana, Barcelona, 1980, p. 109. 

55 Vid. Isabel de Riquer, «El viaje al otro mundo de un mallorquín», Revista de Lengua y 
Literatura Catalana, Gallega y Vasca, 1 (1991), 25-36. 
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realitat referencial. Una vegada més Artús se serveix d’un altre. Però 
aquest Artús ja no té cap dels seus cavallers; ja no és el cap d’una Taula tan 
meravellosa i els seus cavallers no hi apareixen. 

No sols és La Faula. En el Detto del Gatto Lupesco 56, poemet florentí del 
segle XIII i un dels escassos precedents de Torroella, tenim que el Gatto 
Lupesco es troba amb dos cavallers de Bretanya, que venien «de la 
montagna/ ke-ll’omo apella Mongibello» (vv. 26-27). Aquests cavallers van a 
la recerca del destí d’Artús, del lloc on deu ser el seu rei; però l’han perdut: 

assai vi semo stati ad ostello 
per apparare ed invenire 
la veritade di nostro sire 
lo re Artú, k’avemo perduto 
e non sapemo ke-ssia venuto. 

(vv. 28-32) 

Artús és a un lloc secret, no el troben i se’n tornen a Anglaterra. Ho diuen 
descoratjats: «Or ne torniamo in nostra terra,/ ne lo reame d’Inghilterra.» (vv. 
33-34). És com si la cavalleria s’hagués quedat òrfena. 

Els texts catalans originals de llavors ja no fan protagonitzar aventures 
als cavallers d’Artús. A banda dels que ja hem citat, tenim que, en el viatge 
de Ramon de Perellós, sols hi ha una referència al nebot d’Artús, el valerós 
Galvany; i ni tan sols a ell, sinó a les seues deixalles i encara no totes 57: 

E daqui, per mes iornades trauersi la ylla de Anglaterra, passant a 
Londres, arribi al port de Daureont, hon vi lo cap de Galuany, car 
aqui mori, he ayssimeteys la cota mal tallada car ayssi se 
appellaue aquel caualler que la 

 

56 Gianfranco Contini, Poeti del duecento, 2, Milà/Nàpols, Riccardo Ricciardini Editore, 
1960, pp. 288-293. 

57 Ramon de Perellós, Viatge..., p. 42. 
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portaua. He gardauen asso dins lo castel per bona cauaIleruia 
dells. 

I Artús sols hi apareix en una referència indirecta, quan fa la relació de 
l’anada a Irlanda 58: 

Despalagui [Ramon de Perellós] en la ylla de Armant, que fo del 
rey de cent caualles en lo temps del rey Artus e un hi (avuy) es 
ben poblada e es del rey de Anglaterra. 

No deu ser casual que açò siga així en una obra d’un dels encausats 
pels greus fets contra la Corona d’Aragó a finals del XIV, pels quals també 
va ser empresonat i investigat un altre gran escriptor, Bernat Metge. Aquest, 
al primer llibre de Lo somni, somnia empresonat amb un Joan I que li 
assegura que no es preocupe, que no és a l’Infern, que ell sap que Metge 
no ha tingut res a veure amb la seua mort... 

No oblidem tampoc que a la fi del segle XIV hi va haver el pas d’un Casal 
reial a un altre. El 24 de juny de 1412, el Compromís de Casp confirma la 
davallada del Casal de Barcelona. El canvi de segle és l’estrena de nissaga 
reial així com també de nous arranjaments en l’equilibri de forces 
peninsulars hispàniques i mediterrànies. També hi ha el canvi en les 
coordenades ontològiques i en les plasmacions literàries 59. 

Amb aquests canvis, l’esperit cavalleresc continua en aquesta mateixa 
línia. Sant Vicent Ferrer, al sermó de Quaresma que va predicar a la 
València de 1413, ens ofereix una imatge simbòlica tampoc no gaire positiva 
de la cavalleria. Llavors el Sant il·lustra el sermó amb l’exemple de Sant 
Jordi: aquella ciutat de la Capadòcia, situada a la riba d’un llac, assetjada 
pel dimoni i sotmesa a un impost en vides donzelles, humiliant... 

 

58 Ibid., p. 11. 

59 Cfr. Bernat Metge, Obra completa, a cura de L. Badia & X. Lamuela, Barcelona, 1979, pp. 
12-25. 
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Quan el dimoni, en figura de drac esgarrifador, és a punt de abatre’s 
sobre la jove —que, per més dades, és la filla del rei de la ciutat—, Sant 
Jordi apareix, mata el drac i allibera la princesa. El rei li l’ofereix en 
matrimoni amb ella, el regne sencer. Però Sant Jordi afirma que ell no ha fet 
res, que ha estat el Nostre Senyor i que li l’ha de lliurar a Ell. La ciutat tota 
es bateja —quasi com més tard també farà Tirant al Nord d’Àfrica—. Llavors 
la veu de Sant Vicent interrogava una part ben concreta del seu auditori, els 
cavallers: «Quants cavallers hi ha, que si la trobassen, dixeren: "lo us 
deslliuraré del drac de l’estany, mas venitsne ab mi, e io seré lo drac que us 
devoraré!"». Jaufre, Blandín i Guillot es casen amb les seues alliberades, 
amb això s’acaben les respectives obres i —almenys quant aquests dos 
últims—dubte si no les van salvar només per això. La cavalleria llavors 
també es movia per interessos, no era exemplar. 

L’aventura es modifica i la seua funció en la modelació de la imatge de 
l’ideal de l’home cortés. Potser per això en la versió catalana de la Queste 
del Saint Graal podem trobar una mena de reacció contra aquesta evolució 
de la cavalleria. En la versió catalana o Questa, escrita i acabada per G. 
Rexach el 15 de maig de 1380, sense que el missatge original del text 
francés no varie substancialment, el contingut és expressat, en general, de 
forma més directa i intensa. La Questa reforça els elements simbòlics de 
trascendència religiosa. La Questa arriba a esvair personatges secundaris 
de la Queste perquè vol fixar l’atenció del receptor-lector en allò que és 
l’important. Crida especialment l’atenció que —pel que ara ens fa al cas— la 
Questa s’interesse més per assenyalar tot allò que signifique reconeixement 
i preservació de les relacions d’autoritat i de lliurament complet dels 
servidors als deures del senyor, bé a Artús i als altres reis que hi apareixen, 
bé a Déu 60. Però, pel que veiem, no 

 

60 Vid. Vicent Martines, «La versió catalana de la Queste del Saint Graal i l’original francés», 
Actas del V Congreso Internacional de Literatura Hispánica Medieval (Granada, 1993), 
Granada, Universidad de Granada [en prensa]. 
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sembla que aquesta siga la tònica dominant en la cavalleria literària 
catalana medieval. 

Fins i tot en el Tirant lo Blanch, a finals del XV, el valedor tradicional de la 
cavalleria, Artús, és presentat a la cort de Constantinoble en un estat que no 
inspira gens de joia: engabiat, personatge d’un entremés entretenidor. 
Potser —com apunta Hauf— 61 hi hem d’entendre una mena de premonició 
de la fi mortal de Tirant, èmul d’Artús; o, més aïna, una crítica de la 
inoperància de l’Emperador que quasi es vanta de no saber «quina cosa és 
honor», és a dir, incapaç de copsar el que la cavalleria és. Però no és l’únic 
cas: abans hi ha un rei anglés que és incapaç de defensar el reialme; un 
príncep francés que no és gens cortés amb la infanta siciliana Ricomana; un 
emperador bizantí que tampoc no pot fer res contra els turcs --la qual cosa 
no és estranya— i que, a més, no sap qui és Artús. L’Emperador, a més, es 
llueix magníficament caricaturitzat aqueixa nit que percaça, en camisa i 
barret de dormir, gresol i espasa en mà, ben segurament entabuixat pel son 
interromput, la rata, que segons Carmesina, l’ha arrapada i sols es tractava 
del cavaller Tirant.. No sols és l’Emperador. No cal insistir gaire en la imatge 
que Joanot Martorell ofereix d’altres membres de la cort més rica i poderosa 
de llavors: la traidoria del duc de Macedònia o la relaxada i adúltera activitat 
d’una Emperadriu lliurada a la tèrbola relació amb el jovencell o el triomf 
final d’aquest personatge, digne exemple del nou cavaller profitós. Ell mateix 
pronuncia la sentència de mort de la cavalleria de l’antic usatge, la que 
encara podia representar en molts aspectes Tirant i dels guanys de la qual 
també se n’aprofita. 

L’Artús de La Faula es fa portar un mortal perquè puga restablir 
l’harmonia d’un món que ja ha periclitat 62. Hi ha les visions 

 

61 Albert Hauf, «Artur a Constantinoble. Entorn a un curiós episodi del Tirant lo Blanc», 
L’Aiguadolç. Homenatge al "Tirant lo Blanc", 12-13 (1990), 22. Cfr. Rudolf Brummer, «Die 
Episodie von Konig Artus im Tirant lo Blanch», Estudis Rornánics, 10 (1962), 283-290. 

62 Vid. Antonio Pioletti, «Artu, Avallon, l’Etna», Quaderni Medievali, 28 (1989), 6-35 que es 
fa ressò del clàssic Arturo Graf, «Artù nell’Etna», Miti, 
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que ofereix el pony d’Escalibor. I ací tenim el moll de l’obra; el tarannà 
al·legòric d’aquesta queste. Un missatge desencisat. Artús plany l’estat de 
decadència en què es troba tot allò que ell mateix havia representat tan 
heroicament. Albert Hauf 63 ens parla de les «connotacions crítiques, més 
aviat negatives, que havia adquirit la llegenda gràcies a la famosa Faula de 
Guillem de Torroella.» Potser perquè com diu Jaume Vidal Alcover 64: «La 
Faula és, en efecte, una expressió del messianisme artúric.» Però la fi de La 
Faula no ens ho resol. El mallorquí tractava de fer un alliçonament dins una 
tradició/visió fantàstica de la tradició de què se servia alhora, de la realitat 
mateixa. 

El Blandín no criticava el món, volia aprofitar-se’n. La Faula, més 
conscienciada, vol restablir-lo. La Faula s’acoloreix d’un cert pessimisme al 
qual no és estrany el Llibre de Fortuna e Prudència de Bernat Metge. De fet 
ens hi trobem una illa enmig la mar, també amena i que també contrasta 
una visió(-discurs) de la Fortuna que no fa confiar massa en la seua bellesa 
illenca. 

La realitat esdevé un continent negatiu. I no sembla que se solucione. 
Una queste, la de Guillem de Torroella que una vegada més cerca un ordre 
que ja no hi és i —com en el Tirant—, ni retornant-lo engabiat, pot fer que 
tot siga igual... tan sols omplir un entremés. 

La Faula i obres com la Vesió de Bernat de So 65, evidencien un sensible 
interés pels canvis que somovien l’estat de coses de llavors. El de Torroella, 
com els altres, critica el món; sembla que s’hi preocupen. L’al·legoria és una 
eina eficaç en aquestes obres. 

 

leggende e superstizioni del Medioevo, Milà, 1984, pp. 321-338; i Monica Chiellini, «II 
ritorno di re Artù» Storia e Dossier, 36 (1990), 35a-41b. 

63 «Artur a...», p. 21. 

64 Síntesi..., p. 109. 

65 Vid. Amadeu Pagès, La "Vesió" de Bernat de So et le "Debat entre Honor e Delit" de 
Jacrne March, Tolosa-París, Privat, 1945. 
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Tornem a tenir una mena de visió/tendència de crítica, de consciència de 
la realitat. Riquer 66 ens adverteix que pot ser un «lai narratiu». I, ratlles 
avall, ho reafirma 67: «La Faula de Guillem de Torroella encaixa 
perfectament dins aqueixa definició, i per tant sembla obligat considerar-la 
com una mostra de lai narratiu, cosa que també és aplicable al Libre de 
Fortuna e Prudència.» 

Hi ha un to que ens pot semblar coincident. També hem de tenir en 
compte el Facet 68. La versió catalana del Facetus ens pot orientar «sobre 
alguns aspectes sentimentals i de teoria eròtica» 69 que trobarem en 
diversos texts de llavors. El del Facet no és el to del Blandín. Quan deixa 
l’original llatí, és una apologia no massa falaguera de la continència. Segons 
Morel-Fatio 70, mentre «Le Facetus latin tient du manuel de discipline 
mondaine, du livre de civilité et de l’art d’aimer», el text català «continue 
pour son compte à parler de l’amour: la morale de son traité est une diatribe 
terrible contre les femmes, qu’il n’atténue qu’à la fin par quelques réserves à 
l’endroit des femnes bones.» Ens recorda el contingut de la jove estimada 
del segon exemple de la Salut d’Amor(vv. 310315) 71. Però, al cap i a la fi, 
aquest exemple sobretot, el primer ens fan pensar en una intenció 
moralitzadora almenys acord amb el déu d’amor; una deixa de moralina 
també endevinable en obretes com Una ventura, el Déu d’Amor caçador, el 
Conte d’Amor". 

Més contundent serà un text com ara Els Planys del Cavaller Mataró 73. 

La dama deixarà el seu estimat per un altre, Déus. 

 

66 Història..., 2, p. 42. 

67 Ibid., p. 42. 

68 Cfr.;. A. Morel-Fatio, «Mélanges de Littérature Catalane. III.- Le livre de courtoise», 
Romania, 15 (1988), 192-235; i J. Morawski, Le Facet en françoys, Poznan, 1923. 

69 Martí de Riquer, Història..., 2, p. 43. 

70 Op. cit., pp. 193-194. 

7’ Vid. Paul Meyer, «Nouvelles catalanes inédites. II.- Salut d’Amor», Romania, 20 (1891), 
193-215. 

72 Cfr. Martí de Riquer, Història..., 2, pp. 42-75. 

73 Vid. Joan-Lluís Marfany, «El cavaller, la dama i el frare», Studia in honorern prof. M de 
Riquer, Barcelona, Edicions dels Quaderns Crema, 1991, pp. 11-23. 
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Amor carnal versus amor diví... encara que hi subjau, entre l’oposició 
frare i cavaller, la tibantor que al llarg del XIV hi ha entre el clergat i els 
cavallers, i que era moneda literària comuna. 

Els Prechs d’amor 74 ens ho proven. Aquesta obreta té l’interés de poder 
ser una mostra més de la coneixença de la tradició clàssica i dels clàssics 
de la Matèria de Bretanya; encara que també crida l’atenció que se cite 
Tristany, Lancelot, Iseut, Ginebra «la Plasenteyra» i la «Dona del Llach» per 
les seues qualitats amoroses i no tant per les seues forces i significança 
cavalleresca. Tampoc no deixa de ser significativa, segons la tenor amorosa 
del Facet, la referència, entre Florià i Jaufre Rudel, a Tristany, exemples, en 
aquest tractat, d’amant ideal i no de cavaller. Més tard, ja a la fi del XV, la 
Tragèdia de Lançalot, versió obra Mossèn Gras de la Mort Artu, dóna a 
l’aventura cavalleresca un tast més aïna sentimental i de didàctica amorosa, 
tret propi del segle XV, més tardà i evolucionat 75. en açò, aquesta obra és 
semblant a l’actitud de l’autor del Curial e Güelfa i a no pocs moments del 
Tirant, més primerencs en el segle XV. 

Una altra obra d’aquesta segona meitat del segle Frayre de Joy e Sore 
de Plaser 76, mostra una connexió més directa amb motius de la Matèria de 
Bretanya. Sobretot hi ha la seua coincidència amb el Perceforest, que és del 
primer terç d’aquest segle. Segurament deu ser sols una coindicència i 
ambdues obres provinguen d’una font comuna. Hi ha records del lai de 
Maria de França Laustic i de Las novas del papagai d’Arnaut de Carcassés. 

El Llibre de Fra Bernat 77, ja en la primeria del XV ens mostra un estat 
ben desenvolupat del que les obres anteriors ja 

 

74 Martí de Riquer, Història..., 2, p. 60, n. 37. 

75 Cfr. Martí de Riquer, «Introducció» a Mossén Gras, Tragédia de Lancalot, Barcelona, 
Quaderns Crema, 1984, p. XXXIV. 

76 Vid. Paul Meyer, «Nouvelles catalanes inédites», Rornania, 13 (1884), 264-284. 

77 Vid. F. de la Via, Obres, 2 vols., a cura d’Arseni Pacheco, Barcelona, Biblioteca Catalana 
d’Obres Antigues, 1968. 
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contenien. Fa émfasi en trets que ja veiem en el Sermó del Bisbetó, el 
Sagristà i la burgesa 78, en el fabliaux. Actitud de moralina, de crítica contra 
frares, capellans i d’altra mena de personal relligat amb Déu que no sempre 
es comportava com tocava. I també la resta de la societat; no oblideu la 
Disputació d’En Buch ab son cavall 79, ni tampoc La Disputa de l’Ase 
d’Anselm Turmeda 80. Eiximenis i Sant Vicent Ferrer bé que s’hi refereixen. 
Es tracta d’una crítica de la realitat per restaurar-la, per riure-se’n o per 
viure-la millor —vegeu el Sermó de Metge... 

Parlem d’un temps de transició i no sols cronològica, ni literària. També 
hi va haver el pas d’un Casal reial a un altre. El 24 de juny de 1412, el 
Compromís de Casp confirma la decadència del Casal de Barcelona. Però 
el pas del XIV al XV no és —ni de bon tros— el viratge de l’esplendor a la 
ruïna. Aquest corrent de crisi contrasta i coincideix amb un dels moments 
més significatius per a l’expansió ciutadana i que es confirmarà en els 
primers decennis del XV. Al capdavall, el trenc del XIV al XV és l’embranzi-
da final de l’ambient «burgés», el que permetrà l’alba d’un segle daurat que 
tot just s’iniciava i de la praxi de nous conceptes de l’expressió literària 
alhora que conviuen amb els últims extrems de les tradicions anteriors. 
Tavani 81 ens fa veure com s’evidencien aquests conflictes a propòsit de la 
iniciativa reial que va instituir, de la mà de Jacme March i Lluís d’Averçó, la 
festa de la Gaia Ciència. Joan I va encomanar a Jacme March i a Lluís 
d’Averçó l’organització d’uns jocs poètics semblants als tolosencs. Aquests 
jocs, així com també les propostes de l’oncle d’Ausiàs March en el seu Libre 
de concordances (c. 1371) i els suggeriments d’Averçó en el Torcimany 82, 

són les evidències de la 

 

78 Martí de Riquer, Història..., 2, pp. 76-116. 

79 Ibid., pp. 84-88. 

80 Anselm Turmeda, Dispute de l’Ane, a cura d’Armand Llinarés, París, Librairie 
Philosophique J. Vrin, 19842. 

81 Giuseppe Tavani, «Literatura i societat a Barcelona entre la fi del XIV i el començament 
del XV», Actes del Cinqué Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, PAM, 
1985, pp. 14-15. 

82 2 vols., Madrid, CSIC, 1956. 
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decadència que volien combatre. El seu tarannà els denunciava. El món 
que s’hi ressenyava, s’hi cantava i s’hi desenvolupava no era el referencial, 
només un amb caires trobadorescs 

Hi ha dues formes d’expressió d’aquest món, que tenen un ensum 
cavalleresc, fins i tot artúric, tot i que per assolir uns fins també diferents 
dels objectius propis de la tradició literària artúrica. En tenim una bona 
mostra i alhora contrast en els germans Jacme i Pere Marc. Hom va vers 
l’al·legoria. De fet, en L’amés del cavaller, Pere March fa una exposició 
al·legòrica sobre les peces d’armadura que ha de dur un cavaller. Les 
associa amb trets simbòlics propis de les virtuts que un cavaller ha de pos-
seir. Pere March escriu amb un to greu, cadenciós, que s’addiu al caràcter 
d’un home un tant desencisat de la vida («Al punt que hom naix...»). Segons 
el Marqués de Santillana 84, és el «Viejo... valiente e honorable cavallero, 
que fiço assaz gentiles coses e entre otras escrivió proverbios de gran 
moralidad». Aquest afany per explicar el que passa al món des d’una òptica 
realista, el distancia del seu germà més gran. Hi ha, però, també de la 
cultura cortés. Així, en El roser de vida gaia —atribuït a ell—, Jacme March 
ens descriu la bellesa d’aquesta planta. 

Una al·legoria de la virginitat, de la bellesa, de la puresa, de l’amor. Hi ha 
l’ensum dels temes, els motius i el tractament del Roman de la Rose, la 
traducció del qual va arribar a les terres catalanes durant el regnat dels 
monarques esmentats anterioment. I també de l’ideal i praxi cavallerescs. 
En el Debat d’honor e delit, Jacme March aprofita, de bell nou, les 

 

83 Vid. Jacme March, Poesies, a cura de Lluís Cabré, Barcelona, Barcino (ENC), 1993; i 
Pere March, Obra poètica, a cura de Josep Pujol, Barcelona, Barcino (ENC), 1994; i Robert 
Lafont, «Lo problema istoric de la trencadura entre literatura occitana e literatura catalana», 
L’Espill, 17/18 (1983), 154-155. 

84 El «Proemio e carta» del Marqués de Santillana, a cura d’Angel Gómez Moreno, 
Barcelona, Promociones Publicacions Universitarias, 1990, p. 59. 
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tendències franceses amb els ressons de les novel-les artúriques i ens 
parla de la seua aventura en primera persona. Hi ha les disquisicions de 
dues persones, que simbolitzen dues virtuts: l’Honori lo Delit, aparentment 
irreconciliables en l’àmbit cavalleresc i que són, però, les dues cares de la 
vida de la cort. En La Joiosa Garda, Jacme March ens presenta la ciutat que 
el déu d’Amor vol construir per als enamorats. El lloc perfecte perquè Amor, 
tal i com el poeta li proposa, vulga «tirar/ ab l’arc una sageta» (vv. 132-134) i 
li enamore la dama que estima. És com el Lancelot de Le Chevalier au la 
Charrete, enamorat de Ginebra. 

D’altra banda, també hi ha «temptatives d’adequació itàlica» o potser tan 
sols coincidències. Hi ha Próixita, Febrer, Melcior de Gualbes o Pere de 
Queralt —encara que siga en un maldit— 85, Lluís de Vilarrasa, Jordi de 
Sant Jordi i Ausiàs March. La traducció feta per Andreu Febrer de la Divina 
Commedia de l’Alighieri —ara no importa que acabada el 1429— i, abans, el 
Valter e Griselda de Metge a partir del Boccaccio decameronenc... La sego-
na part del XIV és el pas cap al XV i no sols cronològicament. Hi ha un canvi 
de preeminències o almenys la relativització de les que fins llavors hi havia 
hagut 86. 

Aquestes «temptatives» ens presenten aquest període amb uns altres 
deixos, dins l’ús i la praxi de tot el que provenia de França. Ja hem vist que 
la nostra versió de la recerca del Sant Grasal i l’obra d’aquests poetes és en 
aquest temps en què 

 

85 Vid. Martí de Riquer, Història..., 1, p. 528. És una paròdia dels w. de Petrarca que 
possiblement Pere de Queralt aplica per a resoldre un desengany amoròs. «Això no transllueix 
—ibid., p. 616— precisament, petrarquisme». Però considere que és encara més significatiu 
que una imitació fidel a la intenció del poeta itàlic. Si Pere de Queralt recorre a aquesta 
deformació de Petrarca és perquè aquest li és familiar, a ell i als qui devien formar part del seu 
propi context referencial i cultural. 

86 Cfr. Vicent Martines, «L’espai, dimensió poetica de contacte entre el dolce stil novo i la 
lírica catalana del segle XV», XIV Congresso di Storia della Corona d’Aragona, 5, Roma, Carlo 
Delfino Editore, 1990, pp. 761-775; i Temps de croada, Ternps creuats. El Xarq Al-Andalus, un 
espai d’osrnosi, (I prerni de recerca lbn Al-Abbar) Onda, Ajuntament, 1991, pp. 87-113. 
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França predominava... però just —segons el dir exaltat però no erroni de 
Crescini & Todesco— 87 «prima dell’ascender trionfale dell’Italia alla signoria 
degli spiriti europei». Un temps en el qual ens trobem inspiracions i formes 
textuals diferents —que en el fons no ho són tant—. Però aquests esguards 
no acaben d’aclarir-nos ni la fi de l’Edat Mitjana —de la feudal—, ni la 
presència efectiva i plena dels elements definidors del Renaixement, ni 
tampoc del que hom entén per «Humanisme». 

Parlar d’aquest «humanisme» és parlar de l’art o de l’ofici —i dels 
beneficis— de manllevar amb la màxima mestresa i amb la màxima eficàcia 
estilístiques el feixuc corpus de coneixements llogats a un conjunt 
nombrosíssim de texts que la tradició havia deixat a la Cancelleria. Texts 
que podien i havien de ser usats «de manera —diu Lola Badia— immediata 
i directa per a conquerir, consolidar o reivindicar l’influent paper social de 
l’escriptor.» 88 Metge és compendi de les traces plurals d’aquesta segona 
meitat del segle XIV que hem pinzellat. Aquesta mateixa raresa ens ha de 
fer conjurar —en, per i a partir de Metge— la qüestió de l’humanisme català 
al segle XIV. Metge no acaba d’encaixar en aquesta etiqueta; i no sols ell. Si 
repassem la nòmina d’«humanistes» del XIV podrem adonar-nos de la 
realitat. Hi ha, per exemple, la figura de fra Antoni Canals 89. Les seues 
traduccions dels clàssics llatins són símptoma d’una concepció 
gnoseològica diferent de la cultura, de les seues fonts i de la seua pràctica. 
Tot i això, no hem d’oblidar que Canals se serveix dels clàssics en funció del 
seu apostolat predicador i moralitzador. Vol demostrar que els clàssics són 
aprofitables, profundament morals (Sant Jeroni). Poc interés sentia per la 
literatua i els temes cavallerescs (artúrics), de fet 

 

87 «Proemio», p. XLIV. 

88 Lola Badía, «"Siats de natura d’anguila en quant farets". La literatura segons Bernat 
Metge», dins Lola Badia, De Bernat Metge a Roís de Corella, Barcelona, Edicions del 
Quaderns Crema, 1988, p. 78. 

89 Vid. Albert Hauf, «L’espiritualitat catalana medieval i la devotio moderna», Actes del 
Cinqué Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1980, pp. 85-122. 
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condemna la lectura del Lancelot i del Tristany en el seu De Modo Bene 
Vivendi. 

Metge és tota una cosa diferent dins d’allò que s’ha batejat com 
«humanisme català». Hi ha paròdia. Afirmar el contrari que es diu, riure-
se’n, contrafacta. S’hi aboca un cert cinisme. Un model veritable de 
comportaments comparables als del fabliaux o als productes goliàrdics, la 
Disputació d’En Buc ab son Cavall, el Testament de Bernat Serradell o el 
Llibre de Fra Bernat... Hi ha constants que es repeteixen en altres obres, 
constants que es repeteixen en les seues obres. 

Podríem pensar que el seu jo literari disfressa un jo de «vividor 
intel·ligent» 90 que hi subjau. No seria desgavellat que ara tornarem a referir-
nos a un altre autor d’aquest temps de successió de segles; un altre «vividor 
intel·ligent». Anselm Turmeda no és de cap nòmina humanista, però ens 
mostra una actitud que ens recorda la de Metge. Franciscà i musulmà, 
apòstata i culte... La Disputa de l’ase, el Llibre de Bons amonestaments o la 
Tuhfa... Riquer 91 ens parla de «doble actitud», de «cinisme moral» fins i tot, 
de «descarat cinisme.» Així, quant als Bons amonestaments, diu: «Al costat 
d’afirmacions de fe cristiana de la més estricta ortodòxia [...], hi ha mostres 
de cinisme moral (les estrofes sobre els diners) i notes francament 
antimonàstiques (contra dominicans, franciscans i carmelites). El seu 
brevíssim proemi és d’un descarat cinisme si sabem que és escrit per un 
renegat.» 

Potser tot siga, com sintetitza Rafael Alemany 92, l’exercici del 
perspectivisme com a pràctica vital i/o literària. I açò en aquest temps 
efervescent, a les acaballes de l’Edat Mitjana, en plena crisi del feudalisme 
europeu. 

 

90 Marçal Olivar, Obres rnenors de Rernat Metge i Anselm Turmeda, Barcelona, Barcino, p. 
26. 

91 Història..., 2, p. 302. 

92 Rafael Alemany, «Turmeda/Abdal-la o el "perspectivisme" com a pràctica vital i/o 
literària», Miscel·lània Joan Fuster, 1, Barcelona, PAM, 1989, pp. 37-57. 
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En el trenc del XIV al XV, on se situa la versió que, de la Queste del 
Saint Graal, va escriure i acabar G. Rexach, canvien moltes coses. Canvia 
la concepció de l’exercici literari, de la moral, de la vida. En aquest temps hi 
ha una intel·lecció diversa del món; que també és bona de veure en un altre 
autor que ni per hàbits ni per idees tampoc podem incloure entre les 
mainades humanistes. Els proposats de Francesc Eiximenis són mostra de 
la relativització de no poques coses en la segona meitat del segle XIV i en el 
pas al XV; i tot això malgrat Sant Vicent Ferrer, coetani seu. 

A mesura que avancem per la fi de l’Edat Mitjana i passem del XlV al XIV 
i anem cap al XV, la lectura d’obres de mena cortés i cavalleresca es fa molt 
més general. La segona part del XIV és clau. Llavors el roman (o, en 
general, qualsevol narració) d’aventures i d’amor no va ser només un fet 
literari que va tenir èxit, sinó que, des de la literatura, va arribar a influir en la 
societat. Sobretot cap a la fi de l’Edat Mitjana, però ja sensiblement cap a 
les acaballes del segle la literatura cavalleresca va arribar a imposar un 
veritable model cultural 93. Model cultural, però ja no de vida... Les versions i 
les lectures de Tristany, Ivany, Lancelot o la recerca del Sant Grasal 
continuen però coexisteixen amb obres que ja no són com elles. Ja hem vist 
que, a desgrat de la diversitat evident que manifesten entre si quant a temps 
i estils, aquestes obres —des del Jaufre al Tirant, passant pel Blandín, La 
Faula,..., Curial e Güelfa o la Tragèdia de Lançalot, i fins i tot també les 
característiques pròpies de la versió catalana de la Questa— no sempre i no 
solament han sigut reaccions contra la cavalleria artúrica, sinó l’adaptació i 
la recreació de la cavalleria quasibé des del seu origen mateix, seguint-ne 
l’evolució al llarg del temps i d’acord amb unes societats, uns mons i uns 
interessos la textura dels quals no era la mateixa que la de les terres on 
componia Chrétien de Troyes i els seus continuadors. No es tracta tant de 
parlar merament d’una oposició o d’una reacció, 

 

93 Cfr. Michel Stanesco, Jeux d’errance du chevalier médieval. Aspectes ludiques de la 
fonction guerrierre dans la littérature du moyen àge flamboyant, Leiden, Brill, 1988, p. 25. 
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com de la possibilitat, també, de l’existència de concepcions i exercicis 
literaris diferents dels ideals i fets cavallerescs; i això des de quasibé la 
naixença d’aqueixos ideals. Aquesta perspectiva potser ens permetria 
explicar no tan liniarment la cavalleria i poder entendre-la, sense fer 
constants excepcions, de manera més ampla i realista —tot i que més 
complexa—; i revelaria més clarament encara la riquesa i multiplicitat de la 
cavalleria literària. Perquè, com veiem, els cavallers literaris són gent de 
diversa mena, són plurals, canviants. 
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3. UN MÓN LITERARI EN EVOLUCIÓ 

La Queste del Saint Graal suposa la síntesi i la culminació de nombrosos 
elements del conjunt del món artúric i de l’univers de la Matèria de Bretanya. 
Artús i els excel·lents cavallers que seuen a la Taula Redona, la reina 
Ginebra, Galeàs, Perceval i Baorts, les fades, les fonts, els castells, 
Morgana, Merlin, Mordred, els boscs i els jardins, els deserts i els erms, 
Chrétien de Troyes i Robert de Boron, Gualter de Map, els monjos, les 
espases, les abadies i les ermites, la recerca, Salesbieres, Camelot, 
Camlaan, Avalon, la Llança Sangnant i el Sant Grasal un complex que 
amerava directament o indirectament una gran part de la narració de ficció 
de la narrativa medieval. 

I no oblidem tampoc Jaufre, Taulat, Brunissenda, la Llança de surava en 
l’aire, Blandín de Cornualla i Guillot Ardit de Miramar, l’aprenent de cavaller 
que és Guillem de Torroella i l’Artús retirat a un Àvalon mediterrani, també 
les fonts, els boscs, les dames, els jardins, Escalibor i la ballena guia, una 
Morgana fraternal i un Tristany o un Lancelot més amadors que bons cava-
llers, Curial i, a la fi, Tirant que poden ser els arguments d’una altra forma 
d’entendre la cavalleria literària, que també ho és, cavalleria, i que també 
conformen obres de reeixen, en la història de la literatura, precisament per 
la seua especificitat, per seguir el model. 

Tot seguit tractaré algunes de les claus que crec que poden ajudar a a 
orientar-nos en l’evolució aquest món literari al llarg de les diverses obres —
les franceses i les catalanes— que tenen a veure amb aqueix ensomni cèltic 
alhora que també amb elements greco-Ilatins i cristians, que fa convergir 
mites i creences alhora que desenvolupa manifestacions literaries 
específiques i diverses. 
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3.1. De les bases de Ia narració cortés 

EI roman naix en el context favorable de la cultura cortés de Ia segona 
part del XII i és mostra del canvi que llavors s’operava en l’àmbit 
cavalleresc. Un temps en el qual els ambients de les corts esdevenen focus 
d’irradiació de cultura, de modus vivendi, d’exemple de comportaments. És 
un nou i complex món de convencions pròpies en el qual es consuma el pas 
dels aventurers als aristòcrates. Un temps en el qual hom passa del mer 
mòbil militar al desig de l’aventura i a l’afany de ventures que hom vol fer 
que tinguen caires trascendents. Almenys, hom hi cerca altres menes de 
justificació de l’exercici bèl·lic. Aquests són barnissos que amagaven alguna 
cosa més interessada però que eren —són— efectius a l’hora de mitificar 
aqueixes campanyes i els que hi participaven. Luis Alberto de Cuenca 
s’entabuixa per aqueix ensum, farcell d’herois, i reporta —amb molt bon 
gust, per cert— uns versos de Julio Martínez Mesanza, no menys elegants i 
no menys enlluernats: 

Hay algo noble en todas las espadas. 
Hay algo noble en todos los jinetes. 
Y espadas nobles hay en manos regias, 
y audaces horas, y monarcas santos 
que cabalgan enfermos, poseídos 
por una gracia que el temor derroca. 
Ellos nunca quisieron ser los dioses, 
pues Dios era su acción y su vigilia. 
Hay espadas que empuña el entusiasmo, 
y jinetes de luz en la hora oscura. 

l de Cuenca afig tot seguit que «Urgen esos jinetes para que el mundo 
cobre algún sentido.» 94 

 

94 El héroe y sus máscaras, Madrid, Mondadori, 1991, p. 171; vid. també David Edge & 
John Miles Paddock, Arms & Armor of the Medieval Knight, Nova York, Crescent Books, 1988, 
pp. 14-37. 
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Les croades són mostra d’un altre estat del que fins llavors havia sigut 
l’exercici cavalleresc; en el segle XII l’ambient n’estava més encés. Les 
croades no són sinó conseqüència d’un status quo, d’un «clima» general 
que les instigava. Per això, tot seguit, Luis Alberto de Cuenca té el bon 
criteri de recordar-nos que les croades ben segur tenien uns afanys no tan 
inspirats per la creu: 

Alguien ha dicho que las Cruzadas no fueron mas que una lucha 
por Constantinopla y que, lo que en el fondo buscaban los 
cruzados —segundones de la nobleza occidental, al menos en la 
Primera Cruzada— no era la protección de los Santos Lugares, 
sino hacer carrera en Oriente y heredar el fasto y la opulencia, por 
ficticios que fuesen, de la capital del Imperio. Suscribo esa opinión, 
pese al mútiple abanico de pretextos que se han venido 
esgrimiendo para justificar la empresa. 

La praxi i els ideals que es van derivar d’aquest clima, del 
desenvolupament de les croades i, en especial, de l’esperit croat, són 
sensiblement diversos al que hi havia hagut abans. L’anomenada individual, 
l’honor personal, l’aventura i l’esforç propis, els combats singulars... ja no 
signifiquen el mateix. 

De fet, canvien les tàctites de la guerra i l’art que se’n deriva. Les 
croades també són una bona ocasió —potser la detonant—d’aquestes 
variacions. Ja s’havia demostrat llavors l’eficàcia de la càrrega en massa, 
però hom creia en la quasibé mística de l’enfrontament individual. En les 
primeres passes del segle XIII, la realitat ja aconsellava tot el contrari. N’era 
causa el contacte sagnant i caríssim en vides amb cavalleries no tan 
cavalleresques i que actuaven més unitàries a Terra Santa i la coneixença 
de les arts bèl·liques bizantines. 

En aquesta línia deu ser el retret de Jaume l a son pare, Pere l, per la 
derrota de Muret. El rei anomenat el Catòlic, no hi va poder véncer i hi va 
morir. Jaume l dicta en el llibre dels 
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seus fets, cadenciós i sincer, les qualitats cavalleresques del seu 
progenitor 95: 

Nostre pare lo rei en Pere, fo lo pus franc rei que anc fo en 
Espanya, el pus cortès, e el pus avinent, si que tant donava que 
ses rendes e ses terres ne valien menys. E era bon cavaller 
d’armes, si bo n’havia al món. De les altres bones costumes que 
ell havia no volem parlar per allongament de l’escrit. 

Pere I va perdre a Muret la vida, un país i quasibé la Corona. No va voler 
escoltar les propostes per a una pau negociada que li van fer els bisbes i el 
llegat pontifici que formaven amb la host de Simó de Montfort. I sobretot, en 
la batalla, va disposar malament les seues forces, els seus no s’hi van 
arrenglerar com calia i sembla que no estaven en gràcia. Jaume I ho diu així 
al c. 9 de la seua crònica: 

lo comte Simon e aquels de dins, preseren penitència, e reeberen 
lo cors de Jhesuchrist, e dixeren que més amaven morir al camp 
que en la vila. E, sobre açò, eixiren combatre ensemps en una. E 
aquels de la part del rey no saberen rengar la batayla ni anar 
justats, e ferien cada un rich hom per si, e ferien contra natura 
d’armes. E per lo mal ordonament, e per lo peccat que era en ells, 
hac-se a vençre la batayla, e per la mercè que no hi trobaren 
aquels qui eren dedins. E aquí morí nostre pare. [cursiva meua] 

Jaume tot i ser un gran cavaller, que no temia la lliça cos a cos ni les 
ferides de sageta a la testa, serà un bon exemple de tot el contrari. D’altra 
banda, la seua croada valenciana és, més aviat, un rosari de pactes. 

En aqueixa atenció marcial als fets individuals dels components de l’ordo 
de la cavalleria, hem de situar l’ens del roman 

 

95 Cite segons Llibre dels fets del Rei en Jaume, 2, a cura de Jordi Bruguera, Barcelona, 
Barcino (ENC), 1991, c. 6, p. 11. 
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cortés sobretot, de la literatura més concretament de mena cavalleresca. 
Era continent dels símbols i les imàtgens de la societat en què i per a la qual 
es feia, sobretot del poder i de la monarquia; de fet, molt sovint n’esdevenia, 
ella mateixa, tot un símbol i una imatge. Un intent de literaturitzar l’home. La 
cavalleria, entre 1130 i 1170 i encara cap a començaments del XIII, tenia 
sobretot la funció de preservar i mantenir ocupada en empreses personals i 
solitàries la important i no menys incòmoda força dels cavallers: gent de 
l’aristocràcia o molt propera a ella, sense gaire cabal econòmic i amb no 
poca ambició; que quedàs ocupada o almenys preocupada en aventures no 
tan potencialment perilloses per al poder 96. 

I el roman courtois també complia una funció anàloga. Hi havia una 
munió d’interessos entre els creadors i els seus —diguem-ne— mentors. 
Així, Chrétien de Troyes i els altres autors de la literatura cortés, també els 
de la Vulgata, proveïen un model, una mena de propaganda favorable a i 
per a una classe d’hòmens desocupada i molt poderosa que podria resultar 
perillosa o, ben usada, molt afavoridora dels interessos del bon orde. El 
clàssic Auerbach 97 ho sentencia: 

La matière de Bretaña se mostró como el medio más apropiado 
para el desarrollo de dicho ideal [en paraules d’Auerbach mateix, 
«el ideal caballeresco»], más apropia-do aún que los materiales 
antiguos, que tuvieron aceptación por la misma época, pero que 
pronto fueron pospuestos. La finalidad propia del roman courtois 
es la presentación del caballero feudal en sus modos de vida y en 
sus concepciones ideales. 

 

96 Cfr. Erich Kohler, L’awentura cavalleresca. Ideale e realta nei poem¿ della Tavola 
Rotonda, Bologna, il Mulino, 1985, p. 223; i José Enrique Ruiz Doménec, La caballería o la 
imagen cortesana del mundo, Gènova, Università di Genova, 1984, p. 17. 

97 Erich Auerbach, Mímesis. La representación de la realidad en la literatura occidental, 
Mèxic, Fondo de Cultura Económica, 19823, p. 127. 
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Una representació fictícia però versemblant que hom pretén que 
esdevinga realitat i que almenys absorvisca la imatge de la realitat 98. 

No és per atzar que el desenvolupament del roman coincidisca amb el 
capvespre de l’èpica. Del que és col·lectiu al que és individual. El pas de la 
gesta i de l’epopeia al roman (novel·la) no és ni fàcil ni simple; s’ha 
d’explicar per un canvi de gèneres i per un canvi de concepció de món. 
Aquests semblen universos d’expressió literària allunyats. Per una banda hi 
ha la senzillesa de les cançons de gesta, per una altra, la ficció narrativa i 
fantàstica 99. 

L’èpica era —en síntesi— la millor forma d’expressió literària d’un ideal 
fonamentat en la fidelitat al sobirà i l’interés col·lectiu d’un estament, 
tanmateix, orgullós i zelós dels seus drets, de la seua individualitat concreta. 
A mesura que avancem pel segle Xll, la gesta adquireix rigor i densitat, 
càrrega dramàtica, no ja per l’arrelament popular que havia estat els seus 
orígens, sinó, ben al contrari, per ser l’expressió del poeta que la compon, 
però que encara no sols és la d’ell. Al llarg del XII i ja en el Raoul de Cam-
brai, hom pot percebre en la literatura els canvis que es produeixen en 
aqueix món. Hi ha un canvi de perspectiva. Ja no hi haurà aqueix to tan 
hieràtic ni tan solemne que hi havia a la Chanson de Roland; ara hom 
començarà a voler que prime l’expressió poètica de la lluita interior de 
l’individu. Sembla que el món es fa més complex amb ell, l’expressió 
literària. Hi ha canvis en la concepció i això es percep en la dispositio de les 
cançons de gesta. S’inicia el camí cap al roman. Hi ha un canvi en les 
coordenades d’espai, temps, heroi i aventura. 

 

98 Isabel de Riquer, «Realitat i ficció de la cavalleria medieval», L’Avenç, 107 (1987), 7a. 

99 Cfr. Tzuetan Todorov, «El origen de los géneros», dins Miguel Angel Garrido Gallardo 
(ed.), Teoría de los géneros liberarios, Madrid, Arco-Libros, 1988, pp. 31-48; i Juan Paredes 
Núñez, «En torno a la problemática de la narrativa románica medieval», dins Aa. Dd., Narrativa 
breve rnedieval románica, Granada, Ediciones TAT, 1988, pp. 21-23. 
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Aquesta inflexió degué produir-se aproximadament entre entre 1120 i 
1160. En aquest context, hi ha una obra diferent: el Rodlieb. Conservat en 
nombrosos fragments que fan 2000 vv., és una mena d’epopeia mundana 
protagonitzada per un heroi que és un cavaller que recerca fortuna. Les 
corts que freqüenta es descriuen amb detalls concrets, de vida luxosa i 
pacífica. Els temes heroics cedeixen al gust pel que és graciós i familiar. 

Des del 1110-1130 hom prova de metre el material narratiu de les belles 
lletres antigues dins el registre alhora meravellós i profà, i en vulgar. 
S’observa això al Lai du cor de Robert Bicket, a De excidio Trojane del 
clergue Simon (anomenat Chèvre d’Or) i a la Histoire de Proelïïs d’Alberic 
del Delfinat. 

Cap al 1150 o més tard, un autor de l’oest de França fa en francés un 
relat de més de 10.000 octosíl·labs i a partir d’un text glosat de la Thébais 
de Stace: el Roman de Thébes. És una obra cabdal. La narració i l’estil 
semblen de l’epopeia però hi ha un gust especial per la descripció detallada 
i sobretot de persones —signe inequívoc de tendència a la individualització 
del jo—. És més completa i complexa la constitució psicològica dels 
personatges i del món possible en el qual s’esdevenen no sols els fets sinó 
també els sentiments. No hi ha el refinament pròpiament cortés, però hom 
no hi atén tant al mer heroisme. Ja no tenim sols la història d’una 
col·lectivitat, hi ha l’aventura d’un cavaller que intenta restablir-la a partir 
dels seus propis fets 100. 

En tractar els gèneres narratius, hom parla de la generarió de 1150-
1180. Llavors es confirma una tendència d’on sorgiran uns trets que 
esdevindran els ideals del roman, llavors en formació: aristocraticisme, 
anàlisi psicològica i utilització de temes amorosos. Crec que caldria afegir a 
aquesta 

 

100 Cfr. Alexandre Micha, «Coleur épique dans le Roman de Thébes», Rornania, 91 (1970), 
145-160. 
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llista, a més, el sentit de l’aventura. Un sentit nou, no col·lectiu sinó 
individual, que implica recerca personal, amor, corts, espais externs i 
dificultats patides en solitud (o no amb el grup —no un Roncesvalls—). Són 
elements que podem observar al Raoul de Cambrai, al Renaut de 
Montauban i al Girart de Rosselló, que ens ofereixen testimonis diversos de 
l’esvaïment de l’esperit èpic. En aquestes obres, malgrat les diferències que 
manifesten entre sí, l’aventura no és la del destí de la col·lectivitat cristiana, 
ni la del llinatge (concepte també col·lectiu encara que més reduït), sinó 
l’afirmació de la defensa del dret a la possessió de terres —sobretot el 
Raoul i el Renaut— en el cas del Girart de Rosselló, especialment, l’amor. 

Zumthor 101 manté que el roman, en les seues primeres manifestacions, 
sembla provenir de la convergència de dues tradicions: per una banda, la de 
les gestes per una altra, la de les historiografies —més scholares—. Però 
sembla que el pes de la gesta i de l’epopeia és sensiblement menor. 
Aquestes exposen una veritat que prové de la memòria col·lectiva i que té 
un fi col-lectiu. El roman narra una veritat que es basa en la ficció. 

En el desenvolupament del roman artúric, va tenir un influx molt 
significatiu el bagatge dels romans antics especialment, de les cròniques 
franceses en vers. El seu influx va ser important sobre el nou gènere del 
romans. La historiografia, l’ensum de schola, oferia un miratge de seriositat, 
de clos no popular i de versemblança 102. Els autors —escriptors— 
menyspreaven el que no fos això. Així, Chrétien de Troyes, per exemple, 
menystenia el conte sobretot, els conteurs. En els primers versos del seu 
Erec et Énide ens diu que el seu text és 

 

101 Paul Zumthor, Essai de poetique médievale, París, Seuil, 1972, p. 348. 

102 Cfr. Michel Zink, «Héritage rhétorique et nouveauté littéraire dans le «Roman antique» 
en France au Moyen age. Remarques sur l’expression de l’amour dans le Roman d’Eneas», 
Rornania, 105 (1984), 248-269; i Albert Hauf, «Introducció» a Aitó de Gorigos, La flor de les 
històries d’Orient, Barcelona, Biblioteca Escriny, 1989, pp. 34-39 i 44-57. 
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D’Erec, le fil Lac, est li contes 
Que devant rois et devant contes 
Depecier et corronpre suelent 
Cil que de conter vivre vuelent 

(vv. 19-22) 

A Wace tampoc no li feien gràcia els conteur ni els fableor. Uns i altres 
feien que les aventures d’Artús semblassen falses, mentides. Així en el seu 
Roman de Brut 103 llegim: 

tant on li conteur conté 
et le fableer tant fablé 
pour les contes anbeleter 
que tout ont feit fables sanbler 

(vv. 10040-10043) 

La faula no és història. La Rethorica ad Herennium també ens ho diu: 
«Fabula est quae neque veras, neque veri simples continet res [...] Historia 
est gesta res, sed ab aetatis nostrae memoria remota.» Una part de l’èxit de 
la prosa pot ser per influx d’un progressiu gust per l’exactitud o pel desig de 
contar històries que semblen autèntiques, creïbles. Les declaracions i les 
assegurances sobre la versemblança són insistents, freqüents, en el roman 
del segle XIII. Sembla que la prosa assegurava, de bestreta, la presència de 
la referencialitat, de la lògica de la realitat en uns texts que per això mateix 
atreien més i tenien més èxit. La prosa, en general, i el roman, en concret, 
són l’expressió del compromís dels autors entre l’afany de versemblança i 
l’encís(-deute) amb l’ensomni tradicional, que tan abeIlidors podia fer els 
texts. Però el compromís no és equitatiu des de la fi del XII, les espectatives 
dels lectors s’orienten cada vegada més clarament cap a una expressió més 
narrativa de la realitat o, almenys, de la versemblança. 

 

103 A cura d’I. Arnold, París, 1938-1940. Cfr. Margaret Pelán, L’influence du Brut de Wace 
sur les romanciers français de son ternps, París, Droz, 1931. 
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La meravella és un miratge no massa estimat i sembla que hi ha una 
reacció, que s’havia covat des de finals del s. Xll, en contra de tant d’encís 
suggeridor. A partir del XIII la prosa ja serà un afany per recuperar o no 
allunyar-se d’allò que, per a la història, representava la veracitat. Aquesta 
forma assegura la veritat del relat, o, si de cas, la impressió de veritat, que 
és el que hom hi cercava. Però llavors no es tracta sols d’una traslació 
literària de la realitat, sinó també de recrear-la. 

Hi ha unes altres necessitats. El món ha canviat i ha d’expressar la seua 
ficció amb uns altres motles. El receptor implícit n’és un altre; i també l’autor 
implícit. García Gual 104 creu amb encert que la mena del receptor és un 
motiu diferenciador entre la matèria literària de gesta i la de la novel·la 
(roman). Diu que la novel·la es fa més exclusiva; de fet no s’adreça a un 
auditori, a un receptor col·lectiu. El receptor del roman, dels cants narratius, 
de les narracions no cantades, dels lais courtois, de la narrativa cortés, és 
cada vegada més exclusiu i excloent. I tenia motius per a reaccionar així, 
perquè havia de construir barreres ideològiques i institucionals per marcar 
ben clarament les fites que impedissen la barreja amb els grups i la gent 
diversa que llavors ja ascendia; d’altra banda, havia d’impulsar amb el seu 
mecenatge l’elaboració d’obres d’art (verbal o no) que reflectissen l’ideal de 
la seua pròpia realitat. 

Al llarg de l’Edat Mitjana, segueixen diversos modes de producció i 
d’expressió artística textual, alhora diferents i alhora interconnectats. Així, 
cap al 1100, es manifesta l’existència de la cançó de gesta i de les opera 
dels trobadors. Més tard, són perceptibles esquemes narratius el més reeixit 
dels quals és el del roman. La prosa inicia la seua incursió en la narrativa de 
ficció i això fa variar els codis narratius. 

 

104 Carlos García Gual, Primeras novelas europeas, Madrid, Istmo, 19882, p. 48. Cfr. també 
Victoria Cirlot, La novela artúrica. Orígenes de la ficción en la cultura europea, Barcelona, 
Montesinos, 1987, p. 100. 
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No és per cas que l’afermament de la narració de ficció coincidisca amb 
la consolidació de l’ambient cortés; implicava una altra mena de texts, 
lectors i escriptors. El camí cap a la paraula novel·lesca desenvolupa una 
altra concepció del relat. No cap poètica de llavors codificava la «novel·la» 
com a tal. Hi ha qui sols en deia novas, fins i tot dictat o —més sovint— 
romanx I la temàtica no era menys indeterminada o diversa, encara que hi 
podia haver el fil comú de l’honor i la guerra en què es desenvolupen els 
herois. Però els d’Artús són un honor i una guerra ben diferents de l’honor i 
la guerra de Rotlà. 

El camí cap a la prosa narrativa de ficció reflecteix la consciència 
històrica d’una societat per a la qual es crea aqueixa literatura. Curtius 105 

ens recorda que per als antics «la poesía y la prosa no eran dos formas de 
expresión radical y esencialmente diversas; ambas estaban comprendidas 
dentro del concepto de "discurso".» El pas de l’octosil·làbic apariat a la 
prosa no sols és una preferència estètica i capriciosa, sinó un decurs, una 
evolució històrica del context en el qual es fa aquesta literatura. L’ars 
dictamini contenia poesia i prosa. Però hi va haver una especialització 
d’estil: dictamina mètrics, rítmics, prosístics i mixtus sive compositus o prosa 
rimada. El terme prosa s’aplicarà a la sequentia, que provenia de la tècnica 
musical. Aquesta sequentia es nodria amb més síl·labes, tantes que —en 
paraules de Curtius—106 «este texto no tenía que ver con la rítmica, sino que 
era prosa pura, y así se Ilamó y sigue Ilamando en Francia.» La definició de 
Murphy 107 és en aquest mateix solc: «La composición en prosa es una 
presentación escrita que ignora las medidas del metro y procede en un 
orden continuo y apropiado. Ahora bien, expliquemos aquí el significado 
propio de este primer término, pues, en griego, proson significa "continuo".» 

 

105 Erns Robert Curtius, Literatura europea y Edad Media Latina, 1, Madrid, Fondo de 
Cultura Económica, 19844, p. 215. 

106 Ibid., 1, p. 219. 

107 Jarnes J. Murphy, La retórica en la Edad Media. Historia de la teoria de la retórica desde 
San Agustín hasta el Renacimiento, Mèxic, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 229. 
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El desenvolupament del roman i de la prosa literària de ficció és també la 
progressiva minva del vers. La prosa no significa tant una modificació en el 
teixit com en el mode del contingut. La prosa més aviat significa canvis en la 
configuració del real, de l’enllà, de l’imaginari de les històries. 

En el roman les relacions s’organitzen en profunditat, seguint el decurs 
de la contigüitat espacial i temporal de les accions que s’hi narren. Hi ha 
unes lleis internes pròpies del món possible que viuen els personatges del 
roman i que primen sobre les mesures formals literàries. La prosa 
s’imposava i implicava d’altra banda, canvis qualitatius. Hom hi accentua 
més el contigut i fa més atenció a la manera com ho narra que no a la 
bellesa vana de la ficció. 

El vers paga el preu... La Matèria de Bretanya se situa en l’inici de la 
novel·la com a manera de fer diferenciada de les que hi havia a l’època més 
pel que fa al contingut, que no per la seua pròpia plasmació textual, escrita. 
Parlar de novel·la tampoc no implicarà parlar de prosa. Els gèneres 
medievals, a més, no són branques clarament distingibles del tronc comú de 
la Literatura. Sempre hi ha una sava comú, ara en el contingut adés en la 
forma, que nodreix totes les diverses manifestacions d’art verbal escrit. Les 
obres de ficció narrativa quedaven ratllades en vers, també; el vers, però, no 
serà prou per a negar el tarannà narratiu d’uns continguts que no tenen 
unes altres vies o formes d’expressió. 

Es tracta, tot plegat, d’un seguit d’esglaons que ens encamina cap a la 
novel·la. En aquest punt sembla que, més enllà de l’albir de Mercè 
Rodoreda —quan diu que les novel-les no són més que paraules— , hi ha 
el parer d’Arseni Pacheco. La novel-la, les novel-les medievals en concret, 
són molt més 

108  

 

108 Cfr. el pròleg de Mercè Rodoreda a la seua La Plaça del Diamant, Barcelona, Edicions 
62-«La Caixa», p. 17. 
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que paraules. Són, en part —com explica Pacheco— 109 «un assaig de 
coneixent de l’univers i de la forma amb pretensions científiques.» En la 
novel·la medieval, segueix Pacheco, hom «tracta de recrear artísticament 
fragments de la vida i de la realitat per tal de penetrar el seu significat i la 
seva essència sense necessitat de recórrer a l’ajuda de la religió o la 
metafísica.» 

Pacheco trobarà un tret important per a l’art de la novella concebut tal 
i com sembla que llavors el concebien: 

110 

el fet que la realitat és sovint tergiversada com a drap de tintorer 
perquè l’home no sap llegir correctament el llibre de la Naturalesa, 
o perquè el falsifica. La novel·la assoleix aquest principi quan 
reconeix en la intervenció del narrador les manipulacions del 
tintorer. 

La realitat actua sobre la literatura. Però també sobre el sistema cultural. 
Hi calia un continent més adequat. Heus ací el gran problema: la forma, 
haver de donar un llit com més tou millor a allò que l’autor pretén —més 
aviat inconscientment—que siga «novel·la». 

Però això hi era latent. La realitat «literària» exigia uns preus més alts... i 
en el principi ens trobarem amb el roman. Després, i ja a casa nostra, seran 
les noves rimades (i les codolades) les que hi hauran d’oferir el matalàs 
necessari durant molt de temps encara; durant aquella època, llarga, de 
canvi de sensibilitats. 

 

109 Arseni Pacheco, «Notes per a l’estudi de la narrativa en vers dels segles XIV i XV», 
Actes del Segon Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, PAM, 
1982, p. 151. Vid. també Alexandre Micha, «Le roman en vers en France au Xllle siècle (les 
romans arthurienes)», dins Aa. Dd., Grundiss der Romanisches Literatures, 4, 1, Heildelberg, 
Carl Winter, 1978, pp. 380-399. 

110 Ibid., p. 152. 
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Sembla que ens movem dins una paradoxa o en una contradictio in 
terminis: «versos narratius», «novel·la en vers» 111. El vers persisteix. Hi ha 
un camí que ens durà des del vers que vol narrar a la prosa que narra: una 
passetjada de la mà d’un canvi, llarg i lent, de sensibilitats i de posats a 
l’hora d’escriure en el trencall de dos segles que són molt més que això. És 
amb Chrétien que el roman s’aferma. És l’èxit de la lectura. El roman, la 
seua definició genèrica fins i tot preeminència—, coincideix amb la relativa 
intensificació de la lectura en els ambients cortesos, de la lectura d’obres de 
fruir, plaents i per plaer. Ja no és l’oralitat la via que només regeix la 
transmissió literària. Hi ha un canvi de canal i aquest és visible i més 
estable. Hi pot haver la relectura, la recreació del que es reviu mentre es 
Ilig. Una activitat intel·lectual que va més enllà de la lectura. 

Potser ací tenim un dels estreps de la novetat del roman. No sols es 
redueixen l’abast de l’objecte, del tema i el nombre de protagonistes. També 
es redueix el nombre dels receptors i s’individualitza l’emissor així com 
també s’individualitza la matière i també el sens dels relats. Perquè el 
contrari ja s’havia esgotat i la prosa en serà la forma consegüent. Hi ha una 
altra mena de relació emissor/receptor. Ara tenim escriptor(autor)/lector i la 
retroalimentació, la comunicació lingüístico-literària, és diferida. Hi ha una 
distància estètica, és a dir, una posició exterior al text, establerta a partir del 
text i que permet una relació «des de fora», distanciada, repecte als 
elements estructurats del text i actualitzada per la ironia. Perquè aquesta 
trama (novel·lesca) convida el lector a una evasió per la ficció, però, 
efímera, no s’ha d’allunyar de la realitat de cada dia, més fàcilment 
reconeixible i identificable 112. a més, s’inicia el tast bibliòfil, atesa la condició 
senyorívola dels lectors d’aqueix temps. El llibre es fa bell, objecte artístic, 
no sols obra d’art verbal. 

 

111 Vid. Maria Louise Ollier, «Le présent du récit: Temporalité et roman en vers», Langue 
Francaise, 40 (1978), 99. 

112 Carlos García Gual, «Les primeres novelles d’aventures», L’Avenc, 107 (1987),IOc. Vid. 
Peter Haidu, Aesthetic Distance in Chrétien de Troyes. Irony and Comedy in «Cligès» and 
«Perceval», Genebra, 1968. 
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La fascinació per les aventures, pels llibres que les relataven és intensa. 
La lectura augmenta i fins i tot, queda reflectida en aqueixes obres 
mateixes: hom queda seduït per tot allò desconegut, misteriós, per la 
fascinació de l’aventura, quasi com si es tractàs, molts segles abans, 
d’aqueixa passió decimonònica i romàntica per fets extraordinaris i quasibé 
mig ensomniats. Entre el públic lector hem de remarcar la presència de les 
dames, que donen el to —i, en gran part, també la mena— a aquesta 
literatura. Al seu entorn gira la vida de la cort i els ferrenys i sublimats 
esforços del cavaller per ser millor... Però no sols eren quimeres 
literaturitzades sinó també, com ho mostren Elionor d’Aquitània i la seua filla 
gran, Maria de Xampagna, impulsores de la creació, i «sector molt important 
—com diu Isabel de Riquer— d’aquest públic curiós i expectant per escoltar 
una aventura de la darrera novella de Chrétien, la cançó de la lauzeta de 
Bernat de Ventadorn, un "sirventés" de Bernat de Born o un conte de fades. 
I potser alguna d’aquestes dames es reconegui en Lunete o Enid, o tingui 
algun tret de la domna soissebuda (imaginada), o s’identifiqui amb alguna 
mal mariée de Maria de França.» 113 La literatura cortés és compendi del seu 
món, els romans courtois són veritables ars. 

La imatge de la dona que Ilig no sols mira— no és gens estranya. 
Chrétien mateix ens havia presentat en el seu Le Chevalier au lion una 
noble donzella que llegia un roman d’aventura i d’amor 114: 

un riche home [qui] se gisoit 
sor un drap de soie; et lisoit 
une pucele devant lui 
en un romans, ne sai de cui; 
et por le romans escoter 
s’i estoit venue acoter 
une dame 

(vv. 5357-5363) 
 

113 «Realitat i ficció...» p. 7a. 

114 Edició de Mario Roques, París, 1978. 
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Però no sols és el gust per les aventures. Hi ha el desig de llegir allò que 
fa viure el món possible d’unes obres que mostren un estat ideal del món de 
cada dia. Stanesco 15 ens parla de com s’origina aquest desig i ens diu que 
«naît de la littérature; tout comme la littérature est la forme idéale de 
l’accomplissement de ce désir: le personnage de roman qui lit des romans 
se meut ainsi en plein romanesque.» Hi havia lectors que, com el rei francés 
Carles V o els prínceps angevins o Lluís de Bruges o Jaume V, duc de 
Nemons, o Felip el Bo de Dijon..., tenien exemplars de Tristan, Lancelot, 
Artus, Merlin, Mort Artu o Queste del Saint Graal... com també els nostres 
Pere el Cerimoniós, Joan I el Poeta, Martí I l’Humà, o abans Alfons I el 
Trobador o, més tard, Alfons el Magnànim. Parlem d’hòmens que són 
senyors i sobirans dins aquest mateix univers, però no sols hi ha aquests 
lectors. A mesura que avancem cap a la fi de l’Edat Mitjana i passem del XIII 
al XIV i anem cap al XV, la lectura d’aquesta mena d’obres es fa molt més 
general. De fet, la lectura és un factor decisiu. 

La segona part del XIV és cabdal. Ens situen en la pista d’una 
literaturització general, d’una generalització dels conceptes literaris i del gust 
que aquestes obres implicaven i que no coincidien del tot amb els fins més 
elitistes que l’originaren. I és que —una mica paradoxalment i tot—, a 
mesura que avança l’Edat Mitjana i a desgrat de les diverses crisis que 
pateix i de l’evolució general del món en què s’emmarca, la cavalleria arriba 
a imposar i a mantenir un veritable model cultural. Abans, però, havia estat 
també model vital, sobretot model vital... Les versions i les lectures de 
Tristany, Ivany, Lancelot o la recerca del Sant Grasal continuen, però 
coexisteixen amb obres que ja no són com elles. El veïnatge literari dels 
cavallers és altern. 

És cert que es generalitza la lectura de les obres cavalleresques; 
aquesta mena d’obres tenen èxit i, si examinàvem índexs i inventaris de 
llibres impresos, ens en convenceríem. Però aqueixa generalització és 
causa —o conseqüència alhora?— de 

 

115 Op. cit., p. 25. 
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la vulgarització de l’ideal cavalleresc. Ja no hi ha l’afany de menar 
recerques de la perfecció individual i col·lectiva. Ja no és que hom 
compongués obres d’una cavalleria que, des de la nostra perspectiva, ja era 
una altra cosa. Fins i tot la lectura i l’ús de temes com ara el del Sant 
Grasal, són estímuls de la necessitat de plaer llegidor. Les accions 
s’intensifiquen en fets. Tot és un canvi de preeminències que coincideix amb 
el desenvolupament de la paraula narrativa camí de la novel·lesca. Hi ha la 
focalització de la versemblança. Hi ha una mena de desig novel·lesc, que es 
tracta d’una cobejança d’aventures manifestada dins un decurs constant i 
ple de llices i de passos d’armes 116. 

El roman no sols és el triomf de la lectura, també ho és de l’escriptura. 
Per una banda, l’autor que és conscient del seu ofici. Chrétien de Troyes és 
un exemple paradigmàtic, com també —encara que no tant— Maria de 
França i, abans i no tan literaris, Wace o Monmouth. En els «pròlegs» dels 
seus texts artúrics Chrétien reflexionava sobre el que escrivia, sobre la 
mena del que escrivia, el mode en què ho feia i per què ho feia. Així, als 
«pròlegs» situa la seua pròpia creació, la diferencia de les alienes i estableix 
—digem-ne— els objectius i l’estructura que seguirà. Açò s’afig a aqueixa 
accepció més complexa i —al meu parer— amb més repercussions per al 
decurs històric de la reflexió literària, com ara és l’anomenada distància 
estètica que ja hem vist i de què parla Peter Haidu. 

Per una altra banda, hom posa émfasi en el gust artístic per la bellesa 
ornamental dels còdex i de les eines per organitzar-hi els texts. I no oblidem 
el que la difusió del paper degué significar en aquest ofici i —de retruc— en 
la consolidació de la narrativa de roman, de la prosa. El paper oferia unes 
possibilitats artístiques insospitades fins a l’època. Així, per exemple, des-
prés de les obres de Chrétien de Troyes sobre Lancelot, Ivain, Perceval i 
Galvany, escrites entre 1160 i 1190, no podríem 

 

116 Cfr. Georges Duby, La société chevaleresque. Hommes et structures du Moyen Age, 
París, Flammarion, 1988, pp. 194-206. 
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entendre la concepció de la complexa xarxa d’aventures de l’univers 
Lancelot-Queste-Mort Artu sense l’escriptura sobre paper 117. 

No sols és un canvi en el suport material d’aquesta literatura. De fet, la 
divulgació del paper entre els escriptors va coincidir amb tota aquesta nova 
visió del món que va tenir un abast també en la forma i en la substància de 
l’estil de les obres i va facilitar la substitució del vers narratiu per la prosa. 
D’altra banda, el paper ja era conegut a les nostres terres molt abans; fins i 
tot des d’abans de ser part de la Corona d’Aragó, ja en temps del Xarq al-
Andalus. Així i tot, no deixa de ser igualment simptomàtic que la narrativa 
catalana de ficció siga especialment nombrosa tot coincidint amb 
l’afermament de l’eclosió de la producció de paper i de l’aparició de les 
marques d’aigua a les nostres terres en el segle XIV i sota el regnat de Pere 
el Cerimoniós 118. 

Som en els inicis de la gestació d’una nova forma de plasmació literària. 
Hi ha la paulatina definició de diverses formes de discurs literari. Halliday 119 

distingia tres funcions en virtut de les quals distribuïa els diversos tipus de 
discursos. Parlava de l’anomenada funció «d’idees», que implica una relació 
entre l’autor/locutor del discurs i el món o la consciència que en devia tenir; 
la funció «interpersonal», segons la qual l’autor/locutor se serveix del 
llenguatge per a introduir-se dins el seu propi discurs i retre’s al seu auditori; 
i la funció «textual», que fa el text (creació i expressió literària del món) 
unitat del discurs. 

 

117 Cfr. Martí de Riquer, «La novela en prosa y la difusión del papel», dins Suplementos 
Anthropos, Martín de Riquer. Antología: Cantares de Gesta, trovadores, narrativa rnedieval, 
literatura catalana y castellana, y vida caballeresca, 12 (1989), 30a. 

118 Cfr. J. M. Madurell i Marimon, El paper a les terres catalanes: contribució a la seva 
història, 1, Barcelona, 1972, p. 21. 

119 John Halliday, «Linguistic function and literay style», dins Literary style, Noya York, 1971; 
i vid. A. Fowler, Kinds of Literature: an introduction to the Theory of genres and rnodes, 
Cambridge (Mss.), Harvard University Press, 1982. 
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Aquesta tercera funció és la que podem distingir en els lais després, més 
definida, en les obres de Chrétien. Uns texts progressivament més 
complexos, originals sobretot, reutilitzadors de tradicions i de fonts diverses. 
Així, aquests texts deuen a la literatura cèltica l’esquema general de la 
narració i la reproducció dels temes essencials dels relats d’aventura; texts 
que també deuen molt a la tradició clàssica llatina 120. 

La història del roman com a gènere literari mostra el dinamisme intrínsec 
d’aquest procés d’escriptura. El discurs narratiu és el que integra una 
successió d’esdeveniments dins la unitat d’una mateixa acció i s’oposa a 
l’anomenada efussió lírica, a la descripció amb un mer desig estètic. Vance 
121 tracta aquest desenvolupament, la complexitat més o menys intensa que 
pot arribar a tenir. Parla del dinamisme narratiu oposat al retard líric. És 
important la successió, el decurs narratiu, el desenvolupament de les 
accions. La successió de les accions implica la trena de fets i personatges 
diversos en el fons no gaire complexos—, disposats en seqüències més o 
menys extenses, situades l’una a continuació de l’altra encara que sovint no 
hi haja gaire lligam. 

Aquestes formes de discurs són els fils que permeten la trena de 
l’escriptura virtual de què parla Zumthor. Una escriptura en la qual és bàsic 
el cabdell d’accions, de sers, d’estats, de processos, d’accions. Una 
escriptura la idea de la qual ja es conté en el concepte aristotèlic de faula. 
La narració és el concert, la virtualitat dels components del món possible en 
el qual i amb el qual es desenvolupa i això tot i que —o gràcies a que—la 
Matèria de Bretanya és el món per excel·lència de la narració cortés. 

 

120 Cfr. Maureen Fries, «Boethian Themes and Tragic Structure in Geoffrey of Monmouth’s 
Historia Regum Britanniae», dins Mary Flowers Braswell & John Bugge, The Arthurian 
Tradition. Essays in Convergence, Tuscaloosa, Alabama, The University of Alabama Press, 
1988, pp. 29-42. 

121 James Vance, Reading the Song of Roland, Englewood Cliffs (NJ), pp. 44-45. 
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I tot açò no naix espontani. Hi ha diverses formes de discurs literari, 
cadascuna de les quals és una positura diversa davant el món i davant la 
literatura. Amb el roman, la ficció conté un altre ens i un altre temps. Canvia 
la perspectiva de l’objecte que la narració conté; ja no serà tant un discurs 
del món com un discurs sobre el món. Aquesta narració no sols té 
conseqüències en la mena de la ficció. Aquesta narració tendeix a produir 
una significació sobretot moral. Es desplega sobretot linialment i de 
conseqüència en conseqüència així com els fets de l’acció són, per tant, 
més aïna previsibles dins una acció general tendent a reestablir una situació 
inicial d’harmonia que ha desaparegut per l’acció d’un element alié. Hi ha un 
sentit —com diu Paul Zumthor— 122 sobretot «historique, implorant une 
considération du temps, sa projection dans l’avenir ou le passé; l’agent inclut 
sa propre description, de sorte qu’il ne se dévoile que progressivement au 
cours du déroulement du récit grâce auquel li devient comme son propre 
prédicat; l’action se développe parfois en arborescences constants avec la 
linéarité textuelle.» Aquesta és la narració pròpia del roman. 

 

3.2. El roman i l’entesa amb la meravella 

La Materia de Bretanya no implica la redacció en prosa. Al bagatge 
romancístic franco-britànic haurem d’afegir tot el que ens aportaran els lais. 
Aquest gènere va tenir un conreu profús durant tota l’Edat Mitjana, tant en 
l’àmbit occità com en els texts en llengua Terme d’origen cèltic, els bretons 
hi recollien les tradicions llegendàries de la seua terra. Lai remetia a un cant 
semilíric, seminarratiu composat per un bard bretó per a perpetuar el record 
d’un succeït notable, d’una «aventura» 123. 

 

122 Essai..., p. 345. 

123 Vid. Martí de Riquer, «La «aventure», el «lai» y el «conte» en María de Francia», 
Filologia Rornanza, 2 (1955), 1-19; Glyn S. Burgess (ed.), Marie de France: an Analytical 
Bibliography, Londres, 1977 i, el suplement 1, Londres, 1986; i Isabel de Riquer (ed.), Nueve 
lais bretones y sornbra’ de Jean Recart, Madrid, 
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El dels lais és un gènere que presenta no poques dificultats. Se situa a 
l’inici de la matèria artúrica però no en forma part plenament, encara que 
comparteix les arrels i el tronc comú de la Matèria de Bretanya. D’altra 
banda, també hi ha la qüestió del pas de les tradicions orals originals 
bretones a les versions —anònimes o no— que ens n’han pervingut 
escrites. Hi ha un moll inicial comú, un món imaginari semblant, tot i que es 
plasme amb unes espectatives literàries diferents. La narració i la prosa s’hi 
devien mostrar... 

En el nostre afany ens seran molt útils els anomenats «lais narratius», és 
a dir, aquells escrits que, entre els segles XIII i XIV, relataven una historia 
d’amor en la qual hom era molt respectuós amb les lleis de l’amor cortés. 
Poderós, sentit amb passió. No debades aquestes composicions també 
eren conegudes com lais courtois. Així, el lai esdevé un punt de trobada, un 
motiu eclèctic o, fins i tot, ecumènic entre l’ensomni bretó i la faiçó occitana. 
En els lais courtois hom tracta una aventura en la qual es posen en íntima 
relació dos mons: un de real, en el qual hi ha la societat cortesana 
referencial, i un altre del més enllà, on regna la meravella, allò fantàstic. 
Hom no hi recrearà les fonts cristianes, ni tampoc les clàssiques tant com 
les cèltiques, de varietat riquíssima de motius i de temes. Hi haurà paratges 
asserats, personatges habitants de la foscúria i de les ombres de castells i 
de coves; hi haurà passatges a l’altre món. 

Els lais de Maria de França són ben bé paradigmàtics de tot això. Les 
obres d’aquesta lletraferida, com també d’altres d’autor anònim, evidencien 
un influx cèltic considerable, en la forma i en els models del relat així com 
també en les maneres d’incorporar els diferentes elements fins i tot, en els 
elements mateixos que incorpora. Però no hem d’oblidar la formació que va 
tenir Maria de França. Coneixia Ovidi, era capaç de citar Priscià... Tenia la 
formació pròpia dels cercles conreats de la 

 

Siruela, 1987 (en les referències textuals als lais inclosos en aquest volum, sols en donaré 
les pagines). 
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cultura cortés. En els seus lais, copsem l’encís per la psicologia de l’amor 
segons Ovidi. Crec que aquesta és una de les raons de l’especificitat del 
seu estil. La formació cortés, l’àmbit en el qual ha crescut i s’ha format, en el 
qual i per al qual escriu. A partir d’ací no creiem que puguem parlar —com, 
més tard, tampoc no quant a Sor Isabel de Villena— d’un «estil femení», de 
sensibilitat estilística femenina en Maria de França. Maria de França s’arrela 
en les tradicions orals cèltiques, però no en fa una recreació fidel. Sembla 
que Maria de França no coneixia directament i de primera mà les tradicions 
cèltiques. En Maria de França, lai és un terme purament convencional. Hi ha 
sols un tast, una inspiració, un tel, un color cèltic; perquè l’arrel cèltica hi és 
una insinuació, una convenció de partença. I en açò fa com Chrétien de 
Troyes. 

El qualificatiu courtois, és a dir, el conreu del lai en l’àmbit de la cultura 
cortés, va fer diversos canvis en el to original d’aquests contes. La praxi de 
Maria de França fa minvar la meravella; hi preval la realitat. Hom hi redueix 
la meravella en inserir-la dins un quadre eminentment realista. L’aventura 
d’aquests lais no és com la dels lais anteriors anònims—. Així, els lais 
d’aquesta dama segueixen la perspectiva i les coordenades de la realitat, de 
la vida quotidiana. I a més a més amb no poca ironia. 

L’èxit dels lais no sembla gens qüestionable. No van ser pocs els motius 
«de lai» que en van ultrapassar els límits genèrics i van formar part d’obres 
d’altres menes. També en això els lais són connexió. Els elements cèltics 
han estat transmesos per via oral tot i que els lais —els de Maria de 
França— seran més literaris, més recreats i estaran presentats, al cap i a la 
fi, sota el punt de vista de la moral cristiana del segle Hi ha, però, con-
nexions fermes, temàtiques i formals. 

Però en els lais i en els roman courtois no hi ha les mateixes intencions. 
Com hem vist, els escrits de Maria de França no coincideixen amb els lais 
anònims bretons. Ella va compondre els seus a partir de diverses llegendes 
bretones amb històries d’amor entre l’enllà i l’ençà. Les va adaptar a la 
societat cortés del XII que ella tan bé vivia. Va individualitzar molt els 
personatges, 
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va esvair la meravella. Compareu-ne els espais, els dominis dels llocs i 
les descripcions amb els dels lais anònims. Menys compromés amb la 
cortesia, en aquest tipus de lai la versemblança acull les lleis del que, 
segons la natura d’ací, és impossible i sovint fóra increïble. En aquests texts 
són protagonistes els espais, la recreació d’uns mons per a fer-ne un altre. 
Els personatges no hi calen tant 124. 

Convindrà no oblidar que, en l’Edat Mitjana, no hi havia unes fites clares 
que separassen meravella i realitat. En la narració medieval, el meravellós, 
la ficció fantàstica i l’enllà —que sovint és dins l’ençà—, és especial. Texts 
ben diversos dels romans «tipus» de Chrétien de Troyes. La meravella és 
un element bàsic. Auerbach 125 li confereix una relevància força significativa: 

La atmósfera de encantamiento es el soplo propiamente dicho del 
roman courtois, que pretende dar la expresión no sólo a las formas 
de vida exteriores de la sociedad feudal de fines del siglo XII, sino 
también, y sobre todo, a sus concepciones ideales. 

En el roman artúric, segons la manera establerta per Chrétien de Troyes, 
la meravella permetia, per una banda, vestir el text amb un tel d’atmosfera 
estranya que s’emportàs la imaginació del receptor, captivada. Joan 
Coromines, ens diu —amb una imatge força avinent— que els autors 
d’aquesta mena de literatura, s’esforcen per donar una llepassa exòtica als 
esdeveniments que narren, la qual cosa resulta ser una precaució prudent 
en narracions meravelloses 126. L’ensomni, el tast mervallós, s’estableix com 
a base del sentit romanesque. Però no de forma constitutiva. Era el recurs 
tècnic que facilitava combinar 

 

124 Cfr. J. R. Rothschild, Narrative Technique in the Lais of Marie de France: Therne and 
Variation, 1, Chapel Hill, N.C., 1974. 

125  Erich Auerbach, Mímesis... pp. 129-130. 

126 Diccionari etimològic i complemenfari de la llengua catalana, 4, Barcelona, Curial, 1984, 
p. 639a. 
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els episodis en un fil narratiu; podia teixir com vulgués la intriga bé en un 
passat llunyà, bé —millor encara— en un espai i temps mesurables i 
propers, acostats i amb passatges sovintejats al Més Enllà però sempre dins 
les coordenades generals de l‘Ençà. 

La «intriga» s’hi descabdellarà amb l’aventura, que serà, rosari d’accions, 
el moll del roman. La meravella no hi és apòsit, no és prescindible, però ja té 
un valor relatiu. Els texts de Chrétien de Troyes són, en el fons, contes de 
fades. Llavors hom tenia una curiosa visió del món. Realitat i meravella es 
manifestaven quasibé confoses entre si. Això seria quant a la realitat 
quotidiana i més concreta i particular. La cultura cortés era contrària, qua-
sibé per definició, al desenvolupament d’un art que reflectís la realitat 
únicament i en tota la seua extensió. No apostava estructuralment per la 
meravella i per la fantasia, se sentia captivada per allò irreal i quasi màgic 
per raons de conveniència. Als texts de Chrétien més encara, en els de la 
Vulgata (i ja en els de Maria de França) l’inversemblant sols era una 
convenció inicial, una mena de postulat. No se’n podia fer un ús massa 
seguit. Hi havia el risc —segons Frappier— 127 de «laisser et [...] d’ennuyer 
son auditoire.» Hi calia no allunyar-se de la realitat tangible. 

Chrétien no abusa de la meravella. Hi ha el que Tomachevki 128 anomena 
motivació realista del desenvolupament de la trama i en compleix la condició 
de suscitar una elemental, inicial i mantiguda al llarg de l’obra des de i per la 
intenció de fer sentir que tot el que s’hi esdevé és real, no sols possible i 
creïble. 

Donald Maddox 129 afirma que, en l’obra de Chrétien de Troyes, els 
costums i les tradicions literàries i els referents 

 

127 Jean Frappier, Le rornan breton. Chréstien de Troyes. «Yvain ou Le Chevalier au Lion», 
París, Centre de Doctumentation Universitaire, 1952, p. 63. 

128 Boris Tomachevki, Teona de la Literatura, amb «Prologo» de Fernando Lázaro Carreter, 
Madrid, Akal, 1982, p. 196. 

129 Donald Maddox, The Arthurian Rornances of Chrétien de Troyes. Once and future 
fictions, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 134. 
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socio-històrics (realitat, referencialitat) constitueixen un realisme mimètic. 
Chrétien encerta en la mesura millor. Així és com, de forma general, i en el 
Chevalier au la Charrette, en concret, Chrétien narra misteris i fets 
sobrenaturals amb una vaguetat premeditada, que crea la sensació 
d’ensomni ombrívol però no s’allunya en excés de la llum de la versem-
blança. No és com en els lais, que podem considerar munió de meravellós i 
de real i en la qual l’espai esdevé feèric, més fantàstic. 

Els lais contenen bona part dels elements del rerefons antropològic 
simbòlic dels hòmens del XII i del XIII. Són un compendi de l’imaginari 
meravellós col·lectiu de llavors. En aquest sentit, no oblidem que un principi 
de l’originalitat de la recerca del Sant Grasal és en la transposició constant 
de l’element meravellós sobre el pla sobrenatural, sense perdre de vista la 
realitat, la credibilitat i la versemblança, i tot açò d’acord amb un ideari tan 
concret com és el seu. Els elements meravellosos de la Queste del Saint 
Graal no són originals; tot això devia ser força familiar per a un autor de 
llavors. 

 

3.3. Els romans i Chrétien de Troyes 

Chrétien era més que un conteur hàbil. Chrétien de Troyes va donar a 
les aventures d’Artús i els seues cavallers un caràcter nou. Entre el 1150 i el 
1180 hi ha l’embranzida del roman abans de la gran alternativa del de 
Troyes. Són decennis en els quals, amb la Historia Regis Britanniae de 
Geoffroy de Monmouth i la versió en oïl que en va fer Wace, el lector 
s’avesa a un món amb un disseny tan determinat com el de la Matèria de 
Bretanya i la colla d’uns cavallers que tenien en Artús l’adalid i que 
mantenien una relació tan especial amb la meravella. Chrétien va saber 
plasmar-ho com a exponent ideal d’aquesta literatura. Per això les seues 
obres són, com ja ho eren les de Maria de França, versions i reutilitzacions 
de materials preexistents reinterpretades segons els ideals i les claus 
corteses del moment. 
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Chrétien no és en açò un cas únic. En una obra tan primerenca com ara 
el Girart de Rosselló 130 tenim un altre bon exemple de reutilització i misció 
de fonts. El Girart aprofita una d’elements històrics i tradicionals meridionals. 
Carles el Calb, Girart, comte i marqués de Viena del Delfinat, Guifred el 
Pilós i el seu castell del Rosselló (que a l‘obra és a Potiers)... Aquestes 
connexions històriques i culturals tenen un tractament literari —que em 
sembla— en certa mesura original. Es tracta del que —segons Segre— 131 

és potestat de l’escriptor: «el escritor, atravesando el contexto cultural y 
utilizando los materiales semióticos que se le ofrecen, puede conseguir no 
tan sólo innovar dentro de un género, sino también, en el colmo de su 
esfuerzo expresivo, innovar el género mismo.» Més encara llavors que, 
quasi per definició, l’art literari —almenys el medieval— és l’art de 
l’adaptació. Un art que ateny una bastida de tres bandes (autor, lector i 
l’adaptació-font). 

Llavors la societat de cort francesa es va avesar als mites i a les 
llegendes clàssiques llatines i les va trenar amb el món condensat en el 
reialme d’Artús; d’ací va sorgir la Matèria de Bretanya el seu cimal més 
poderós, la matèria artúrica. Però no va ser una compenetració espontània. 
Aquesta literatura era quasibé ad hoc; la misció d’elements clàssics llatins i 
cèltics, conté magníficament els trets ideals del món cortés i cavalleresc que 
no sols la llegia sinó que fins i tot l’encomanava; Chrétien de Troyes escriu 
també per encàrrec. En concret, la societat d’unes corts molt especials, com 
sobretot la cort de Maria de Xampanya. Ací tenim l’arrel de la inspiració 
occitana i trobadoresca, clau per entendre el tractament i evolució de l’amor 
i del 

 

130 Anònim, Girart de Roussillon. Chanson de geste, a cura de W. Mary Hackett, 3 vols. 
París, Edicions A. & J. Picard & Ca («Société des Anciens Textes Français»), 1955. 

131 Cesare Segre, Semiótica, historia y cultura, Barcelona, Ariel, 1981, p. 45. Vid. també 
Anita Guerreau, «Romans de Chrétien de Troyes et contes folkloriques. Rapprochements 
thématiques et observations de méthode», Rornania, 104 (1983), 1-48. 
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servei cavalleresc en les obres de Chrétien. Ell devia ser d’educació 
scholastica. La permanença o proximitat de Chrétien de Troyes a corts 
riques i amb punt literari, va ser decisiva per a la seua producció. Això li feia 
fàcil estar a l’aguait de les noves formes literàries i gusts; li feia fàcil 
l’activitat d’escriptor, el contacte amb la producció de les lletres de ficció, i 
no ja de la narració de fets amb més o menys versemblança històrica. Li 
permet conéixer obres literàries del seu temps més recents 132. 

Chrétien de Troyes devia estar ben avesat als clàssics llatins, sobretot a 
Ovidi; això, de segur degué deixar en ell un forment molt ric, que influïria en 
les seues obres de ficció. Va traduir els Remedia Amoris i l’Ars Amandi. El 
Philomena ens mostra una prova de la influència que, en la mestresa 
estilística de Chrétien, va tenir el clàssic Ovidi. Hi podrem veure un ús més 
avesat de la metàfora, de la personificació, de la metonímia, de la 
sinécdoque, de la comparació... Amb l’adaptació de faules mitològiques 
clàssiques —com també feien altres col-legues francesos— (Piramus et 
Tisbe, el Narcisus i el perdut Orpheus), aquest escriptor s’ensinistrarà en la 
narració de meravella i prodigis en el marc de l’exòtica Matèria de Bretanya i 
en la cort artúrica 133. 

Chrétien dominava l’art de narrar episodis meravellosos molt 
especialment —clau aquesta del seu giny literari—, de dotar els seus 
personatges de sentiments, passions i reaccions humanes. Ell mateix n’era 
conscient, malgrat la natura no culta dels texts que escrivia. Fins i tot es 
vanta de la seua mestresa en els primers versos de l’Erec et Enide, quan 
ens diu que ens contarà una història «qui totz jorz mes iert an mimoire/ Tant 
com durra crestïantez:/ De ce s’est Crestiens vantez» (vv. 24-26). 

 

132 Cfr. John F. Benton, «The court of Champagne as a Literary center», Studies in 
Philology, 37 (1961), 551-591; i Jacques Le Goff, «Ról littéraire d’Aliénor d’Aquitaine et de sa 
familie», Cultura Neolatina, 14 (1954), 5-57. 

133 Vid. Jessie Crosland, «Ovid’s contribution to the conception of love known as l’arnour 
courtoise», Modern Language Review, 42 (1947), 199-206. 
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S’inclina pel dibuix dels sentiments. No se centra tant en la meravella ni 
en els accessoris. Chrétien, en Li contes del Graal, va subjectivitzar el 
pecat. Perquè —com escriu Resina— 134 aquest dibuixa la presa de 
consciència d’un heroi «y en él el pecado se hace indiscernible del proceso 
psicológico que arranca a los jóvenes del regazo de la madre para arrojarlos 
al mundo en busca de un destino.» Abans, en l’Yvain, en l’episodi de la 
«Folie Yvain» (vv. 2783-2883) o de l’Ivain furiós trobem el tarannà 
psicologista de l’obra de Chrétien. Aquesta tendència psicologista és una 
talaia magnífica per a presentar-nos el protagonista, un cavaller que no és 
tan heroi o que ho és d’una altra manera; més que no una perspectiva 
psicologista, es tracta d’una observació més estreta i interna del seu 
protagonista. 

No sols Chrétien, però. Al Girart trobem una atenció especial als 
individus, no sols als fets que protagonitzen, sinó quasi diria que sobretot— 
als seus sentiments. Tal vegada, el Girart de Rosselló no siga tan èpic com 
hom vol, encara que tampoc no és roman i seria un desgavell afirmar-ho. Té 
els trets estilístics de l’èpica, és clar. I també són força —més— abundants 
els conceptes que tenen a veure més amb el tarannà guerrer, feudal i de 
gesta. Tant de company i companyó en armes, tantes constants al·lusions al 
dret feudal, a la fidelitat i a la lleialtat, al vassallatge, a l’honor, al llinatge, a 
la felonia dels enemics, a guerres, combats, batalles i ferides sagnants, als 
feus, a la ira —tan escassament cavalleresca— i a l’ardidesa, a judicis i 
juraments, a clergues i precs, a l’orgull i a l’ultratge, a la traïció i al valor, ens 
recorden que el Girart encara té un cos i uns ideals inequívocament èpics. 

Així i tot, hi ha una mena d’ens que diferencia aquesta obra i que podem 
sentir en diversos passatges, com ara la vida de Girart i Berta als boscs: 
pobres, malcarats pel carbó que els permet sobreviure i que tan contrari és 
a l’orgull del guerrer triomfant. En aquest i d’altres casos l’obra esdevé fins i 
tot realista. Hi 

 

134 La búsqueda del Grial, Barcelona, Anthropos, 1988, p. 207. 

 76



ha no pocs moments en què ni el tractament dels personatges ni de les 
situacions no semblen de gesta i ens apropen —tot i les diferències— a 
l’ens que anima diversos episodis del Tristany de Béroul o d’altres elements 
cavallerescs i amorosos. 

El Girart de Rosselló presenta, a més del fets, els sentiments dels 
personatges, diversos, modulats i no monolítics, humans, no tan heroics. És 
barreja: d’èpica —sí—; de relat dramàtic —simple però semblant al del 
roman en vers—; d’un cert realisme manifest en l’ús de temes que deuen 
ser d’inspiració popular, d’expressions vigoroses i d’ironia que fa que tot 
puga ser versemblant; i d’una intenció edificant, quasibé moralitzadora. 

Llavors ja devia iniciar-se alguna cosa més que aquesta fixació en 
l’individu, que és cabdal, que influeix no sols en la vida dels protagonistes i 
té incidència en l’estructura del text. Hi ha la no coincidència entre l’individu i 
el món; l’individu dels romans de Chrétien supera el seu món. És tracta de 
la base del concepte de la recreantise, que conté el motiu poètic d’aquesta 
experiència de l’allunyament entre individu i ordo, passada des de la realitat 
a la literatura. 

Chrétien sap combinar-ho amb la dualitat aventura-conjointure (la belle 
conjointure, però). Chrétien no oblida que no perd la perspectiva real. 
Insistim: Chrétien va ser un habilíssim narrador i va atorgar al relat, un 
ensenyament alhora moral i cavalleresc, situacions normals i versemblants, 
aplicables a la vida quotidiana. 

Aquests són els atributs de l’originalitat de Chrétien. L’estil, l’estructura 
mètrica i l’expressió lingüística equilibrades i haver aconseguit posar al 
servei de la narració la cultura barrejada d’elements cèltics i clàssics i dotant 
els personatges de sentiments i trets psicològics més aviat reals. Chrétien 
tenia no poc de fènix... Isabel de Riquer 135 ens crida l’atenció en la seua 
capacitat de 

 

135 «Introducción» a Chrétien de Troyes, El Caballero del León, Madrid, Alianza Editorial, 
19902, p. 10. Vid. també Victoria Cirlot, «La estética postclásica 
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composar simultàniament el Chevalier au le Charrette i el Chevalier au 
Lion: «Chrétien demostró una genial habilidad al escribir dos romans 
entrelazando sus episodios y concebirlos ambos en registros diferentes.» 
Sobretot hi ha l’encert en el combinat narratiu de la meravella i de la realitat, 
del que és cavalleresc i del que és cortesà i amorós. És una evolució i 
trajectòria in crescente, fins a Li contes del Graal. 

En aquesta matèria tenim una evidència més de l’art combinatòria, de 
misció de fonts i elements de procedències clàssiques i tradicionals. I 
sobretot la unitat. En aquest sentit, convindrà no oblidar la possibilitat que Li 
contes del Graal siga una refundició de dos romans que Chrétien devia 
escriure alhora, un sobre Galvany i un altre sobre Perceval...; que hom ha 
observat diverses incongruències i incompleteses en la trama de Li contes 
del Graal entre els episodis que protagonitza Perceval i entre els de Galvany 
i que hom ha atribuït a Chrétien. 

Com veiem, cap a la segona meitat del segle XII, la literatura d’inspiració 
cortés mostra els senyals d’un altre sentit de la realitat. Primer van intentar 
reconciliar una entesa que ja es decantava en favor del que resultava més 
versemblant. Hi va haver una mena de reacció contra els miratges de la 
meravella bretona. S’estimaven més l’expressió del que era real. Així és 
com Chrétien pot complir fins i tot millor que la seua enunciadora, Maria de 
França, l’ideal de «gloser la lettre/ Et de lor sen le sorplus mettre.» Chrétien 
no sols contarà ni analitzarà. Hi ha, a més, el sens afegit a la matière; un 
sentit, un «ensenyament» moral o social en relació al qual l’autor canalitza i 
organitza el text. 

No seran el mateix, evidentment, el sens i la matière del Blandin. En el 
segle XIV, el Blandin no intenta moure el lector a una indentificació dels 
herois. Els vv. 2391-2392 («Atroberen [Blandin i Guillot Ardit] dos bonas 
molhers/ Car feron cum(a) 

 

en los rornans artúricos en verso del siglo XIII», Studia in honorern prof. M. de Riquer, 
Barcelona, Quaderns Crema, 1991, p. 383. 
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bons cavaliers») remeten, situats a la fi de l’obra com estan, a tot el que 
s’ha narrat abans. Aquests versos ens expliquen que els dos protagonistes 
s’han transformat, s’han casat i s’han casat bé, ja no els cal fer més 
cavalleries. El conjunt de l’obra no és el decurs d’aquests cavallers per un 
temps i un espais més o menys concretitzables en l’exercici d’una praxi al 
llarg del qual milloraran com a éssers humans, practicaran les virtuts dels 
cavallers. La praxi cavalleresca ací condueix cap a aquests versos finals: el 
casament. Hi ha una concepció molt funcional de la vida del cavaller. 

Però en Chrètien els sens i la matière encara no han de ser reflexos de 
la societat del segle XIV. En els segles XII-XIII i en les seues obres tindran 
un caràcter ben distint. Sens i matière són termes de la retòrica clàssica i 
eren claus en l’exègesi de les escriptures sagrades. El sens era dins les 
ratlles bíbliques i també en les homèriques i calia entendre’l. Per a fer-ho 
feia falta un domini cultural ampli; era contigut en al·legories. Perquè el sens 
«no solo es —indica García Gual— 136 el sentido objectivo del texto, sino 
también el "sentido" del intérprete»; un mot i un concepte on confluïen mots 
i conceptes com ara sermo, scientia i sapientia. Això és «gloser la lettre...» 
Heus ací el que va fer que Jaloux 137 anotàs que les ficcions de Chrétien de 
Troyes sòn mostres primerenques del concepte de realisme màgic. 

En el pròleg del Chevalier au la Charrette, Chrétien ja deixa ben clar que 
aquesta obra és encomanada, quasi imposada per la senyora de la 
Xampanya. Ella, segons ens diu Chrétien, li ha ordenat aquesta obra i li n’ha 
indicat la matière, l’argument, i el sens, la seua moral o tesi. Una altra dona, 
d’aquesta sabem que tenia «cors gent», bella, va encomanar el Frayre de 
Joi e Sore de Plaser i això també té conseqüències en l’obra. L’autor 

 

136 Primeras novelas..., p. 210. 

137 Edmond Jaloux, lntroduction a l’histoire de la littérature francaise, 1: Des origines a la fin 
du Moyen Age, Genebra, Droz, 1946, p. 83. 
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anònim d’aquesta obra té la pruïja d’inciar el text amb una justificació de 
per què transgredeix determinades regles de gènere. Explica per què ho fa 
segons la forma de «faula» i per què no ho fa en francés —encara que en 
aquest cas la raó no és tan literària—: 

Si tot francès ha bell llenguatge 
no em pac en re de son llinatge, 
car són ergullós ses mercè 
e-z ergull ab mi no es cové, 
que entre els francs humils hai après; 
perquè eu no vull parlar francès. 
Car una dona ab cors gent 
m’ha fait de prets un mandament 
que una faula tot prim li rim, 
sens cara rima e mot prim, 
car ous leus, se dits, n’és apresa 
per mans plasenters ab franquesa, 
per mans ensenyats e cortès. 
D’on farai sos mans, que ops m’és, 
e dirai-ho tot enaixí 
com la dona ha dit a mi 
que mais ni menys no en penserai. 

(vv. 1-17) 

El Frayre és un altre exemple d’adaptació cortés d’un tema tradicional i 
popular. En aquesta adaptació ningú no tracta d’apropar a la realitat els 
seus elements originals, de «faula» i per a una receptora que l’encomana, 
precisament, perquè siga «faula». Per açò l’autor té molt en compte a l’hora 
de l’escriptura que ha de fer versemblant un conte base a un públic 
especial, de cort, i en funció dels gusts del qual ha de metre-hi uns 
ambients, tonalitats i fets determinats. 

El pas de les cançons de gesta i dels romans de matèria clàssica (cants 
narratius, èpica, epopeia...) a aquesta mena de texts com són els lais 
courtois i a les obres de Chrétien de Troyes, ens indica ja una concepció 
distinta i distant del fet literari mateix. La concepció cíclica de l’anomenada 
Vulgata ho confirmarà. 
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Dominava el relat. En definitiva ens trobem que, com Roland Barthes 138 

escrivia tan assenyadament: «El relat es burla de la bona i de la mala 
literatura: internacional, transhistòric, transcultural, el relat és aquí com una 
vida.» 

 

3.4. De la Vulgata 

Format per l’Estoire del Saint Graal, Estoire de Merlin (i la seua 
continuació), Le livre de Lancelot del Lac, les Aventures o Queste del Saint 
Graal i la Mort Artu. Datables entre ca. 1215 i 1235, aquestes obres en 
prosa ofereixen una visió molt més elaborada de l’escenari artúric. El cicle 
és anònim encara que tradicionalment hom ha atribuït la Queste i la Mort 
Artu a Galter de Map, un escrivà de la cort d’Enric II de Plantagenet que va 
morir abans de la redacció d’aquestes obres. L’Estoire de Merlin i l’Estoire 
del Saint Graal porten el nom de Robert de Boron, poeta burgundi que va 
morir el 1212, predecessor en vers de la Vulgata 139. 

És interessant la tècnica narrativa que, com es Ilig a la fi de l’obra, devia 
inspirar la Queste. La narració hi és presentada com el report oral de Baorts, 
un dels tres cavallers del Sant Grasal, en tornar a la cort d’Artús; un escrivà 
d’aquesta cort ho met per escrit en llatí, d’on després hom en fa la versió en 
vulgar, primer francesa. En la versió catalana, la Questa, llegim: 

E lo rey Artús tramàs per tots sos clergas de sa cort, aquals qui les 
aventuras matian en ascrit ni les aventuras qui eran avangudes als 
caveles de e sí comtà Baorts les avantures del Sant Grasal axí con 
él las avie vistas e foran mases an escrit ab los altres libras d’on 

 

138 «Les categories del relat», dins Enric Sullá (ed.), Poètica de la narració, Barcelona, Les 
Naus d’Empúries, 1986, p. 66. 

139 Roger O’Gorman [RO’G], «Robert de Boron», dins Norris J. Lacy (ed.), The New 
Arthurian..., pp. 385b-386b. 
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mestre Galter fau al libre del Sant Grasal per amor del rey Anrich, 
son senyor, que·I fau traledar de latí en romans. (f. 130 rb) 

La Queste del Saint Graal és escassa en caragolaments i embelliments 
formals. Tot se’ns ofereix des d’un únic punt de vista: el verb de Baorts, qui, 
havent menat a fi la recerca del Sant Grasal, torna a la cort d’Artús i ho 
conta. Algú que sap un comte i que ha de contar-lo a un auditori. Però 
l’havien de metre en escrit, primer en llatí i després en romanç; les 
aventures del Sant Grasal eren massa importants i havien de romandre 
sempre, escrites. Tant que en la versió catalana hom se n’adona i afig, 
respecte l’original francés que «Esí fanax la stòria del Sant Grasal». Tan 
important i seriós que no podia ser sols comte i havia d’esdevenir libre. 
Potser heus ací també la clau del prodesse de la Questa. 

Qui conta les aventures del Sant Grasal en coneix perfectament la 
història perquè n’ha estat un dels tres protagonistes privilegiats, celestials, 
Baorts; els altres dos, Perceval i Galeàs. Baorts coneix tot el que ha passat, 
fins i tot més coses «d’on lo comte no·n fa manció en est libre» (f. 130 rb) 
perquè no cal escriure-les o perquè atenyen a altres obres de la Vulgata. 

Hom ens presenta Baorts com a autor del comte; una màxima figura 
l’autoritat del qual ningú no posarà en dubte, ni tan sols Artús. Baorts és 
fiable i encara que no és omnipresent, és omniscient. Vol narrar les 
aventures del Sant Grasal, però no sols fets externs i ètics, sinó també 
morals. Però sobretot vol narrar. Per això les nombrosíssimes conjuncions 
copulatives, i les conjuncions, i les subordinades sempre d’estructura senzi-
lla, encara que constitueixen períodes llargs, els casos de hipotaxi barrejada 
amb parataxi i els hipèrbatons i les enumeracions són nombroses però 
breus en general, simples: cal filar la narració. 

Aquests elements, freqüents —fins i tot en excés— són el reflex textual 
d’una dispositio entesa com a successió ininterrompuda de fets, combats, 
trobades amb ermitans, cavallers, 
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proves, recerca, espases partides que encaixen sense saben com, 
vaixells, roques, illes, naus, lletres, «payrós», castells, cavallers que 
cerquen donzelles i que en volen la sang, moros conversos, llums i àngels. 
Una successió complexa, perquè el libre, en la linialitat imposada per 
l’escriptura, ens presenta un comte amb tres protagonistes, Perceval, Baorts 
i Galeàs, que també ens diu què passa amb Lancelot, Laonel, Galvany i 
més antagonistes que, encara que no arriben a ser personatges plens —cap 
no ho és—, no es limiten a ser mers figurants. I tot això, successió de llocs, 
oratges i temps, sense que hi haja establerta i concreta cap cronologia ni 
referència de calendari, tret de la màgia de la vespra de la Pentecosta, inici 
de la recerca, i les remissions a la Passió del Nostre Senyor, símbol i no 
data. 

Tampoc no hi ha una transcisió lògica, narrada, entre els episodis. Tan 
sols fórmules de l’estil de «mas abtant lexa lo comta de parlar d’apdosos e 
retornarem a Galeàs. [Aire diu lo comte que cant» (f. 130 ra). És el recurs de 
l’amplificació, de l’afegitó constant d’accions, d’episodis o, en definitiva, 
narracions arborescents que conformen el món possible de la Questa. 

Ara bé, els nombrosos episodis del comte tenen tots—unes dimensions 
assolibles en sessions d’audició o —la Questa és el libre— de lectura no 
gaire llargues. L’autor vol mantenir l’atenció del lector/receptor i interessar-lo 
per una obra en la qual hi ha un interessant concurs de trets cavallerescs i 
fantàstics artúrics, que tots devien conéixer ben bé. Però els elements de 
l’anomenada matèria artúrica de la Questa són els més generals i encara no 
hi són tots. I a més a més, aquests elements no hi desenvolupen les 
mateixes funcions ni són iguals als de les obres de Chrétien de Troyes. Hi 
ha la meravella i fins i tot «surrealisme», és a dir, una realitat especial. Hi ha 
llances que suren i s’enlairen, fades malignants, la interrupció sobtosa de 
l’harmonia de la Pentecosta i el desig —la necessitat— que això passe, 
armes portentoses, hi ha passatges a espais de meravella, hi ha moments 
en què els cavallers no saben distingir gaire el somni de la vigília. No hi ha 
un ús exagerat de la meravella i de l’inversemblant. 

 83



Tot plegat, el que Todorov 140 explica com un «encadenamiento 
cronológico y a veces casual de unidades discontínuas». Es tracta d’una 
macroestructura textual-narrativa aparentment complexa i que, certament, 
exigeix molta atenció, però que en el fons és senzilla, enginyosa i en certa 
mesura semblant a la que podem trobar en d’altres menes d’obres. 

Ferdinand Lot ja havia dit que el Lancelot en prose, en general, era un 
mosaic. Però ho matisava ja que, tot i aquest excés d’episodis i de no gaire 
lligam estava dotat, tanmateix, d’un sentit general que el feia coherent, tant 
que, si hom intentàs Ilevar-ne algun episodi o curar-ho d’una altra forma, 
aqueix equilibri de conjunt es desfaria 141. No s’hi podria tocar res en les 
obres de Chrétien de Troyes. En aquestes narracions també calia un nom-
bre no gens escàs d’episodis perquè s’hi pugués mostrar les diverses 
proves en el transcurs i superació de les quals el cavaller es transformarà; 
és així com podrà demostrar que és cavaller perfecte i que venç encanteris, 
temptatives i temptacions. 

Observem un estil de dispositio ben semblant en el Jaufre. En el Jaufre 
tampoc no podríem tocar res; en aquesta narració encara són més 
necessàries totes les faules arborescents, tots els episodis i aqueix lligam 
tan lleu entre ells. Aquesta disposició forneix un relat simple i transparent, 
amb dues accions entrellaçades hàbilment dins les quals s’intercalen els 
diversos episodis particulars i reforcen —així— l’acció principal. Aquestes 
dues accions tenien en el lloc i castell de Monbrun l’eix cabdal. Monbrun 
seria —és— el senyal per a la veritable evolució de la faula principal, la de 
la progressió de Jaufre en la seua vida de cavaller. Ja hem vist que el to de 
la història no és el mateix; Jaufre no és el mateix. El que vol assolir tampoc 
no és el mateix, però, així i tot, aquesta manera de relatar, de remarcar tant 
els fets i accions de Jaufre és ben funcional i avinent. 

 

140 «La doble lógiça del relato», dins S. Sanz & C. Barbachano (eds.), op. cit., p. 389. 

141 Étude sur le Lancelot en prose, p. 28. 
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En la Questa encara és més necessària aquesta dispositio, perquè s’ha 
de fer moure el receptor a la identificació concreta dels i amb els 
protagonistes, models que cal seguir, i l’oposició dels i amb els cavallers 
terrenals, models que cal rebutjar. Llavors quedaria quasi justificat tanta 
redundància lèxica que té, sobretot de lèxic dels camps semàntics de les 
virtuts, del Bé, del Mal, de les relacions d’autoritat i jerarquia. Perquè els 
cavallers del Sant Grasal no són sols guerrers, són els millors amadors, els 
millors cavallers i els més fidels, per això estimen Déu i l’Església i són fidels 
a ells i a l’estat de món que en tot moment representen. 

En la Questa els cavallers es transformen, no sols evolucionen 
físicament i geogràfica. Per açò les antítesis i les oposicions són constants, 
estructurals —si més no—. Els anomenats cavallers terrenals perden, són 
morts o simplement desapareixen del comte, mentre que els anomenats 
cavallers celestials arriben a la fi i participen dels misteris del Sant Grasal. 

I en la versió catalana de la Queste encara percebrem més intensament 
aquesta evolució. Situada, com ja hem vist, a les acaballes del segle XIV, en 
un context literari i intel·lectual plural, amb facetes tan diferents de les que 
podrien representar Metge, Sant Vicent Ferrer, Francesc Eiximenis, Anselm 
Turmeda/Albdal·lah Al Tursimany, Jaume i Pere March..., amb l’esvaïment 
de la cavalleria artúrica clàssica que llavors podem veure en La Faula i en el 
Blandin, la Questa del Sant Grasal quasibé pot ser una mena de reacció. 
Més encara si la comparem amb la Queste francesa. 

A més dels trets que ja hem vist abans (capítol 2), la versió catalana 
manifesta nombrosos canvis quant al contingut i quant a l’estil. En general, 
la Questa catalana insisteix més clarament que no la francesa en la qualitat 
superior dels tres cavallers del Sant Grasal (Perceval, Baorts i Galeàs) 
enfront dels cavallers terrenals; sol ser més directa que no la francesa a 
l’hora de referir-se a la cavalleria terrenal i remarca l’amarg destí dels que 
malmeten la Questa. La Questa té un to més atent als elements 
moralitzadors de forma que atén més que a 
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la càrrega simbòlica de la recerca dels cavallers del Sant Gra-sal. En 
aquest mateix sentit, la Questa s’interessa més per les virtuts que 
signifiquen reconeixement i preservació de les relacions d’autoritat i de 
lliurament complet dels servents —i els cavallers també ho són encara que 
cap a Déu— als deures que mane el cap. 

En definitiva, sembla que, amb aquests canvis i intesificacions, la Questa 
domina la matèria de la Queste i opera amb una certa autonomia respecte 
l’original. Una «operativitat autònoma» que podríem explicar, precisament, 
perquè la Questa és d’un temps tardà, quan, de fet, la cavalleria ja no devia 
tenir ni representar ben bé el mateix món i ideals que la Queste en l’època 
que la van fer; el referent i espectatives que devia tenir el receptor implícit 
de la Questa tampoc no devien ser el mateix... Poder tenir una prova d’això 
mateix en una «nota de traductor» que he detectat en la versió catalana, i 
no hi ha —és clar— al text francés. En un passatge del la Questa (f. 109ra), 
hom ens parla de la gran espasa de les Estranyes Correges, una de les 
armes del que serà cavaller del Sant Grasal. El text català ens diu que «aste 
aspase à nom Astrangens Coraia, enperò en Franse s’epela l’espase 
Estrangues Rangues». Però al text francés sols trobem «L’Espee as 
estranges renges» (227, 27-28). La versió catalana afig una «nota del 
traductor» que explica que a França aqueixa espasa es diu d’una altra 
manera. Potser perquè els seus receptors no devien saber-ho, potser 
perquè els detalls de la matèria de la Queste no eren tan coneguts. 

Malgrat l’ús i abús de l’amplificatio, del descabdellament d’episodis i 
episodis aparentment sense una connexió ferma, en la Vulgata hi ha l’encert 
en la combinació narrativa de la meravella i de la realitat, del que és 
cavalleresc i del que és cortesà i amorós. En aquesta matèria tenim una 
evidència més de l’art combinatòria, de misció de fonts i elements de 
procedències clàssiques i tradicionals. I sobretot la unitat. Aquest extens 
corpus, representa l’últim estadi del procés de misció d’elements 
heterogenis i de dotar-los de cohesió en un mateix continent harmoniós. És 
un complex d’entrellaçaments i d’ampliciacions, de nous personatges, de 
faules arborescents, de peripècies 
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noves i cabdellades l’una darrere de l’altra, sense fi i sovint sense 
connexió ben sovint no gaire explicable. Representava la confirmació del 
pas a la prosa narrativa de ficció. La recerca del Sant Grasal obre un extens 
territori novel·lesc o almenys narratiu en el qual l’imaginari col·lectiu es 
reformula per acció de la formació llibresca dels autors que permet accedir a 
noves capacitats creadores. 

Bé podem dir que llavors el relat ja hi era. Som en el trenc d’alba d’un 
gènere nou que a hores d’ara no ha trobat, en no poques de les seues 
manifestacions, la forma pròpia i definida, definitiva; un gènere, la novella, 
que si el considerem en general, ens semblarà, encara avui, en gestació. 

 87



4. AMOR, AVENTURA I RECERCA, FITES 
CONCEPTUALS CANVIANTS EN UNA EVOLUCIÓ 
LITERÀRIA 

La cort i la cultura cortés eren un fet a les darreries del segle XII. S’hi 
esdevendria un complex nus de lligams convencionals. Un lloc que calia 
perquè la cavalleria assolís bona part de la càrrega ontològica que la 
menava a la recerca. La literatura anomenada «cortés» en serà una bona 
imatge. Una imatge que ben bé no era reflex exacte del món referencial. Era 
més optimista i se situa en la base d’una nova gnosi de la realitat. Un espai, 
tangible i, a més, vivible, on qui el devia ocupar podia practicar les regles de 
l’expressió, sota una altra clau, d’un mateix laberint. La clau, la cortesia; el 
laberint, l’espai cortés de la cort. És des del recer daurat i seré de la cort 
que els seus moradors miraven sense fòbia el bosc, obert a qualsevol 
ferestesa —sempre codificada des de la ment cortés. Hi ha el descobriment, 
el primer redescobriment, de l’individu amb l’amor de clau cortés— enfront 
de la col·lectivitat èpica. 

Més aviat és tracta de l’inici d’un canvi de preeminències, d’una 
evolució... A mesura que s’aferma l’ambient de la cort i s’allunya del feu 
immadur i inestable, canvia el tarannà de la creació literària. El nòdul 
largese, leialté, umilité i l’intent de la integritat espiritual de la cavalleria, fan 
que la cultura cortés o, si més no, la seua expressió literària, esdevinga un 
universal. l, en aquest canemàs, la cort d’Artús i tot el que implica esdevé 
una imatge, un símbol i un ideal. 

A poc a poc, canvien els bagatges d’algunes claus: amor, aventura i la 
recerca: termes de rerefons canviant. A les acaballes del XIII, al llarg del XIV 
i, sobretot, del XV, el personal cortés 
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barata la seua cortesia per d’altres accepcions. Perdran interés pels 
romanços sense guanys. La poiesi tindrà un altre tast. 

En el desig, en el desenvolupament i en les característiques de 
l’aventura tenim bona part de les claus d’aquesta mena de creació literària 
narrativa. En el canvi de sentit i de concepció de l’aventura, que podem 
resseguir dels lais anònims i de les primeres obres de Chrétien de Troyes 
fins a la la Queste —i encara fins a la Mort Artú—, tenim el canvi en la 
concepció del cavaller, de la cavalleria i, també, de l’exercici literari mateix. 

 

4.1. De l’amor 

L’amor cortés provoca una intensificació constant de tot esforç. D’altra 
banda, l’amor cortés vol ser una prova que els valors cavallerescs i cortesos 
són vers i que hom hi té la possibilitat de perfecció. Tampoc no deixa de ser 
simptomàtic que Erec accepte casar-se amb Enide i que el pare d’ella estiga 
tan interessat en la unió. En l’Erec preval la idea de la recerca de la prova 
acceptada autònomament i projectada pel cavaller protagonista. El concepte 
de l’amor cortés va més enllà de la simple relació de sentiments i de cossos; 
igual que la cavalleria ja no és el simple ús bèl·lic de les armes. L’amor 
cortés modifica les condicions de la correspondència entre proece i valore. 
Aquesta recerca, en un primer moment, és una mampresa armada, en la 
qual també hi ha el concurs de l’amor. És precisament aquesta participació 
de l’amor el que contribueix a la idealització de les accions. Hi ha la con-
fiança del cavaller en les seues pròpies possibilitats; heus ací una variació 
en la concepció de l’aventura: «Erec, s’an va; sa fame an maine,/ Ne set 
quel que part, an aventure» (vv. 2766-2767). Podem pensar que no fos 
possible que hi hagués una defensa de l’amor conjugal en aqueix segle XII. 
Hom pot pensar ara en les obres d’Andreu el Capellà o el comú del roman 
courtois i dels lais a patir del Roman d’Eneas fins a Aucassin et Nicollette, 
que no presenten la concepció de l’amor dels trobadors sense determinants. 

Ara bé, front aquesta opinió i en contrast amb l’Erec, poder parlar del 
Girart de Rosselló. A més del relat, vigorós i sagnant, 

 86



de batalles i disputes feudals, el Girart ens explica la manera com «duret 
tostemps l‘amors dambdos [Elissent i Girart],/ ses nulla malvastat que anc i 
fos,/ ams bona volontats esens rescós». Un amor davant el qual el francés 
Carles Martell és quasi un bàrbar i un gelós. La relació entre Elissent i Girart 
fa pensar que hi ha un tast, un tel d’atmosfera pre-cortés. 

Al Girart de Rosselló hi ha un tractament de la dona i de les relacions 
amb ella que no coincideix amb el que trobem a d’altres cançons de gesta. 
Així i tot, encara es tracta d’un text no amerat completament del sentiment 
amorós cortés i no podem oblidar que és la dama qui, tanmateix, es posa al 
servei de l’amic i no a l’inrevés. Girart és en tot moment igual a ella. 
Elissent, no és del tot midons i ell, no del tot vassall seu. No acaba de 
desaparéixer la dama companya o fins i tot companyó que hi ha a d’altres 
cançons de gesta. Però tampoc no podem obviar que al Girart de Rosselló 
hi ha diversos conceptes claus de l’amor que esdevindrà cortés —si en 
certa mesura no ho és ja—. Així trobem druz en diverses ocasions. 
Especialment significatiu és el passatge que ens explica que Girart, de nit, 
s’acosta a Elissent mentre ella era «orent a pau de luz»: 

Ben pro de li se trais; non si fein muz: 
«Donne, per amor Deu, qui fait vertuz, 
E per amor des sains qu’avez quesuz, 
E per [amor] Girart qui fun tes druz, 
Donne, te cri marcet, qu’ere m’ajauz. 

(vv. 7821-7825) 

l midons. El passatge en el qual trobem Folche, Girart, Bertans, Bertolais, 
la reina, Berta i Alpais, «cil furent en la cambre». l Girart diu a Folche: «D’is 
pres que fais?». l Folche respon: «Quan midon plais,/ Qui t’a garit de mort e 
mi en trais.» (vv. 8618-8620). Hi ha d’altres elements: amie, cort, cortés i 
cortesia, gentil —no per sort ací igualat a noble—, gensor i lausenger, 
mesure i sens. 

No sols hi ha la relació de Girart amb Elissent. També és ben 
simptomàtica la manera com l’obra ens presenta Berta, la muller 
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de Girart i germana d’Elissent, de qui, en principi, el nostre protagonista 
no estava tan enamorat. Hom ha vist en Berta una altra muller servent, 
pràcticament sense entitat pròpia si no fos per l’espòs. L’han equiparada a 
la bella Arde, que no pot sobreviure l’estimat Roland, o a Hitgurnd, que 
s’encarrega de tenir-ho tot llest perquè tothom puga fugir de l’avanç d’Àtila 
al Waltharius... Dones que hi eren sols en funció de... Però crec que, quant 
al Girart de Rosselló, és una visió biaixada. És cert que Berta és l’esposa 
fidel, enamorada i abnegada, que pateix calladament amb l’espòs, que és al 
seu servei, tal i com també passa a altres obres de més èpica. Però també 
és cert que és Berta qui renovella l’energia de Girart, qui li dóna els millors 
consells, com ara —malgrat saber que hi va haver una relació especial que 
potser encara hi fos— que Girart anàs a parlar amb Elissent, a la seua cort, 
que s’entrevistés a soles amb ella, perquè aqueixa devia ser —era— l’única 
via de solució a les penalitats que patien. És l’amor que Berta sent per Girart 
i el que ell ja sent per ella el que ara mou l’acció i en marca una inflexió 
decissiva. Abans, al començament de l’obra, també havia estat l’amor el 
motiu de fons del conflicte. 

En aquest sentit hem d’entendre que Berta siga qui fa millorar finalment 
Girart i el fa lliurar-se (i ella amb ell) a praxis fundacionals i més 
trascendents que la mera destrucció bèl·lica. Ací podem percebre una crítica 
a una determinada cavalleria, la destructiva, la que es lliura a guerres en el 
fons fraticides i feudals, que no causen sinó l’odi, la ira, la perdició de la 
terra i de les virtuts. Potser ací també tinguem un dels primers referents 
literaris —força embrionari— d’un ideal d’actuació cavalleresca, de cana-
lització de les virtuts cap a una trascendència veritable que es 
desenvoluparà més als romans. Recordem que, a la fi de l’obra, Girart i 
Berta, per iniciativa d’ella, funden monestirs i abaides, es lliuren a la 
professió de la fe i a la vida religiosa. De fet, el Girart comença com una 
cançó de gesta i acaba com una vida de sants. 

Girart no dubta mai de la seua dona. Podem pensar que el motiu central 
de l’Erec és el dubte del protagonista sobre l’amor d’Enide i la decisió de 
provar-la. Un altre enamorat, Frondino, sí dubtarà en la literatura catalana 
de la seua estimada. En La 
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Història de l’amat Frondino e de Brisona 142, Frondino se separa de la 
seua amada; marxa al turc cobdiciós de triomf. Mentre ha progressat per un 
espai tan llunyà durant dos anys, sembla que un altre pretenia Brisona. Ella, 
també fidel, l’ha rebutjat. Però en tornar Frondino, els xafarders no 
s’encanten i s’afanyen molt a dir-li-ho: ella l’ha enganyat. Així, amb aqueixa 
separació, amb l’amor llunyà que són totsdos per a totsdos, és com hi pot 
haver l’espurna que encén la dinàmica epistolar que se’n deriva i que —
d’altra banda— és el moll veritable de l’obra. 

El Frondino comença amb un avanç de l’argument i ens explica que vol 
contar-nos un dictat sobre una fina amor veraia (v. 6) entre dos amants que 
«per fals jutjaments/ dels malvats envejós» (vv. 8-9 i també 10-13). La 
inculpació de Brisona és cosa dels que, amb els mots, enganyen: 

Mai gent, que en mal parlar 
totstemps troba sabor, 
difamec ab error 
la prous domma Brisona, 
disent quez ella dona 
s’amor az un gai noble, 
e quaix trestot lo poble 
li déron mala fama 

(vv. 250-256) 

Però la difamació ja era un fet. I Frondino se’n dolia: «La tua noble 
persona escarnida per algun enganador, faent-te semblant de amor, sia en 
greu difamació esdevenguda. Totes estes penes ensems unides me tenen 
en dura e cruel pena» (p. 29). 

D’altra banda, Hoepffer 143 considera que el moll de l’Erec de 

 

142 Arseni Pacheco & August Bover (eds.), Novel·letes sentirnentals, Barcelona, Edicions 
62, 1975, pp. 71-94. 

143 Ernest Hoepffner, «Robert de Boron et Chrétien de Troyes», dins Les Rornans du Graal 
dans la littérature des Xlle et XIIIe siècles, París, Collections Internacionaux du Centre National 
de la Recherche Scientifique, 1956, pp. 97-99. 
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Chrétien no és tant eI valor d’Erec com l’amor d’Énide. En aquesta els 
protagonistes concilien, en eI fons, el desig la necessitat— d’aventura amb 
la vivència de l’amor, i aquest és, al meu parer, un dels seus aspectes més 
interessants. Tal i com hem vist que ja podia començar a passar en el Girart 
o com també podem endevinar en una altra obra primerenca com ara el 
Roman de Thébes. En el roman d’Erec Chrétien ens fa veure que Erec (o 
qualsevol altre cavaller —de la realitat—) pot trobar, en la mateixa persona, 
la seua muller i la seua amiga —la qual cosa no devia ser tan normal en la 
societat cortés del segle XIII—. Afany que Chrétien desenvoluparà —per 
reflex/resposta del Tristan— en el Cligès, on fon l’amor-passió, la fin’amor i 
l’amor cortés conjugal. 

En el Chevalier au la Charrette tenim un amor molt més poderós. En 
aquesta línia Foerster 144 creia que la idea de fons del roman de Lancelot 
seria l’amor servil d’aquest cavaller per Ginebra, que fa que esdevinga un 
ser inferior i sense voluntat en mans de l’amada. L’amor és molt poderós. 
Devia ser aquest el roman del triomf de l’amor? Jean Marx 145 escrivia que 
aquesta obra es consagra a la glòria de l’amor. Així hom podria creure que 
és la reivindicació del poder de la fèmina, de Ginebra. Una singularitat 
amorosa que no deixa de ser significativa. Ací Ginebra és una dona que se 
sent plena de tendresa pel seu amant. Però Lancelot l’estima amb adoració, 
com si fos deveres una deessa. La veritat és que Lancelot és en mans de 
Ginebra... Lancelot no s’assembla gens als altres herois de Chrétien. Però 
no s’hi tracta de fer veure com pot patir un enamorat per una passió 
adúltera. Fowler 146 no creu que la interpretació d’aquest amor haja de ser 
dins l’esquema d’un cant de glòria a l’amor adúlter. Considera que Chrétien 
hi degué tenir una altra 

 

144 Chrétien von Troyes, Der Karrenritter, a cura de Wendolyn Foerster, Hale/Saale, 1914, 
p. XXII. 

145 Jean Marx, Nouvelles recherches sur la littérature arthurienne, París, Klincksieck, 1965, 
p. 50. 

146 David C. Fowler, «L’amour dans le Lancelot de Chrétien», Romania, 91 (1970), 390. 
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intenció. Lancelot no pot ser les dues coses alhora, cavaller i tan 
enamorat. I l’amor el perd. De tota manera, no oblidem que aquest roman és 
encàrrec de Maria de Xampanya... 

En Yvain 147 tornem a tenir l’amor, la conciliació entre amor i matrimoni... 
Una solució fidel a la que trobem en l’Erec i en el Cligès, solució que devia 
ser més avinent amb el tarannà moralista de Chrétien. Hi ha un hedonisme 
cortés, però tendent al matrimoni, veritable compromís entre el cor i la 
saviesa. Tornem a no tenir l’amor cortés dels trobadors. En el pròleg de 
Yvain, hi ha un cert to melangiós. Una part de la cort parla d’un amor que ja 
no hi és: 

Mes ore i a mout po des suens; 
Que abien pres l’ont tuit leissiee, 
S’an est amors mout abeissiee 

(vv. 18-20) 

Hi va haver un temps en el qual l’amor era cortois, preu, large i enorable. 
I ara l’amor no és així: 

Mes por parler de çaus, qui furent, 
Leissons çaus qui an vie durent! 
Qu’amor vaut miauz, ce m’est avís, 
Uns cortois morz qu’uns vilains vis 

(vv. 29-32) 

L’amor provoca una contradicció amb la seua natura sublim: 

Mes ore est ele bien venue, 
Ci iert ele a enor tenue 
Et ci li fet buen demorer. 

 

147 Mario Roques (ed.), Les Romans de Chrétien de Troyes.4. Le Chevalier au Lion, París, 
Classiques français du moyen age, 1960. I cfr. Jean Frappier, Étude sur Yvain ou Le Chevalier 
au Lion de Chrétien de Troyes, París, Société d’Éditions d’Enseignement Supérieur, 1969, p. 
189. 
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Einsi se devoit atorner 
Amors qui siest haute chose, 
Que mervoille est, comant ele ose 
De honte an si vie les deçandre. 

(vv. 1391-1397) 

L’Ivain presenta una mena de protesta de l’home contra el poder de 
l’amor. En part pot ser una resposta al Lancelot. Perquè el roman d’Ivany és 
un intent—potser l’últim entre les obres de Chrétien de Troyes— de 
restaurar la garantia de l’amor, de les seues fites mundanes, humanes; de 
no submissió quasibé total. Així és com l’aventura s’acolora amb uns altres 
tons. Quasibé amb una mena de tragicomèdia de l’aventura i de l’amor. No 
podem fugir del nòdul aventura/amor, aquests ens es determinen 
recíprocament i medular. Hi ha una correspondència biunívoca entre tots 
dos; no tindrem l’un sense l’altre, la trascendència és conjunta i els seus 
canvis, les seues evolucions i trajectòries van trenades. I així ho llegim en 
l’/- vain: «Et qui ce [la joia d’amor] pert par son mesfet,/ N’est droiz, que 
nuene avanture est.» (vv. 3561-3562). 

Alhora també hi ha no poc de racionalització de l’amor com a centre i font 
d’una doctrina de vida ocupada a transformar l’impuls humà; a fornir un orde 
nou. L’amor cortés esdevé així el mitjà per a posseir el món extern. De fet, 
l’amor ja té un sentit especial, una accepció moral, en l’Erec. L’amor cortés 
és arrel i continent de virtuts (franquesa, llarguesa, humilitat, etc.). Cortezia, 
a més, és un complex d’atributs com ara jovens, mezura, pretz e donar, etc. 
Quasi esdevé un motiu d’adoració, un catalitzador d’una relligadura especial 
de l’amant (fidel) amb els seus manaments. Per açò aquest amor fa fallida. 
Arriba a desenvolupar-se quasi de forma blasfema en l’adoració de 
l’estimada i així s’exposa a la crítica i a la condemna eclesiàstiques. 

Hi ha una tendència a l’espiritualització de l’amor, de l’amor dels 
cavallers i de la resta dels habitants de la cort; els valors que la conformen 
ideològicament es mistifiquen, s’apropen a Déu. Així, l’amor cortés 
trascendeix les fites limitades de les relacions que es fonen en elles 
mateixes, merament físiques i corpòries. Per als italians l’amor és font de 
plaer, de joia; també alguna 
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cosa més enllà del mer plaer... L’amor serà allò propi del cor gentil. 
Dante Alighieri 148 ens diu que l’«Amor e ‘l cor gentil sono una cosa» i el cor 
gentil és allò on —segons Guido Guinizzelli— «rimpaira sempre amore/ 
come l’ ausello in selva ala verdura» (140, vv. 1-2). Perquè, com podeu llegir 
en els versos següents, «Amico di Dante» ens diu que 

Amore è un solicito pensero 
chontinuato sovr’ alchun piacere 
che- II’ occhio à rimirato volontero: 
sicché, imaginando quel vedere, 
nassc’ indi Amore, ched è segnore altero 
nel cor ch’o detto à gientil volere 

(146, vv. 8-14) 

L’amor serà, al cap i a la fi, allò que farà que, segons una expressió més 
tardana com ara la d’Ausiàs March, la mort, la fi, no passe: «En cor gentil 
Amor per mort no passa,/ mas en aquell qui per los vicis tira» (XCII, vv. 11-
12) 149. L’amor és joia de mena trascendent, des dels inicis. Així Arnaut de 
Maureuil feia aquesta concatenació 150: 

Ses joi non es valors 
Ni ses valors honors, 
Que Jois adutz Amors 
E Amors dompna gaia 
E gaiesa solatz e cortesia 

Abans, però, tot tendia a relativitzar qualsevol relació que es fonamentàs 
sols en l’amor dels sexes. Ultrapassava la força del 

 

148 Vita nuova, XX, 3-5, v. 1, segons D’Arco Silvio Avalle, «ai luoghi de delizia pieni». Saggio 
sulla lirica italiana del Xlll secolo, Milà/Nàpols, Ricardo Ricciardi editore, 1977, p. 144. 

149 A cura de Pere Bohigas, vol. 4, Barcelona, Barcino, 1955. 

150 Arnaut de Maureil, Les poésies lyriques du troubadour..., a cura de R. C. Johnson, París, 
1935. 
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destí, I’ens que permet l’autoconsciència de l’amant que el practica. 
L’amor s’enalteix, fins i tot esdevé ars, estèticament i ètica. Fins i tot ofereix 
possibilitats místiques. Hi ha una estranya sublimació de l’amor. La 
fin’amors esdevé Amor Celest i la Mare de Déu el seu apòstol. L’amor 
esdevé un vehicle religiós, d’expressió i de pràctica religioses i, fins i tot, 
objecte de culte. De tota manera, no oblidem la part d’encert de Demony 151 

quan ens recorda que «Courtly Love was formed, developed and spread in a 
milieu that was fundamentally Christian and which had been so for 
centuries.» Aquesta concepció de l’amor en Li contes del Graal no es 
comprén sense les obres anteriors. En aquests texts, Chrétien 
conscientment no volia reportar el món meravellós de les fades de les 
tradicions cèltiques. No volia evocar la meravella, sols servir-se’n. En aquest 
sentit, ens diu que Chrétien de Troyes —així com els ideals de món, de 
cavalleria i d’amor que representa— és sens dubte influït pel sentiment 
cristià. 

Tot va començar a canviar en el segle XIV. Abans ja havíem pogut 
percebre un canvi qualitatiu i significatiu a les obres de Chrétien de Troyes. 
Els cavallers canvien. La fémina també evoluciona en aqueixos romans. Ja 
hem vist què fa Énide a l’Erec, o Elissent o Berta al Girart o Iseut al Tristany 
o fins i tot Ginebra... Però a partir del segle XIV es bona de veure que hi ha 
una degradació progressiva del personatge femení, almenys si atenem a la 
literatura catalana i en contrast amb aqueixes obres. Les seues qualitats 
morals i el seu caràcter empitjoren. Els protagonistes de Blandín de 
Cornualla, Blandín i Guillot Ardit, cavallers que venen de Cornualla, o de 
Frayre de Joy e Sore de Plaser, Frayre, o el cavaller lacrimal de Planys de 
cavaller Mataró, així com també la veu del bisbetó al Sermó del Bisbetó... 
sols són hòmens als quals no cal que les dones excedisquen d’aquesta 
condició. Ni Brianda ni Yrlanda, al Blandín, ni Sore o la seua mare, al 
Frayre, ni les dones que apareixen en el Sermó, ni, fins 

 

151 Alexander J. Demony, The Heresy of Courtly Love, Nova York, MacMullen, 1965, p. 27. 
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i tot, la dama que abandona Mataró, en els Planys, no s’assemblaran a 
aquelles que permetien que els seus amants arribassen al drutz. Tampoc no 
seran com les dones que deixaven penyores perquè els seus cavallers 
poguessen declarar que n’eren servidors fervents. Seran, ara, objectes més 
passius. No són personatges plens i sols poden fer que els seus cavallers 
esdevinguen «hòmens casats»... i sembla que ells, amb això, ja en tenien 
prou. En la narrativa catalana del segle XIV, la dona té i representa un altre 
credo. Un altre credo que no sols serà el de la dona, personatge literari, sinó 
també el credo de la societat d’un temps nou que s’apropava. 

Així ho podrem veure al Blandín de Cornualla. Els seus protagonistes no 
són com els personatges del cicle del de Troyes ni com els de la Vulgata. 
Blandín i Guillot Ardit pretenen, només, contraure matrimoni satisfactori i 
profitós amb sengles donzelles riques i benestants. Elles, Brianda i la seua 
germana Yrlanda, esperen, quietes, quasibé mirant. Brianda, lliurada per 
Blandín, i Yrlanda, atorgada a Guillot per Brianda com a prova d’amor a 
Blandín. 

Serà semblant el que trobarem, en aquest sentit, en el Frayre. Hem de 
remarcar que —a diferència del Blandín—el Frayre encara conserva l’encís 
d’una certa màgia popular que la mà autora de la versió que en coneixem 
ha sabut mantenir. Potser siga aquesta la raó per què hi trobem una dona, 
Sore de Plaser, amb una personalitat més viva, que no podem comparar 
amb la quasibé inexistència efectiva/física de Brianda i Yrlanda. 

No tindrem aqueix mateix to en el Facet Quan aquest text deixa de 
banda l’original llatí, passa a ser una apologia de la continència. Ara podem 
reportar el cas de la protagonista del primer exemple de la Salut d’Amor, la 
filla del rei N’Ariens, que, amb el seu estimat, es va deixar morir d’innanició; 
no volia cometre deshonestedat ni deshonor. Així, diu: 

«E perd son temps qui crei alor 
«farà mai son prou que deçà, 
«car ja null temps tant no farà 
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«mal turment, enuig ni dolor 
«que en faça re que a desonon 
«me torn ne que me puixen blasmar» 

(vv. 305-310) 

Menys respectuosa, però, serà la protagonista del segon exemple 
d’aquesta mateixa Salut. Quan, per fi, la comtessa accepta l’amor del 
cavaller, jove i pobre, apareixen en escena set esperits blancs sobre 
palafrens blancs i uns altres set, negres ara, que cavalquen sengles cavalls 
negres. Els blancs són els esperits de dones que es van lliurar al gaudi de 
l’amor, els negres són aquells que hi van restar fermes i fredes. Aquesta fi 
ens fa pensar que en aquesta Salut hi ha una certa intenció moralitzadora, 
almenys d’acord amb el déu de l’amor. Es tracta, aquest, d’una deixa de 
moralina que, bo i els suggeriments i la subtilesa que n’hi ha, podem 
endevinar també en obretes com Una aventura, Déu d’Amor caçador o el 
Conte d’Amor... 152

Però el paper de la dona no millora. Ni tan sols en els Planys del Cavaller 
Mataró. Ací l’estimada abandona el cavaller perquè les raons d’un frare li 
han comprendre que aqueix és amor que no és bo, que és massa escalfat, 
que val més lliurar-se a Déu. Ella abandona cosmètiques i vestits luxosos i 
s’engenolla, abillada modestament i devota amb senzilleza, vel blanc i 
paternosters al coll. Ara té un altre amant. Ara no tenim una dona que mira, 
més aïna passiva, sinó que almenys prega. Aquesta actitud ens pot 
evidenciar el conflicte que, entre cavalleria i clergat, llavors agitava la 
societat; ja hem vist que, de fet, es tracta d’una oposició que surgeix 
quasibé a l’inici mateix a la cavalleria. L’interés dels religiosos per una 
cavalleria més celestial i menys trenada amb els instints, passions i fets 
terrenals. 

Aquesta actitud de la dama dels Planys ens crida l’atenció en el paper de 
la dona en les obres de la Vulgata especialment, en 

 

152 Martí de Riquer, Història de la..., 2, pp. 42-75. 
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una que, com la Queste del Saint Graal, bé pot pretendre la repre-
sentació ideal del cavaller model. Ja hem vist que en la Queste triomfa la 
cavalleria celestial (Galeàs, Pereceval i Baorts) mentre que els terrenals 
(Lionel, Galvany i Lancelot mateix) cauen víctimes dels pecats. Precisament 
per aquest missatge i per la vocació trancesdent (la Virtut, el Bé..) és molt 
significatiu el tractament de la dona en aquesta obra. No està degradada, 
simplement quasibé no hi és i, quan hi és, la seua presència té tons no 
positius del tot. Tret de la breu presència de Ginebra a l’inici, sols trobem 
donzelles que estan en un segon pla molt clar. Com ja veurem més avant, 
sabem que són belles, però res més. Fins i tot es perceptible que, quan la 
Queste subratlla amb més intensitat la presència de la fémina, més aprop 
som d’un fet perillós per als cavallers protagonistes. 

Una altra actitud, una altra mena de dona i un amor divers s’evidencien 
en el Tirant lo Blanch 153, en concret quan Carmesina es mostra indecisa 
sobre si és lícit estar enamorada de Tirant i si la seua relació pot anar avant. 
En teoria, aqueix amor és impossible. La Viuda Reposada li ho fa veure i 
repta Carmesina perquè festeja amb Tirant, un servidor de son pare, amb 
algú molt més baix que ella que, a més, és estranger. Li diu que té molt poc 
trellat i Carmesina està consirosa. La reacció immediata d’Estefania és, 
però, reveladora. Carmesina (i ella mateixa) s’han de comportar com els és 
dat. 

Qui em faria a mi estar —dix Estefania—, per temor de pare, de no 
dansar e festejar segons a nosaltres, donzelles cortesanes, és 
dat? Com sia cosa acostumada com les donzelles estant en cort 
se tenen a molta glòria que sien amades e festejades (406) 

Ací se’ns estableix una contraposició, entre aquesta opció d’Estefania i la 
moral Viuda Reposada... Tanmateix la Viuda 

 

153 A cura de Martí de Riquer, Barcelona, Ariel, 19822; en les referencies textuals seguisc 
aquesta edició, i sols en done la pagina o pagines, entre paréntesis i sense abreviatura. 
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Reposada opera sempre deixant-se portar per la gelosia, ella estima 
sense mesura Tirant i no pot avenir-se quan Tirant no li correspon gens i 
comprova que està enamorat de la joveneta Carmesina. 

Tot i que per gelosia, la Viuda Reposada manifesta una reacció segons 
uns usatges més vells del que la realitat feia, a mitjan segle XV —quan 
Joanot Martorell va escriure el Tirant—. Representa una altra idea de cort 
potser tan deixada ja com aqueix Artús que apareix en el Tirant, engabiat, 
ridiculitzat, personatge d’un entremés. 

L’amor de Tirant i Carmesina no és senzill i no sols perquè la Princesa al 
començament sentís aqueix debat que Estefania i Plaerdemavida l’ajuden a 
resoldre; no sols perquè la Viuda Reposada contínuament l’entrebancàs; no 
sols perquè tanta passió com hi ha entre ells no puga consumar-se fins ben 
avançada l’obra i després de véncer les dificultats; no sols perquè a la fi 
moren els dos amants... Potser perquè des del començament aquest amor 
fa patir. Just quan es coneixen ja podem esperar una relació complexa i una 
fi no gaire feliç. Aquest amor s’imposarà als fets i a la recerca del nostre 
cavaller, els determinarà. Tirant, només arribar a Constantinoble i després 
de presentar-se a l’Emperador, vol fer reverència a l’Emperadriu i al 
Príncep, que hi és de cos present, mort en la lluita contra el turc. Saluda 
l’Emperadriu. La sala és fosca i Tirant fa portar torxes. Amb aquestes 
flames, que irrompen vivíssimes en una foscor de dol, Tirant reconeix el que 
hi ha. Veu Carmesina, gitada damunt aquell llit amb brial de setí negre i 
vestida de vellut també negre. Tot és fosc. També hi són Estefania i la Viuda 
Reposada i moltes dones i donzelles més, totes quasibé ombres atenallades 
per la foscor i el dol. Tirant mana obrir les finestres, la llum penetra i desfà 
les ombres i el nostre cavaller s’enamora de Carmesina. Martorell ens diu 
que les orelles de Tirant estaven atentes a les raons de l’Emperador, però 
«los ulls d’altra part contemplaven la gran bellea de Carmesina». Ella, 

per la gran calor que feia, perquè havia estat ab les finestres 
tancades, estava mig descordada mostrant en los pits 
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dues pomes de paradís que crestallines parien, les quals donaren 
entrada als ulls de Tirant, que d’allí avant no trobaren la porta on 
eixir, e totstemps foren apresonats en poder de persona lliberta, 
fins que la mort dels dos féu separació. (410) 

S’ha parlat molt de l’enamorament i de la manera com l’amor entra pels 
ulls i arriba al cor en forma de sagetes que el travessen; en trobem 
nombrosos exemples dels clàssics grecollatins fins al Segle d’Or espanyol. 
Ara sols vull cridar l’atenció que aquesta premonició de la mort dels dos 
amants —entre d’altres que hi al Tirant— és perquè aquest no és, almenys 
en l’instant mateix d’iniciar-se, un amor per igual, aquell que no generava 
dolor ni problemes, aquell en el qual i pel qual els dos s’enamoraven al 
mateix temps i amb la mateixa intensitat, aquell que trobem, per exemple —
no són gens nombrosos els exemples ací—, en el Roman de Flamenca. 
Tirant i Carmesina s’estimen sincerament i total, però aquest amor no és 
com el de Flamenca i el seu ben enamorat. Aquests amants occitans senten 
la joia de l’amor compartit o igual que aquesta obra mateixa ens explica: 154

Quan dui arran fin e coral 
dregiz oilz s’esgaron per egal, 
en dreg amor, mon eissient, 
tan granz jois al cor lur deissent 
que li douzor que d’aqui hais 
lu reven tot lo cor e pais 

(vv. 6569-6574) 

Tirant —també Calisto— sent el mal d’amor i això determina en gran part 
el seu destí. Un amor i un sentiment no equilibrat tot i que sincer, que el 
portarà a la mort de Lauseta i a l’anada (fugida) al Nord d’Àfrica, que acolora 
la seua recerca i la matisa. 

 

154 Vid. Lola Badia «"On qui ama es content de ço que ha": Flamenca, 6569 6624», dins R. 
Cierbide (ed.), Actes du IV Congrès International de l’AIED, 1, Vito ria-Gasteiz, Universitat del 
País Basc, 1995, pp. 3-18. 
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4.2. De l’aventura 

L’aventura és un ens especial en la literatura cortés més en concret, en 
l’artúrica. Simptomàticament, a mesura que el roman s’aferma i es 
desenvolupa —ja a partir de la segona meitat del segle XII—, s’especialitza 
un mot per a l’expressió de la mena d’acció que narra: aventura. D’ací que 
—potser per metonímia en negatiu— esdevinga «destí malhaurat» en el 
Tristany de Béroul. Chrétien li dóna un sentit més específic: prova o conjunt 
de proves en el decurs d’una progressió física i moral del protagonista. 

Primer, l’aventura s’imposava als principis humans, els superava. 
L’aventura havia estat, des de l’inici, en el moll de la recerca. Ja Eberwein 
155 considerava que hi havia una relació entre aventura i evenio-eventus, en 
la qual es desenvolupava la constant recerca/desig d’una potència 
invulnerable, desconeguda i trascendent; d’altra banda, entre aventura i 
advenio-adventus, entés en sentit religiós. Mostrava, a més a més, com hi 
devia haver una estreta relació entre comunió dels sants i aventura. 

Viscardi 156 encertava més perquè intuïa una individualitat més intensa en 
la recerca aventurera dels cavallers. S’estenia en el fet que els cavallers de 
Chrétien de Troyes cerquen en l’aventura la prosa per la seua pròpia 
voluntat, no per obeir els designis de Déu. Si repassem la trajectòria 
gnoseològica d’aquest concepte, des de la Vie de Saint Alexis fins a Jean 
Renart, comprovarem que s’intensifica aqueixa individualitat, que, de fet, l’a-
ventura, no sols és una prosa per a l’ensenyament del valor i de la virtut, 
sinó també de la recerca d’una felicitat perduda. I, amb açò, ens acostem a 
la consideració de l’aventura en el sentit de la quête del Sant Grasal. 

 

155 E. Eberwein, Zur Deutung mittelalterlicher Existenz, Bonn, Boln, 1933, pp. 26-29. 

156 Antonio Viscardi, Storia delle letterature d’Oc et d’Oil, Mila, Accademia, 19672, p. 212. 
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Sembla que, de sempre —o quasi des del començament—, l’aventura ha 
fet cap a alguna mena de trascendència. La recerca de l’aventura no es 
justifica per ella mateixa. La raó de ser del cavaller (bellator) primer era la 
guerra i els fets de la guerra. Però més avant, amb el pas del primer al 
segon feudalisme, la necessitat de transformar l’ofici militar en virtut a fi de 
justificar la seua funció, no podia sinó determinar una moralització de la 
praxi cavalleresca, una quasibé mística de l’esforçat croat. I és que les 
croades no van poder reeixir en la conquesta de Terra Santa. Hi haurà un 
nou sentit de l’exercici de les armes que es relaciona a l’empresa del 
cavaller errant i que confereix a l’aventura una legitimació trascendent: es 
relaciona íntimament el destí del cavaller amb el significat de les armes. 

En la seua primera aparició en la Vida de Sant Aleix, en les cançons de 
gesta de la fi del segle Xll i també en els anomenats romans antichs, 
l’aventura es presentava com a «destí», «sort» o «cas». Però, quan les 
batalles esdevenen combats singulars, no és per atzar que hi ha 
l’afermament fins i tot administratiu més sedentari— de les corts feudals i 
del poder que representen, més lligat als designis de les respectives 
corones que no abans. L’ideal cavalleresc de la recerca de l’aventura degué 
tenir un temps òptim per a constituir-se al llarg del període relativament 
pacífic de l’ambient francés entre 1160 i la tercera croada, el 1190. 

Tampoc no és per cas que alhora hi ha una altra expressió literària de 
l’aventura. Així és com podrem llegir en el Roman de Troie 157 mateix: 

Trop par lor torne a grant meschief 
De ço que il n’ont Achilles: 
C’est cil qui sosteneit les fais, 
Qui les granz estors mainteneit, 
Cui aveneient aventures. 

(vv. 20345-20349) 

 

157 Benoit de Saint-Maure, Le Roman de Troie, 3, a cura de L. Constans, París, 1910. 
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Llavors ja hi ha les corts, com aquella que va encomanar a Chrétien de 
Troyes diverses obres o com la d’Alfons I d’Aragó, no per res dit el 
Trobador, que dóna nom a una de les etapes més reixides de l’època 
clàssica dels trobadors i en la qual, per exemple, hom va recitar el Jaufre —
tal i com ens diu aquesta obra mateixa—. Són espais en els quals l’home o 
l’ideal d’home comença a ser mesura i model. L’empresa de l’individu 
excel·lent ací ja no sols és la proesa marcial que decideix el decurs d’una 
batalla —com al capdavall passava en el Roman de Troie—. El destí de 
l’home no és tant el de l’heroi de la col·lectivitat, és la recerca del destí 
propi, d’un mateix. 

Es tracta de la paulatina preeminència de l’individu. S’anuncia un nou 
tipus de món cavalleresc, el que coneixerem pels romans ja courtois que 
aqueixa mena de cort demanarà i projectarà. Romans, obres literàries que 
són referent alhora referència— d’un món que ja no és el mateix. 

En Érec et Énide , primer roman artúric, minven i se superen les 
tensions dels diversos grups nobles, que podien fer perdre l’equilibri 
harmoniós que percaçava la cavalleria. No per res prima sobretot en l’Erec la 
problemàtica del gaudi, de la relació cavalleria/amor. En l’amor cortés 
exemplar es condensen les aspiracions ideals del món cavalleresc. 

158  

En l’Yvain l’aventura és símbol de la llunyania entre el cavaller singular i 
la resta. La seua aventura, ja hem de veure-la sota una altra òptica —tot i 
que encara dins l’àmbit cortés—. I així llegim: 

Mer or ert mes sire Yvain sire, 
Et li morz est toz obliez 
Cil qui l’ocist est mariez; 
Sa fame a, et ensanble gisent 

(vv. 2166-2169) 

 

158 Mario Roques (ed.), Les Romans, 1, 1952. 
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Per a Tristany, l’aventura té un significat que ens avança un altre nivell 
de consciència. Tristany plany el seu destí: «Plaint s’aventure e sa juvente» 
(v. 1861) . L’aventura es fa destí, però no necessàriament per a fer-ne 
plor. Així, per exemple, Artús diu a l’Orgullós de la Landa que es presenta a 
la seua cort com a presoner de Perceval: «Que joie et buene avanture et/ Cil 
qui de vos presant m’a fet.» (vv. 4021-4022). 

159

L’aventura és el destí i la possibilitat de ser-hi. En un passatge del 
Perceval, la seua cosina el plany perquè no ha fet el que havia de fer: 

si granz biens an avanist, 
Mes or saches que crant envi 
An avandront toi et autri. 
Por le perchié, ce saches tu, 
De ta mere test avenu 

(vv. 3590-3594) 

Potser perquè l’aventura és la justificació de la recerca, de la vivència 
cavalleresca de l’home d’armes alhora, provoca una mena de concert agònic 
amb ell mateix: la superació d’obstacles físics (enemics, castics, privacions 
imposades per l’errança...), que deriven en mistificació de les virtuts i 
gràcies de qui ho aconsegueix. En una Edat Mitjana solcada de tanta pere-
grinació i croada, on les vies eren objectiu preciós de les paus divines, no és 
estranya la imatge del cavaller que executa la seua recerca molt prop dels 
camins, de les sendes, els viaranys... La recerca cavalleresca s’acosta a la 
del peregrí. El sentit de la via, del camí, del viatge, de l’aventura no és 
unívoc ni només físic, sinó suggestiu. 

Així i tot, hi preval el sentit positiu de l’aventura. Auerbach  ens explica 
que «El mundo de la «prueba caballeresca» es un 

160

 

159 Edició a cura de Joseph Bérdier, París, Didot, 1907. 

160 Op. cit., p. 132. 
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mundo de aventuras; no sólo contiene una ristra casi ininterrumpida de 
aventuras, sino que no contiene otra cosa; nada ocurre en él que no sea 
escenario o preparación para una aventura. Es un mundo creado y 
preparado ex profeso para la prueba del caballero.» En l’aventura hem de 
trobar el significat de l’esforç sempre renovellat per combatre i afermar 
contínuament l’orde cortés-cavalleresc. Una mena de vocació que s’inicia 
pel combat individual i intern, pel i amb el propi ésser. Per tant, l’avetura és 
una eina de perfecció individual, exemplar per a la comunitat. L’aventura és 
segur de l’existència del món cortés, amb tot el que d’exclusiu i excloent ha 
de tenir l’elite que s’hi veu amb cor i que, a més, s’hi pot veure amb cor. 

Com a lluita contra el que no és el seu orde, contra la realitat que, 
encisada, no es correspon amb la joia de la cort cortés —sic artúrica—, la 
cavalleria s’individualitza amb l’aventura; això en la mesura que l’aventura es 
torna eina de millora del cavaller singular. Una temptació de fer unitari 
l’intern i l’extern; un afany per ser alguna cosa més... Ens apropem a la idea 
de la perfecció en el servei i relligadura amb Déu que podem trobar en la 
Queste del Saint Graal. 

L’aventura s’omple de trascendència. L’aventura, tal i com podem 
comprovar en la Queste, és allò que deveres orienta i dóna sentit no sols al 
cavaller sinó també a la cort. Hi ha claus d’una tendència religiosa, de 
confusió en Déu de l’objectiu de l’aventura. L’aventura i la queste són 
temptatives de restauració, de reintegració d’una harmonia perduda. En 
aquest sentit, l’aventura fa que la recerca tinga com a objectiu el sentit de la 
vida mateix. L’aventura i les accions que s’hi desenvolupen són, així, alguna 
cosa més que la mera successió de fets i esforços. També és tot un símbol 
de progressió interna, endògena, ascètica i —a la fi de la Queste— mística. I 
és que per al primer cercador del Sant Grasal, Perceval, l’aventura i la 
cavalleria són, precisament, en funció de la recerca del Grasal, és a dir, 
quasibé en funció d’ella mateixa i per ella mateixa. Hi ha el triomf de la 
cavalleria celestial. El triomf és complet. Aquella sucumbeix i Galeàs mor 
extasiat de contemplació. La cavalleria terrenal s’encén 
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de lluita fratricida, ja denigrada per Galvany i també per la follia de 
Lancelot. La batalla de Canlaam contra Mordred afecta fins i tot Artús, que 
no reeix en aquesta represa de protagonisme i després de tanta inactivitat 
suspecta (Mort Artu). García Gual ens parla d’aquesta trascendència 
espiritual, que s’anuncia ja en la novel·la de Chrétien (Li Contes del Graal), i 
que desfà el sentit cortés de la cavalleria «en aras de un ascetismo y de un 
misticismo que hallan en La búsqueda del Grial una de sus más logradas 
alegorías.» 

161 

L’al·legoria de la fi d’un món que ja no té correlat referencial —o que ja 
no interessa—. Resina 162, en la conclusió del seu llibre, coincideix amb 
aquest parer: 

El Grial, así como las aventuras de que es causa final, es 
reconocido como acción no mundana y realidad trascendente, 
interior al orden de los fenómenos, pero de ningún modo 
concasual con ellos. 

Li contes del Graal de Chrétien és un itinerari altern. Perceval i Galvany 
protagonitzen episodis diferents que ben bé resulten contraposats. 
Contraposició que no és de protagonistes, sinó —sobretot— del que 
cadascun significa. 

Hom substitueix la violència de la cavalleria profana per la caritat; la 
supèrbia per la humilitat; la luxúria, per la castedat. Perquè el Sant Grasal 
suposa una consciència ja diferent de la cavalleria i també de la cultura 
cortés cortés mateixa. És una aventura d’abast més gran, endògena i amb 
expressió física, amb eixida a l’exterior, amb esforç físic, amb l’abandó de la 
cort i l’enfrontament amb les feresteses(-temptacions) dels paratges i 
boscos. La recerca del Sant Grasal té un abast molt més ample i elevat. És la 
recerca de la Gràcia, de la llum, de la Beatitud—en definitiva—. És tracta 
d’una veritable ordenació del món laic o, 

 

161 Primeras novelas..., p. 265. 

162 La búsqueda...,  p. 352. 
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segons la bella imatge de Lot-Borodine 163, «c’est encore la pénétration 
d’un monde séculier dans le jardin secret de la mystique claustrale.» 

La del Sant Grasal és una matèria de Bildungsroman, és a dir, la narració 
o la història d’una formació que ho és també de la pèrdua i la recuperació de 
la inocència i de la gràcia. l ja des de Li contes del Graal de Chrétien. 
L’aventura de la recerca del Sant Grasal fa que la individualitat del cavaller 
esdevinga la recerca de la ventura col·lectiva. Aquesta és la recerca de l’en-
senyament de qui la Ilig. l aquests cavallers són perfectes, sublims i 
celestials. 

Sintetitza els mals i els remeis d’un món llavors clivellat; n’és la imatge 
ideal. Potser com se’ns presenta també en La Faula de Torroella, ja en la 
segona meitat del segle XIV. L’autor de Queste del Saint Graal ha de 
postular la universalitat i la historicitat del contingut simbòlic. Un contingut 
en la configuració del qual degué tenir no poca importància l’esperit 
monàstic. Potser per això, en aquesta obra, hi ha la quasibé eliminació dels 
valors de la cort. Som prop del Llull del 1272, de la cavalleria ennoblida per 
la vocació cristiana i pel fet que «per los cavallers és mantinguda sancta 
Esglesia.» Som més prop del veritable afany de la Queste. No tant 
harmonitzar cavalleria i virtuts cristianes, sistemes axiològics en el fons 
quasibé incompatibles. L’autor, monàstic, fa un ús ben interessat de la 
cavalleria, de la literatura d’inspiració artúrica per refusar —ensenyar a fer-
ho— l’ideal cavalleresc que havia primat fins llavors. L’oposició entre la 
cavalleria celestial i la terrenal n’és bona prova: aquella, minvada, i aquesta, 
glorificada finalment per Galeàs. La Queste, a més, marca la diferència en 
una progressió que allunya Lancelot, 

164 

 

163 Myhrra Lot-Borodine, «Les grans secrets du Saint-Graal dans la Queste du Pseudo-
Gautier», dins René Nelli (ed.), Lumiere du Graal, París, Cahiers du Sud, 1951, p. 174. 

164 Llibre de l’Orde de Cavalleria, a cura d’Albert Soler Llopart, Barcelona, Barcino (ENC), 
1989. 
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enfollit, i Galeàs, que assolirà el Grasal. Aquest cavaller no és tant una 
personalitat en desenvolupament, com una reproducció de l’heroi arquetípic, 
perfecte, monolític. Perquè la perfecció de l’heroi és conditio sine qua non; 
ha de seguir el model i el model és Crist. 

L’aventura és decisiva per a la cavalleria, per a la gnosi del fer del 
cavaller, d’intel·leció del món. Amb el canvi d’aquest concepte, canvien les 
coordenades de situació de l’home al món. Una nova ètica. 

L’aventura es modifica i la seua funció en la model·lació de la imatge de 
l’ideal de l’home cortés, que és una altra. Hi ha una altra aventura; hi deu 
haver també una altra cort. Han creat uns mons possibles que no són els 
mateixos. N’hi ha uns altres que s’assemblen més a unes espectatives 
referencials més interessades. L’entesa entre el món i la literatura 
evoluciona. El model d’home no és el mateix. 

Ja no és com en l’Erec, on l’amor és la força que mena a l’aventura; 
perquè és font de perfecció, de millora. L’amor idealitza les accions d’Erec i 
dels contraris amb qui s’enfronta. Però ja en aquesta obra es planteja la 
causa i la lògica de l’enfilall de combats que ha de ser la vida del cavaller. 
Erec era un cavaller campió, triomfant. Però els triomfs que tanta fama li 
havien donat, no semblen prou i ni el seu record ni el potencial passiu que 
tots li reconeixen semblen prou perquè el seu nom seguisca tan alt. En 
casar-se amb Énide, es lliura a la vida sendentària i plaent, abandona les 
armes. Però no li ho permetran, tots, els antics companyons i també la seua 
muller, li ho retrauen i l’obliguen a retornar a les aventures. 

El valerós cavaller Tirant lo Blanch també arriba a estimar més 
abandonar-se al delit amorós que no als riscs continus de les armes: 

e no desijava [Tirant] ni pensava molt en anar a la guerra, mas son 
desig era pogués haver plaer complit de sa senyora, e la guerra, 
quisvulla la fes. E per semblant causa los 
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virtuosos cavallers són decebuts per strema e desaforada amor, la 
qual acostuma moltes voltes tolre lo seny als hòmens savis (555) 

Aquesta serà una de les seues faltes, a més de la mort de Lauseta (607) i 
accessos de supèrbia com ara «Jamés prendré títol negú [...] sinó 
emperador o no res» (388), que menen Tirant al Nord d’Àfrica i ens indiquen 
que, tot i ser el millor cavaller de llavors, la cavalleria que ell representa no 
és —no pot ser-ho—com la que representa Artús o, a la novel-la mateixa, 
Guillem de Vaoric. 

Tirant lo Blanch era el cavaller ideal de llavors, aquell del qual hom podia 
aprendre, que oferia models de regiment personal i social. Ja ens ho diu la 
dedicatòria de l’obra segons la qual Martorell ha ventilat el Tirant lo Blanch 
«per ço que la nació d’on yo só natural se’n puxa alegrar e molt ajudar per 
los sants e tan insignes actes com hi són.» I així ho devien entendre els 
lectors de l’època perquè, al «pròleg» de la versió castellana del Tirant 
(1511) , editada per Diego de Gumiel, hom va escriure —potser Gumiel 
mateix— que 

165  

en el presente libro, con la mayor brevedad que podrá, serán 
recontados, para exemplo y doctrina de los que en esta noble 
lectura se querrán exercitar, por que en el presente libro hallarán 
muchas cosas de orden de caballería, y muchos razonamientos 
por gentil manera dichos, muchas batallas y autos de guerra por 
sotiles artes y maneras tratadas y vencidas, y muchos autos y 
razonamientos de amores por lindas y onestas maneras dichos y 
tratados, según que en el proceso del libro por gentil manera y 
estilo hallarán escrito. 

També ho veurem clar en la dedicatòria de la primera edició de la versió 
italiana del Tirant, a càrrec de Lelio Manfredi i 

 

165 Segons Tirante el Blanco, 1, a cura de Martín de Riquer, Madrid, Espasa-Calpe, 1974. 
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publicada a Venècia el 1538. Lelio Manfredi diu, en la seua dedicatòria al 
Frederic II de Gonzada, duc de Màntua, que aquest gran senyor, 

sforzandosi di ridurre l’Italia à quel soblime grado, che gia, se non 
d’arme, e di scettro, almeno di lettere fu, si dignò di eshortarmi: 
che diffusamente descriuere io gli volesi: accioche glianimosi cuori 
per gli Eccellenti essempi di quelli mossi, & incitati da vertuosa 
inuidia ad alte, e magnanime imprese si accigessero. 

Per això ell millor que ningú per a dedicar-li aquesta obra cavalleresca 
que és com els llibres que «contengono vertú». Per això li dedica la seua 
versió del Tirant, perquè és un art d’amors, de cavalleria, de consells i 
virtuts de prínceps i governants, un manual de comportaments socials i de 
com triunfar en la vida seguint els dictàmens de la cavalleria. Però la 
cavalleria del Tirant, com ja ho veiem, no és la de les obres de Chrétien de 
Troyes. 

En una obra com el Blandín també trobem una aventura ben diferent a 
l’Erec, al Tristany o, sobretot, a la Queste. L’autor del Blandín no crea 
bellesa poètica o formal sinó actancial. Li interessa l’acció, no els 
complements que tan bé l’embellirien. L’autor narra uns episodis marcials 
que formen part d’un viatge peripatètic. Així, Blandín i Guillot Ardit, després 
d’alliberar unes donzelles —de segur belles i amenes—, han d’anar-se’n 
malgrat els precs que, «per amor i cortesia», elles els fan perquè es queden. 
Se n’han d’anar —sempre!— perquè: 

nos [Blandín i Guillot] som cavaliers d’Orient 
cercant aventura verament, 
e coven-la nós a cercar 
per lo deser sens atardar; 
que autrament non seriem presat 
ni per bons cavaliers reputat. 

(vv. 515-520) 

A la fi, tant de desig d’aventura fineix amb el matriomini dels 
protagonistes amb dos «bonas mullers». 
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El Jaufre també acaba amb el casament del protagonista amb una bella i 
rica dama, Brunissenda, la de les trenes blondes. Com en el Blandín i 
divergint en açò del Tirant, el Jaufre no ens presenta, a finals del segle XII, 
el protagonista al Ilarg de la seua trajectòria vital i perfectiva completa. 
Jaufre apareix ja crescut, ja format en els rudimets de la cavalleria. No hi ha 
cap cavaller envellit i fet ermità que l’instruisca. La recerca de Jaufre no 
acaba amb la derrota de Taulat, l’enemic orgullós i feló, sinó amb el 
casament amb Brunissenda. Celebrades les noces i les festes, el roman 
arriba al v. 10943: «E remas a Monbrun Jaufre». Jaufre, casat amb 
Brunissenda, ha assolit el castell i terme de Monbrun. Ha reeixit en l’ús de 
les armes, un ús més aviat cavalleresc i interessat. 

Jaufre, com més tard Blandín de Cornualla i Guillot Ardit de Miramar, ha 
assolit el premi. Jaufre és un cas primerenc de (‘«ètica racionalització» de 
què parla Kellermann. Jaufre és gobiós de glòria i d’ambició. Jaufre recorre 
els diversos i nombrosos episodis del seu cumte sense atura, angoixat. Així, 
per exemple, quan ha derrotat el Cavaller de la Blanca Llança i li ha pres les 
armes, Jaufre mamprén deseguida els fets de l’episodi següent, el del 
Sergent: 

Parlarem de Jaufre oimai 
E laissarem aqest estar [el de la Blanca Llança] 
Ni per manjar ni per dormir, 
Tan gran talan a de segir 
Teulat, e tant n’es angoisos 

(vv. 1658-1663) 

O, encara millor, quan Jaufre acaba aquest episodi i s’inicia el dels 
leprosos: 

Parlarem oimais de Jaufres 
Co s’en vai coren e de trot 
Al pus vias qe anar pot 

(vv. 21801-21803) 

[...]
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Doas nuetz a qe non dormi 
Ni manjet pos del rei parti, 
Dun Qecs lo senescal li dis 
Eunecs, davan lo vostre vis, 
Qe ja, si pot, non manjara 
Tro qe cumbatutz si sera 
Ab el, car tan l’aura sercat 

(vv. 2185-2191) 

Una angoixa que nafra el Jaufre cavaller i que augmenta en cada 
episodi. Així el tenim, als primers fets de Jaufre a Monbrun: 

E es tots las enojatz, [Jaufre] 
Qe tant es feritz e macatz, 
E tant a estat de manjar 
E de dormir e de pausar, 
C’ades se cuja relenqir, 
Car nos pot el caval sufrir. 
Tal son c’ades va durmen 
E ades sai e lai volven, 
C’ades a paor de caser. 

(vv. 3025-3033) 

Vet ací el nucli de la cobejança d’aquella glòria cavalleresca de la qual 
ens parla María Rosa Lida i que omplia bona part de la idea de la fama en 
l’Edat Mitjana 166. 

 

4.3. De la recerca 

En la Queste hi ha uns altres afanys, però la cobejança és, si més no, 
igualment intensa o més. Canvia l’aventura i canvia el cavaller. L’aventura 
no sols és combat marcial, sinó —com hem dit— l’intent de restauració de 
l’orde, —si voleu— de la joia de la 

 

166 La idea de la Fama en la Edad Media, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 
134. 
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cort ideal. El cavaller canviarà perquè canvien les expectatives que el 
conformen. La cavalleria ha de tendir a la submissió de qualsevol revolta. Es 
tractava d’una tasca feixuga, aquesta, tot i que va tenir els impulsos dels 
homenots de Cluny, primer, i dels promotors de la «Pau de Déu» i de papes 
i de reis. Aquest afany de control tan generalitzat també s’escampa per la 
literatura. A mesura que avancem per la literatura de cavallers, la cavalleria, 
progressivament, es posa al servei d’aquest objectiu. 

Aquesta ha de ser la lectura no gens desgavellada de les obres del cicle 
artúric i —molt més encara— dels corpora de la Vulgata. Aquesta és la 
finalitat de l’interés a propiciar la «vida de cavaller» que aqueixos escrits 
recreaven i que nombrosos tractats canonitzaven. 

L’Esglèsia s’ocupa, conscientment, d’inspirar, guiar i potenciar la 
conquesta del Sepulcre Sant, el de l’altra banda de la Mediterrània i l’intern. 
Bé ens ho demostrà, això, el fragment d’un sermó del papa Urbà II que tot 
seguit reporte 167: 

Enteneu i escolteu el que us diem, germans. Els qui cenyiu la 
corretja de la milícia, amb gran ràbia martiritzeu els vostres 
germans i us destruïu entre vosaltres. No és milícia de Jesucrist, la 
que destrueix les ovelles del Redemptor. La Santa Esglèsia 
reservà la milícia per al seu ajut, si hem de dir la veritat [...] No 
seguiu el veritable camí per anar a la salvació i a la vida. 
Vosaltres, opressors dels orfes, robadors de les vídues, homicides 
i sacrílegs, raptors del dret d’altri, per vessar sang cristiana aneu 
darrera la soldada dels lladres, com els voltors olorant els cadà-
vers, cerqueu i aneu a les guerres en països llunyans. Aquest 
camí certament és pèssim, perquè s’allunya completament de 
Déu. Si voleu ara vetllar per les vostres 

 

167 Pere Bohigas, «Introducció» al Libre qui és de l’Ordre de Cavalleria», dins Pere Bohigas, 
Aportació a l’estudi de la Literatura Catalana, Barcelona, PAM, 1984, pp. 29-30. 
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ànimes, abandoneu com més aviat millor aquesta mena de milícia i 
ajunteu-vos ben de pressa per defensar l’Esglèsia oriental. 

L’interés d’Urbà II ens evidencia l’apadrinatge que, al més alt nivell i in 
extenso, va oferir l’Esglèsia a la Croada d’Orient i a la interna. No hi haurà 
res més... Un crit ho resumeix tot: «Deus le volt!» L’influx dels capellans no 
es va limitar a (‘endins sinó a tots els aspectes de la vida cavalleresca. La 
idea de la milícia era paral·lela a la de l’apostolatge. Convertir no sols amb 
l’espasa sinó també amb l’exemple viu de la praxi virtuosa dels manaments 
doctrinals: les armes esdevenen instruments divins. La cavalleria ben entesa 
ha de tractar de defensar les virtuts de l’Esglèsia, de la fidelitat al senyor 
feudal o reial de torn, de la protecció dels desvalguts... Ha de procurar la 
continuïtat de tot allò que hi ha establert . 168

El cavaller del Grasal evoluciona. No hi ha immediata i completa 
configuració de la cavalleria celestial. Perceval no és com l’Erec de 1181... 
Perceval —entre d’altres raons— deu la seua especificitat a un dels principis 
que marquen la distància entre la recerca de l’aventura i el que després serà 
la recerca del Grasal. Una conjunció entre cortesia(-cavalleria cortés) i 
Roma(-cavalleria al servei de l’Església i embotida amb raons de fe). Una 
conjunció que ja des del començament sembla tendent al desequilibri, a 
l’oposició entre aquests dos pols. Desequilibri, oposició que s’accentuarà en 
les diverses continuacions de l’obra inacabada de Chrétien i en les diverses 
proses de la Vulgata. De fet, les darreres versions intensifiquen la desfeta de 
l’Amor i la victòria de Roma. 

El cavaller del Grasal evoluciona com evoluciona el Grasal mateix, com 
també la concepció del cavaller. Dins la literatura 

 

168 Cfr. Maurice Keen, La caballería, Barcelona, Ariel, 1987, pp. 70-75; Benoit Lacroix, 
«‘Deus le volt!’: La théologie d’un cri», Melanges E.-R. Laborde, París, Universitat de París, 
1975, pp. 461-470. 
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del Grasal tenim una galeria d’herois tendents a la trascendència i que 
no són tots igual. El cavaller del Sant Grasal, posem per cas, Perceval, és 
d’una altra mena, fins i tot ja des del seus orígens, com també és diferent 
l’evolució que experimenta. De tendre infant criat al bosc, mig salvatge i 
caçador d’arc, a campió que aprén deseguida les arts marcials i els valors 
trascendents de les armes. Un heroi simple, no malvat pel món civilitzat, 
amorós, cortesà. 

El cavaller de la Queste és perfecte, viu exemple de la cavalleria celest; 
però també és massa pla. Els cavallers de Chrétien encara són 
interessants... Però ja tendeixen cap a estadis de perfecció més completa. 
Ivany té signes de la perfeció cavalleresca; i no sols els de mestresa marcial. 
És l’ideal cavalleresc i cortés que proposava llavors Chrétien. Aquest ideal 
exigia de l’heroi coratge a tota prova, esperit i vocació de sacrifici, 
generositat i fidelitat sense límits. 

El cavaller del Grasal és la superació del pecat, del desig, de l’interés de 
la recerca. Com ens diu García Gual 169: 

Los héroes sin pasión y sin sufrimientos no dan realce a la novela; 
esta logra sus efectos más emotivos en la narración de las 
desventuras de Lanzarote, en el fiero encuentro entre Lionel y 
Bohort, en algunos prodigios accesorios, al margen de los 
cometarios eclesiásticos. 

Però tanta perfecció no és interessant ni suggeridora... i és lògic que siga 
així, almenys quant a la nostra Queste. Gilson  vol demostrar que —ben 
possiblement i amb molta raó— la Queste del Saint Graal és un roman de la 
gràcia i de l’èxtasi (místic). Potser açò és el que en fa un producte extrany i 
singular en la història de la ficció romànica. No és una obra comú en el 

170

 

169 Historia del..., p. 138. 

170 Etienne Gilson, «La mystique de la Grace dans la Quete», dins Etienne Gilson, Les 
idées et les lettres, París, 1955, pp. 59-91. 
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natge literari de la cavalleria perquè, tot i inserida en aqueix món de 
cavallers, intenta reformular-ne un altre sentit ascètic i també místic, que 
resulta contrari per definició a la glòria mundana que conformava la 
cavalleria artúrica, més terrenal. La recerca del Sant Grasal no és una 
recerca d’aquest món... 

La Queste té un trasfons espiritual que domina i determina la seua 
aventura que denuncia les vanaglòries de la cavalleria mortal (artúrica). Una 
obra en la qual hi ha una clara influència religiosa cistercenca que 
reinterpreta els valors i les virtuts de l’arnés del cavaller i de les seues 
funcions. René Nelli insisteix en el caràcter cirstercenc i místico-cristià de 
la Queste i constata a més el caràcter no femení d’una obra trascendent més 
enllà de l’alliçonament ascètic. 

171 

Perquè, el Grasal és la junció de no pocs temes, ritus i mites celtes i 
també d’altres procedències. Hir en localitza no pocs provinents de la Bíblia. 
I encara va una passa més enllà perquè aquesta és una recerca apocalíptica. 
I ara ja no pagana, ja no tan cèltica. El seu cavaller deixa l’àmbit profà i laic. 
Hi ha una altra recerca i un altre orde. Hi ha l’intent d’una conversio morum, 
al llarg de la Vulgata i sobretot en la Queste. El tarannà del Cistell s’hi avenia 
molt bé. 

No sols hi ha aquest canvi. Hom hi substitueix la meravella mítica pel 
sobrenatural cristià. L’influx de l’Església en la literatura del Grasal és 
progressivament més intens. De fet des del começament ja té un pes 
específic ben mostrat. La Queste és obra trascendent en la qual tots els 
detalls signifiquen i han d’aprofitar per a la transmissió d’un missatge que 
sempre ha de quedar ben clar. Hi ha un canvi qualitatiu innegable i general 
fins i tot dins les obres del Grasal, cavallers i faula. De l’ingenu Percerval al 
perfecte Galahad. El Grasal i tot el que l’Església volia que implicàs exigia 
més, és a dir, exigia menys humanitat. 

 

171 «Le Graal et l’ethnographie» dins Lumière..., pp. 33-34. 
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El to religiós del Grasal de la Queste no era tan marcat encara en Li 
contes del Graal de Chrétien de Troyes. Però ja començava a deixar-se notar 
en l’obra d’un contemporani d’aquest autor com ara Robert de Boron. Hi ha 
un grau més intens de cristianització que no el del Perceval, però no encara 
tant com el la Queste. La Mort Artu marca una inflexió, un altre tomb perquè 
les qüestions de dogma i l’intent edificant no hi pesen tant; se centra més 
aïna en la conformació d’uns personatges i en l’observació. També hi ha una 
altra mena d’inflexió dins els tons i fins cristians, el Perlesvaux. Aquesta obra 
s’inspira sobretot en l’esperit de Cluny, potser per oposició a la mena 
cistercenca de la Queste. Aquesta obra es projecció de l’altre gran ideari 
cristià, Cluny. D’altra banda, l’Estoire del Saint Graal evidencia, fins i tot, una 
altra vàlua literària no tan reeixida: una successió d’aventures 
extraordinàries sense gaire lligam estructural i en les quals l’autor tempta 
(exigeix, més aïna) una erudició exigent per mantenir l’interés. 

La Queste és una obra diferent de les de Chrétien de Troyes, en forma i 
contingut, sobretot, quant als ideals, que volen anar més enllà de la història 
i del món possibles que hom hi narra. El Sant Grasal és un repte 
hermenèutic. Un text ple de lletres, inscripcions, avisos i signes organitzats 
segons un codi que, si el lector el desxifra i l’usa amb avinença, podrà 
trascendir. El lector esdevé el veritable recercador, l’únic que, en la realitat, 
podrà ser el veritable cavaller del Sant Grasal. L’autor capta el que és 
essencial en els personatges i escenes, sap reviure-ho en el lector. Tal 
vegada això siga així perquè les aventures i els fets la Queste són recontats 
(oralitat) per Baorts a la cort d’Artús. Baorts és l’únic dels cavallers que 
cercaven el Sant Grasal que retorna. 

La Queste confirma el desplaçament del meravellós al miraculós, al 
caràcter diví. És el cim d’una trajectòria trascendent. La Queste és 
superiora la resta de les obres de la Vulgata i no sols per la trascendència 
més intensa del seu contingut. Té una concepció unitària del pla del seu 
discurs, de la seua dipositio narrativa. Chrétien pren Perceval com a 
protagonista de Li contes del Graal encara que no havia estat mai un gran 
cavaller artúric. Ja 
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apareixia en l’Erec, Perceval le Gallois (v. 1506), o en el Cligès (v. 
4774), derrotat i descavalcat sense esforç. A més, no oblidem el caràcter 
educatiu del cavaller i de regiment de l’ideal de vida que representava 
llavors. Per això li ve molt bé la tria d’un protagonista jove, sense passat 
cavalleresc marcat i compromés amb un món i una educació que ja no es 
vol seguir de la mateixa manera... Un cavaller que, així, té més facilitats 
per ser pur segons el nou concepte que s’hi proposa. 

Primer, Perceval substitueix i fins i tot suplanta l’anterior mena de 
cavaller. Després, Galeàs substiteix i fins i tot suplanta Perceval. Una sèrie 
de successions que té un fi concret. Hom canvia l’encís i el luxe per una feliç 
austeritat que no és gens innocent. No sols hi ha la recerca d’un ideal 
ascètico-místic. N’hi ha d’altres elements religiosos, fins i tot els més tòpics i 
imprescindibles. Així, Martí de Riquer , convençut que la Queste té un 
marcat to eucarístic—essència de la trascendència religiosa cristiana—, 
assegura que el Grasal mateix és un príxide i no una altra cosa. 

172  

Així, Riquer conclou que el seguici del Sant Grasal que presencia 
Perceval és un viàtic. Es relativitza així el simbolisme. En la Questa del 
Sant Grasal, la Llança i el Sant Grasal, que havien sigut dos objectes 
disjuntius en el Lancelot propre i en el Perlesvaux, es fonen a fi de 
renovellar més intensament l’anomenada litúrgia del Grasal, fer-la 
esdevenir Santa, en la qual la llança penetra el contingut del Sant Vaxell. 

El Grasal evoluciona com evoluciona el seu heroi. L’evolució del Grasal és 
semblant a la d’un motiu iconogràfic, en la qual la inflexió d’una línia o d’un 
matís, tot i que mínima, és prou per suggerir una interpretació original i 
diferent. És, Li contes..., el suggeriment d’una altra mena de simbolisme; 
l’ús propi dels símbols per excel·lència, els de l’eucaristia, i la seua associació 

 

172 «Introducción» a Li contes..., p. 36. 
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amb la figura de Perceval. En aquesta obra s’inicia la confirmació de la 
misció —confusió i fins i tot osmosi— entre cavalleria i servei religiós. 

El savi Frappier —potser una mica extremat— no veia aquesta 
trajectòria. Creïa que el Conte de Chrétien no era sols una suggerència 
d’aquest simbolisme religiós... Segons ell, els romans del Grasal són 
religiosos «au sens général du mot»; n’hi ha un, la Queste, més devot. Però 
aquest caracter ja és a Li Contes..., el primer de la recerca del Grasal. En la 
Queste, aqueixa misció serà encara més evident, encara que no significa la fi 
absoluta de la recerca. L’autor determina els cavallers del Gra-sal de la 
Queste. Vinculat —com ja indicava Pauphilet— a l’esperit cistercenc, 
l’autor de la Queste coneixia literatura ascètica, se sentia amerat per 
l’hagiogràfica i va traure molt de profit de les llegendes a l’entorn dels relats 
bíblics. Aquestes indicacions mostren com l’autor interpretava les accions 
dels personatges com els doctors de llavors analitzaven els detalls de les 
Escriptures. 

173 

174 

Com veiem, no sols hi ha la recerca trascendent, en la Queste. No sols hi 
ha Galeàs. En aquesta obra hi ha molts elements d’història religiosa i de 
Teologia. Però també hi ha qüestions i elements cavallerescs tòpics i 
comuns... Un complex, tot plegat, que —hem d’interpretar en termes 
d’al·legoria religiosa—. En aquest sentit no en un altre, insistisc— hi podria 
haver un ens fanàtic, fins i tot. Així és com, en la matèria del Grasal, potser 
no trobarem símbols... Però sí un simbolisme que ja en els romans artúrics 
a la fi es fa feixuc i que va a cavall de la progressió des del guerrer al martir, 
passant pel cavaller cortés i el penitent, que observem al llarg d’aquesta 
literatura. L’evolució va donar pas a un altre sentiment que va canviar el 
sentit dels cavallers, de la Fe, de l’hàbitat, dels espais, dels boscs, de 
l’encís... del món artúric. 

 

173 Jean Frappier, «Le Graal et la Chevalerie», Romania, 75 (1954), 166. 

174 Albert Pauphilet, Études sur «La Quete del Saint Graal» atribuée à Gautier de Map, 
París, Honoré Champion, 1921, pp. 27-52. 
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Trobem un dels primers exemples d’aquesta evolució en el Girart de 
Rosselló. Precisament per açò, tan primerenca com és aquesta obra, ens pot 
fer pensar que, tal vegada, no hauríem de parlar tant duna evolució, com de 
la confirmació d’un ideal que ja devia existir des de l’origen dels cavallers 
literaris. En en Girart, encara que hi ha no poc de la cuirassa pesada dels 
guerrers èpics, no deu seu un caprici de la fortuna que trobem usos, 
remissions i al·lusions a una cavalleria que tampoc no és propiament de 
mena èpica. 

Hom ens diu com és l’aspecte de Folche (o Folco), parent de Girart i 
enemic de Carles Martell. Podem conéixer al detall aquest nou model de 
cavaller —i de cavalleria— al passatge següent: 

E fo mout gentament sos cors a[rmaz]; 
Uns esperos ab aur es pes ferma[z], 
E ot causas de fer bonas aisa[z], 
Plus blancas c’us argenz fins esmera[z]. 
L’ausberg che ac vesti forz e sera[z], 
Los pans e la ventaile ab aur safra[z]; 
E anc per nula arma no lo falsa[z]. 
L[o] em que ot el cap fu car conpraz; 
Sobre toz cels de l’ost geta clartaz; 
Escut d’aur e d’açur escartairaç, 
Asta reida e fort, fer aseiraz 

(vv. 4963-4974) 

Però la descripció de Folche encara no s’ha acabat, té una segona part; 
de fet aquesta és la descripció més extensa i completa de tota l’obra. El que 
segueix resulta força interessant —i simbòlic— ja que és la veu de Carles 
Martell la que descriu Folche, cavaller de Girart per tant, enemic total seu, 
no francés. Així, amb els dos exèrcits arrenglerats i llests per a la batalla, 
Carles Martell diu als seus: 

[...] gardaz 
Lo meilor cavaler ch’anc veïsaz. 
[...] 
es pros e cortes e afaitaz 
[E fra]nc e de bon aire e enparlaz, 
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[De bos] e de ribera gent esaiaz; 
[D’es]chas sap e de taulas, de juc, de daz. 
[...] 
[Du]rament ama Deu e ternitaz. 

(vv. 4975-5023) 

Ara sols en destaque alguns dels elements clau que més remarca Carles 
Martell. Però ell fa atenció a les armes, als trets físics i a la bonesa de les 
virtuts morals d’aquest cavaller, enemic seu —no ho oblidem—. 

Carles Martell continua la descripció del seu enemic, tota elogi i quasibé 
apologia. I a la fi afirma que: «Mais volria estre (com) Folco, si en[techaz],/ 
Que de Quatre reiaumes seiners [clamaz]».» Aquestes paraules adquireixen 
encara més valor si tenim en compte que Folche el va amenaçar en un llarg 
i virulent parlament (vv. 2103-2127). 

En Folche no sols trobem l’expert en armes i la resistència indubtable i 
incòlume de la seua armadura, també els atributs de bellesa i subtilesa 
formals, la Iluïssor de l’or i la claredat i la netedat, símbols inequívocs de la 
virtut, del bé, de la justíca, de l’amor a Déu. Fins i tot el narrador ens 
presenta aquest cavaller com una mena d’excepció —quasibé una rara 
avis— en el conjunt de les forces que s’enfronten en el conflicte entre Carles 
Martell i Girart de Rosselló. Sembla que Folche, parent de Girart, és el nou 
cavaller, el fort, el bo... mentre que ells representen el vell orde de gesta... 
Folche, així com també el reconeixement que en fa Carles Martell i la fi 
devota i fundacional de Girart, ens indica que llavors comença a cristal·litzar 
deveres un nou ideal de cavaller que pot inspirar-se en el model predicat, 
amb la croada, per Urbà II a Clermont i que, a la fi, assolirà el Sant Grasal 
(amb Galeàs, Perceval i Baorts) en la Queste del Sant Graal. 

Si ens ho permeteu, podem resumir el camí que ha fet el Grasal fins a la 
seua santedat. Owen ens mostra que Chrétien 175 

 

175  D.D.R. Owen, «From Grail to Holy Grail», Romania, 89 (1968), 52-53. 
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de Troyes «treated the Grail as a profane object; that a pious poet, given 
his cue by the First Continuator’s treatment of the bleeding lance, inserted 
passages into the Conte du Graal and its first sequel with an eye to 
presenting the Grail as a sacred vessel which, guided by the Gospel of 
Nicodemus and perhaps some legend connected with the Precious Blood, 
he identified with the receptacle in which the crucified Christ’s blood was 
caught. Robert de Boron, not to be outdone in either piety or inventiveness, 
took this account of the Grail’s origins and reworked it in his own clusmy, but 
earnest fashion, spinning it out to many times its former length. He liked to 
be thought of as an innovator, but honesty forced him to mention the «gran 
livre» where he found the secrets of the Grail. On the other hand, as 
perhaps he is trying to tell us at the end of his poem, he was the first to write 
the full and «true» history of it: «Dou Graal la plus grant estoire» (1. 3487).» 
finalment, afig: «And this, as I see it, is how the Grail became the Holy 
Grail.» 

Però en la segona meitat de segle XIV i a començaments del segle XV, la 
cavalleria ja ha canviat. No sols són Blandin, Guillem de Torroella o abans 
Jaufre i després Tirant... no sols és la cavalleria literària la que evoluciona. 
Ja ha canviat la real, la «quotidiana». Serà prou si recordem ara aqueix 
sermó que va predicar el ferreny Sant Vicent Ferrer en la Quaresma 
valenciana de 1413 de què hem parlat abans (capítol 2). Les recerques ja no 
devien ser tan sagrades, ni tan grasalenques. 

Més havia canviat encara a mitjan segle XV. En el «Pròleg» del Tirant 
Joanot Martorell ens ho diu: 

Antigament, l’orde militar era tengut en tanta reverència que no era 
decorat d’honor de milícia sinó lo fort, animós, prudent e molt 
expert en l’exercici de les armes. Fortitud corporal e ardiment se 
vol exercir ab saviea 

En el Tirant, el valedor tradicional de la cavalleria, Artús, és presentat a 
la cort de Constantinoble en un estat que no inspira gens de joia: engabiat, 
personatge d’un entremés entretenidor. Pot ser, més aïna, una crítica de la 
inoperància de l’Emperador 
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que quasi es vanta de no saber «quina cosa és honor», és a dir, incapaç 
de copsar el que la cavalleria és. Però no és l’unic cas: abans hi ha un rei 
anglés que és incapaç de defensar el reialme; un príncep francés que no és 
gens cortés amb la infanta siciliana Ricomana; un emperador bizantí que 
tampoc no pot fer res contra els turcs —la qual cosa no és estranya— i que, 
a més, no sap qui és Artús. L’Emperador, a més, es llueix magníficament 
caricaturitzat aqueixa nit que percaça, en camisa i barret de dormir, gresol i 
espasa en mà, ben segurament entabuixat pel son interromput, la rata, que 
segons Carmesina, l’ha arrapada de fet, sols es tractava del cavaller Tirant... 
No sols és l’Emperador. No cal insistir gaire en la imatge que Joanot 
Martorell ofereix d’altres membres de la cort més rica i poderosa de llavors: 
la traidoria del duc de Macedònia o la relaxada i adúltera activitat d’una 
Emperadriu lliurada a la tèrbola relació amb el jovencell Hipòlit, o el triomf 
final d’aquest personatge, digne exemple del nou cavaller profitós. Ell mateix 
pronuncia la sentència de mort de la cavalleria de l’antic usatge, la que 
encara podia representar en molts aspectes Tirant i dels guanys de la qual 
se n’aprofita. 

En la literatura catalana medieval són perceptibles símptomes que ens 
fan pensar que hi ha un sentiment, un esperit o un ens cavalleresc diferent 
als que trobem en les lletres d’altres regnes (sobretot al de les obres 
franceses), que és company de viatge de l’evolució de la nostra narrativa 
medieval de ficció. Potser perquè la Corona d’Aragó i les societats que la 
conformaven (teixit social, administratiu, econòmic i polític) manifestaven 
unes característiques que no coincidien amb les del seu entorn. 
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5. DIVERSOS ELEMENTS D’UN ESPAI LITERARI EN 
EVOLUCIÓ 

En l’afermament de la prosa narrativa de ficció i en el desenvolupament 
de la matèria del Grasal, de la Vulgata, podem percebre la manera com els 
texts tendeixen a desenvolupar-se més linialment. Dragonetti parla de la 
«transformation du jaillisament de la parole du chant en movement 
d’expression horizontale du roman qui s’indifie la mise en scene.» Bakhtine 

escriu que el llibre de cavalleria s’estableix, entre d’altres, amb un joc 
subjectiu amb el temps al qual corresponia un d’anàleg amb l’espai, una 
ruptura anàloga de les relacions i de les perspectives espacials elementals. 
Ha de ser amb les regles d’aquest joc que es manifesta la llibertat creadora. 

176 

177 

Però, en les obres més tardanes, ja en la prosa narrativa i quasibé 
novel·lesca, Bakhtine albirarà una contradicció i una oposició. Perquè les 
relacions que s’hi estableixen s’organitzen en profunditat, atenyen 
l’estructura profunda del text en tots els seus aspectes; la continuïtat 
espacial de les accions es trena amb la temporal en el concert estilístico-
lingüístic del text i amb el desig de creació d’una ficció. 

Hi ha el que Pérez Gallego en dirà «procés narratiu» 178 i que 

 

176 Roger Dragonetti, Le «gai savoir» dans la rhétorique courtoise, París, Seuil, 1982, p. 53; 
i La téchnique poétique des troubadours, Bruges, Universitat de Bruges, 1960, pp. 132-151 . 

177 Mikhail Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, París, Gallimard, 1978, p. 303. 

178 F. Pérez Gallego, «La sintaxis del proceso narrativo», dins S. Sanz & C. J. Barbachano 
(eds.), op. cit., pp. 431-454. 
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Torodov ja havia tractat. Així és com el roman voldrà disfressar-se. 
Bakhtine parlava d’un plurilingüisme de llenguatges que es desenvolupa en 
la discursitivitat del roman. Cada veu fa el roman literàriament específic i és 
arrel dels problemes metodològics que planteja. Bakhtin escrivia que el 
llenguatge literari és un fenomen profundament original, així com també la 
consciència lingüística de l’home ferit per la literatura, que és correlativa. En 
ell, la diversitat d’intencions dels discursos (tal com pot existir en qualsevol 
dialecte), esdevé diversitat de llenguatges. Així, el llenguatge literari en 
general —i, la seua realització concreta en qualsevol obra, amb el concert 
de veus que s’hi orquestra—, multiplica les seues possibilitats i es 
transforma en un veritable diàleg de llenguatges 179. 

Ja hem vist que els conceptes i les formes literàries canvien, camí de la 
paraula novel·lesca i de la Queste del Sant Graal. També evoluciona el món 
possible que hom recrea en els texts així com els elements que l’omplen i 
que són claus per a entendre’l. Ara ho poden comprobar més fàcilment si 
parem atenció en el bosc, el jardí, la dama i el castell. 

Hi ha hagut diverses recerques que s’han ocupat des de diverses 
perspectives, punts de partença i objectius, de la caracterització dels àmbits 
en els quals els protagonistes es mouen i en els quals es desenvolupa la 
narració. Així tenim les aportacions, més tradicionals, de Gullón i de 
Boves Naves . Hi ha qui se ha ocupat del «protagonisme» de l’espai com 
ara Kayser o Frank . D’altra banda hi ha hagut les recerques de 
Bachelard , 

180 

181  

182 183

184

 

179 Esthétique..., p. 115. 

180 Ricardo Gullón, Espacio y novela, Barcelona, Bosch, 1980. 

181 María del Carmen Boves Naves, Teoría General de la novela. 
Semiologia de «La Regenta», Madrid, Gredos, 1985, pp. 196-216. 

182 Wolfram Kayser, Interpretación y análisis de la obra literaria, Madrid, 
Gredos, 1976 , pp. 428-489. 4

183 J. Frank, «Spatial Form in the modern novel», dins J. VV. Aldridge 
(ed.), Critics and Essays in modern Fiction, Nova York, Roland Press, 1952. 

184 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, París, Quadrigue/Presses 
Universitaires de la France, 198412. 
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Burgos , Durand i Eisenweig . Punts de vista diferents i 
desenvolupaments que tampoc no coincideixen. 

185  186 187  

Aquest fenomen és el conjunt de coordenades que delimiten el món 
possible de la narració i que hi situen els personatges. Són dissenys que 
organitzen els elements simbòlico-semàntics de la narració i de qui la Ilig i 
reviu. És la paraula que es prolonga, que esdevé dibuix i imatge, cos i 
volum. Aquests dissenys són en el moll de la literaritat dels texts, dels mons 
possibles que hi ha. El text (literari) es concreta en la mesura en què 
l’imaginari hi juga amb plenitud; en la mesura en què l’escriptura, el teixit 
lingüístic, pren volum, dimensions i profunditat, és a dir, espai. 

Però ell disseny espacial no és l’únic element del text, ni tampoc l’únic 
conferidor de la literaritat. Si pot ser tan obviament important és perquè 
l’espai és sobretot un continent, una universalització. Hom parla ací d’una 
sintaxi imaginària sota l’enteniment tradicional de construcció assimilativa i 
selectiva de xarxes imaginàries en l’estructura del text. Són eines eficaces 
per a encarnar-ne —objectes i/o personatges— la representació literària del 
món. 

Una mena de rerefons gràcies en gran part al qual la narració té sentit 
com a tal. En l’espai de la narració es conté tot. Bakhtin, en la seua noció de 
«cronotopo», intueix la munió de la successivitat temporal de la narració i 
l’articulació dels espais. Així és com entén per narració la capacitat d’implicar 
en el relat, d’entretenir, de dosificar sense minvar l’interés novel·lesc; un 
artifici que, com ara la poesia, ve esquematitzat finalment a través de 

 

185 Jean Burgos, Pour une poétique de l’imaginaire, París, Seuil, 1982, pp. 78-94, 102 108, 
122-138, 155-159, 185-188 i 203-208. 

186 Gilbert Durand, Les structures antropologiques de l’imaginaire. 
Introduction a l’archetypologie générale, París, Presses Universitaires de la 
France, 1964. 

187 U. Eisenweig, L’espace imaginaire d ‘un récit «Sylvie» de G. de Nerval, Neuchatel, La 
Baconnière, 1976. 
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las direccions privilegiades de la imaginació de l’home amb els seus 
canals naturals. 

En narrar, s’inicia un concert de mons, d’espais possibles on tot això, pot 
tenir lloc, pluridimensional, plurilingüístic, plurivocal. Aqueix complex és, en 
part, el joc de la cultura cortés; aquell que s’ha de fer amb l’equilibri del que 
no és públic ni tampoc secret culpable. De la taula a la finestra, del jardí al 
llit, des de la cort al bosc i des del bosc a la cort, hi ha un rosari d’espais en 
els quals s’ha de jugar a no rompre el glaç lleu de la mezura. Tenim un espai 
literari on la convenció és feta de tradició, de llocs mítics i llegendaris i 
d’altres de referencials. 

 

5.1. De la Natura i del locus amoenus 

La descripció és la clau de la configuració dels móns de les narracions. 
Hermògens considerava que els objectes de la descripció eren universals: els 
llocs, les persones, les coses o les estacions. Les descripcions dels llocs i de 
les persones formen part dels diversos nivells del text: no sols de la 
superfície, de la forma, sinó també de la faula que s’hi narra. Les 
descripcions de llocs o de persona són útils. Permeten, en la mesura que 
constitueixen el món possible, que els personatges puguen ser-hi i que hi 
puguen desenvolupar fets, sentiments i relacions. En les obres de la cultura 
cortés en concret, en les que narraven aventures de cavallers la funció del 
décor és significativament important. Les descripcions són les realia que 
hom vol reflectir en unes obres que són estats ideals de la realitat que 
recreen. 

Aristòtil parlava de les anomenades «descripcions artístiques», aquelles 
que l’orador mateix componia basat en el seu propi bagatge culte i 
d’experiències vitals, en —segons els termes d’Aristòtil— silogismes. El 
silogisme retòric o enthymema o argumentum 188 té categories o loci de 
persona (argumenta a 

 

188 Quintilianus, Instituto oratoria, a cura de M. Winterbottom, Oxford, Oxford University 
Press, 1970, V, X, 1. 
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persona): origen, pàtria, sexe, edat, educació...; i argumenta a re o 
attributa: per què, on, quan, com... La subclassificació d’aquests argumenta 
és complexa així com les interrelacions que s’estableixen. Són especialment 
interessants els d’ubi (a loco) i el quando (a tempore). Aquells, per a 
delimitar la configuració del lloc dels fets; aquests per a delimitar la de la 
situació en el temps. A partir d’ací, Curtius 189 suggereix la possibilitat que la 
fonamentació retòrico-poètica de la descripció del paisatge «pueda provenir 
de las reglas de la inventio para el discurso epidéictico; la meta principal de 
este tipo de oratoria era el panegírico, y una de las cosas que podían 
elogiarse eran los lugares; cabría alabarlos por su belleza, por su fertilidad, 
por sus efectos saludables (Quintiliano, III, VII, 27).» 

Ací devem tenir una de les raons perquè la descriptio va tenir una 
embranzida especial amb el desenvolupament de la sofística; per l’atenció 
als detalls i la possibilitat—art?— de manejar-los, manllevar-los i —segons 
com— trastombar-los o trabucar-los. 

Aquesta deu ser l’arrel que la descripció narrativa cortés no seguisca tant 
l’observació directa de la realitat. Sovint adapta o —més sovint encara— 
adopta els tòpics clàssics greco-llatins. Així, el climat, l’ambient amé, suau 
característic del cursus planus, serà sobretot virgilià, de l’Eneida o més aviat 
el de les Geòrgiques. Els elements d’aquests ambients són més aïna cons-
tants. Els arbres són sempre opulents i ombrívols, frescs almenys, un rierol, 
sempre hi flueix. Són els elements que Curtius demana perquè els paisatges 
siguen plaents : 190

Ante todo sombra —elemento importantísimo para los 
meridionales—, esto es, un árbol o grupo de árboles; además, una 
fuente o arroyo que refresquen, y una alfombra de césped en que 
sentarse; también es sitio agradable una gruta. 

 

189 Literatura europea..., 1, p. 278, nota 19. 

190 Ibid., 1, p. 268. 
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Tot seguit afig «un canto de aves, unas flores y, aún más, el soplo de la 
brisa.» Més tard, en el segle XVI, el locus amoenus de les obres de Garcilaso 
de Ia Vega presenta una conformació tòpica encara molt semblant, sobretot 
en l’Égloga III. Es tracta d’un lloc asolellat i pacífic «compuesto —segons 
Rivers— por lo general de al menos un árbol, blanda hierba, y un 
corriente manantial o arroyo, algunas brillantes flores, el canto de los 
pájaros y una suave brisa». 

191 

No oblidem que Ia funció del tòpic depén del gènere en el qual s’insereix. 
En la literatura cortés no es tracta tant de persuadir o de permoure com de 
festejar. Festejar el paisatge, fer-ne panegíric si cal, perquè així hom festeja 
els personatges que l’habiten. Celebrar el paisatge és celebrar els elements 
inanimats (arbres, flors, aigua...), animats (ocells, cèrvols, etc.) i éssers 
racionals que hi són. Quintilià ja ho va dir: «est laus et operum [...] qualis 
Siciliae apud Ciceronem: in quibus similiter speciem et utilitatem intuemur, 
speciem maritimis, planis, amoenis». 

192 

El tòpic se segueix encara que hom use la descripció locativa per a 
indicar el pas del temps. Així, en el text de l’art de Mathieu de la Vedôme, 
llegim: «est autem argumentum a tempore, quando ex opportunitate 
temporis aliquid conjecturaliter de negotio improbatur vel probatur.» En 
el segle Marbode de Rennes en descriure la primavera sols feia referència al 
cant dels ocells. D’altra banda, no són gens escasses les mostres que ens 
ofereixen els trobadors d’aquesta descripció ornitològica de la primavera. 

193 

Un altre motiu que fa referència al pas del temps encara que es tracta 
d’un element descriptiu de lloc, és el suggeriment de la 

 

191 Elías L. Rivers, Poesía de Garcilaso de la Vega, Barcelona, Ariel, 1974, p. 290. 

192 Instituto Oratoria, III, VII, 27. 

193 Edmund Faral (ed.), Les Arts Poétiques du XIe et du XIIe siècle, París, Champion, 19712, 
p. 146; en citar ars incloses en aquesta obra sols en referiré la pàgina quan calga, els vv. 
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idea de renovellament de les coses. Gace Bruté, també al segle Xl, 
aprofita aquest recurs en una de les cançons que hom li atribueix: «A Ia 
douçor de la bele seson,/ que tote riens reprent en verdor.» Reviscolar vol 
dir canvi, nou verd, nova dolçor, nova joia i harmonia després del parèntesi 
malagradós de l’hivern. Gace Brulé escrivia: «Quant l’erbe muert, voi la 
fueille cheori/ que li vens fet jus des arbres descendre.» 

El transcurs temporal porta els cants dels ocells, inequívocs i 
imprescindibles senyals d’amenitat. En un text com el Blandín de Cornualla, 
en el verger més descrit i plaent, hi ha el cant bell dels ocells i Blandín quasi 
s’hi adorm de gaudi. Aquest passatge té, a més, un clar valor temporal. 
Dragonetti assatja una mena de tipologia de cants d’ocell en els loci 
amoeni: hi ha el sol cobert de gespa i saltejat de flors amb «les bois, les 
boissons et les vergins sont autant des motifs traités isolément ou d’une 
façon combinée qui permet un renovellament incessant des éclairages.» 

194 

En una anònima Razón de amor castellana, hom situa l’acció en la 
perfumada harmonia d’un veritable jardí. La flaire d’aqueix lloc determina el 
to de la Razón així com els seus protagonistes: 

Todas yerbas que bien olién 
la fuen cerca sí las tenié: 
í es la savia, í son las rosas, í el lirio e las violas 
[...] 
mas el olor que dí ixía 
a mone muerto resucitaría. 

Es reprodueix el tòpic, no la realitat. Per això hi ha sempre flors, arbres, 
fonts i animals tan semblants arreu. No és estrany, 

 

194 La téchnique..., pp. 180-183. 
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per tant, que hi haja el Roman de la Rose... Els dissenys, les des-
cripcions de la natura no encaixen amb la realitat. És el temps del romànic i 
del floriment del gòtic. Els relleus, els talls de les pedres dels capitells, 
l’ornamentació i els volums arquitectònics en general no són plasmacions de 
la realitat. Sovint la flora i la fauna, així com les figures humanes que hom hi 
tallava, ben poc tenien a veure amb la flora, fauna i els humans que 
poblaven les terres on s’alçaven aqueixos edificis. Curtius 195 hi estableix un 
paral·lelisme ben suggerent: «Es lo que pasa con el arte románico [...] Los 
animales exóticos de las catedrales provienen de la ornamentación de la 
telas sasánidas.» A continuació es pregunta: «Pero ¿de dónde son la fauna 
y la flora exóticas de la poesía medieval?» 

Com és que les oliveres i fins i tot les palmeres són tan freqüents en els 
texts medievals del Nord? També és estrany que la primavera, que el més 
de maig i la eixida del d’abril tinguen uns atributs tan semblants en els 
àmbits lírics i narratius dels trobadors, en els dels trouvères i en els dels 
Minnensänger. L’oratge no és igual arreu. L’olivera és forta, però no pot 
créixer en les terres del Nord; la palmera tampoc no hi trobaria el millor 
adob, ni el papagai, ni tampoc els lleons... Aquests mons possibles que no 
entenen de latituds ni d’imposicions d’oratge són productes d’una tradició 
fixada i seguida com a codi que hom havia d’usar perquè el text assolís la 
condició de literari. 

Les descripcions desenvolupen dues funcions. Per una banda, fixen el to 
general en el qual es desenvolupa l’aventura i contribueixen a produir-ne el 
sens. Per una altra, forneixen els elements continents de l’acció (temps, 
llocs, objectes, faccions dels personatges, etc.). Així, la descripció assoleix la 
seua completa raó de ser perquè ha de fer sensible, amb una combinació de 
detalls, l’estructura d’un objecte que forma part del món de la narració. 
Perquè la descripció imita la (una) realitat en la qual s’esdevé el que hom 
narra. 

 

195 Literatura europea..., 1, p. 263. 
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Ens trobem amb la descripció de la natura segons la clau de l’anomenat 
locus amoenus. La natura en general sobretot, els indrets de natura amena 
són constituents indefugibles en el disseny de la narrativa cortés. Encara 
que les poètiques medievals no consideraven el locus amoenus categoria 
retòrica independent, és una representació obligada de la natura. Però no de 
la natura real i referencial sinó com a traslació dels sentiments que hom hi 
vol expressar. No es tracta d’uns sentiments sincers del tot. 

El disseny del món de la narració és fonament de l’anomenat discurs 
suau. Aquest discurs intenta transmetre la pretesa suavitat o amenitat on es 
desenvolupa l’acció; per això les figures de dicció i les de pensament són 
eines bàsiques. Som en l’arrel del tòpic paradisíac del locus amoenus virgilià. 
Servius Grammaticus , comentarista de Virgili del segle v, ho explica: 
«Amoena sunt loca solius voluptatis plena; amoena virecta [...] quae solum 
amorem praestant.» Termes semblants trobem en Sant Isidor de Sevilla ,
quan diu: «Amoena loca, varro dicta et eo quod solum amorem praestant et 
ad se amanda alliciant.» La identificació era clara entre l’amenitat espacial i 
l’amor. També en Papias (c. 1050) : «Amoena loca dicta; quod amorem 
praestant, iocunda, virida.» Ekkenhard IV (segle XI) també ho concep igual 
en la seua De lege dictatem ornandi (140). En aquesta ars, trobem complet 
el tòpic virgilià: «Qui pulchrer visus locus, effice sit paradysus,/ Deliciis 
plenus locus appellatur amoenus./ Sic etiam prata, silvae, pomoeria, strata,/ 
Hortus et hic rivo propior fonti quonque vino,/ Verbaque cognata sociabis et 
ante locata.» Matthieu de Vendôme (segle XII), en la seua Ars versificatoria, 
estableix un cànon descriptiu: 

196  

197  

198  

Sensus quinque loci praedicti gratia pascit, 
Si collative quaeque notata notes. 

 

196 Apud Erns Robert Curtius, Literatura europea..., 1, p. 226. 

197 Apud Erns Robert Curtius, «Retorische Naturschilderung im Mitterlalter», Romanische 
Forschung, 56 (1943), 232. 

198 Ibid., p. 233. 
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Unda juvat tactum, gustum sapor, auris amica 
Est volucris, visus gratia, naris odor. 
Non elementa vacant, quia tellus concipit, aer 
Blanditur, fervor suscitat, humor alit. 
Praedicti sibi fontis aquam, sibi floris amicat 
Blanditas, genii virgo, studentis opus 

(149, vv. 55-62) 

Un seguit de tòpics que coindideixen i es repeteixen. 

El locus amoenus és un lloc harmoniós, on sempre hi ha el que toca: a 
l’estiu, frescor, i a l’hivern, caliu. Berceo ho entenia així: «en verano bien 
frías [les fonts]/ en ynvierno calientes» 199. Les delícies, les belleses 
(l’efrasi) no podien faltar. Perquè llavors la Natura tenia la missió de crear 
llocs i hòmens bells. Una Natura retòrica, no generativa, que no es projecta 
per ella mateixa sinó pel que vol representar. Es per això que tots els llocs 
amens i delitosos semblen els mateixos. Hi ha una mena de retòrica del 
paisatge, que devia ja estar conformada en la poesia llatina del segle Xll. Per 
això no hem de buscar realitat estricta en les descripcions, en tot cas un 
model o un cliché. L’art —anota Eco—  «imita la natura, però això no vol 
pas dir que copiï servilment allò que la natura li ofereix com a model: en la 
imitació de l’art hi ha invenció, reelaboració.» Un tòpic que sovint idealitza o 
almenys intensifica els trets de l’amenitat. 

200

Ho inicia a Occident Homer. Es tracta d’una glorificació o quasi d’una La 
natura i tot el que la conforma, pren part de la divinitat. Hi ha paisatges 
habitats per déus i hòmens. Són paisatges rics, frescs, humits, amb fonts, 
ombrosos... Sovint hi ha nimfes. 

En Virgili tenim una altra base clàssica de l’amenitat. En concret, en la 
recepció i transfiguració de l’herència de Teòcrit i en 

 

199 Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Senora, Madrid, Castalia, estr. 3. 

200 Umberto Eco, Art i bellesa en l’estética medieval, Barcelona, Edicions Destino, 1990, p. 
163. 
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la configuració estable, tòpica, de l’ambient bucòlic 201. Però Virgili no 
volia igualar Teòcrit. El seu serà un paisatge ideal, el de les Geòrgiques, 
més ideal encara perquè és més proper a una realitat que el poeta 
contempla des del lleure personal. A la fi escriu que, mentre cantava sobre 
el conreu dels camps, del ramat i sobre els arbres, «la dulce Partémope me 
nutría a mí, Virgilio, que disfrutaba dedicándome a mis aficiones en un retiro 
anónimo» 202. Així i tot, la disposició d’aquest cant virgilià suggereix una 
certa trascendència en les descripcions. 

En l’Eneida els espais ideals no són massa nombrosos. Un bosc «antic» i 
«immens» on hi ha pins, roures, pollancs... fusta per al cadafal fúnebre de 
Misé (VI, vv. 179-185). I aquell arbre sagrat del qual Enees ha de tallar una 
branca d’or. L’arbre és enmig d’un bosc espés. Enees talla arbres, per fi 
troba el camí. Anava als Camps Elisis: «deveneren locos laetos et amoena 
virecta/ fortunatorum nemorum sedesque beatas./ Lagior hic campos aether 
et lumine vestit/ purpureo, solemque suum, sua sidera norunt» . Llocs que 
sols aprofiten per al plaer, no destinats a la faena. Natura selectiva de gaudi. 

203  

D’Ovidi a Claudià tenim diverses concepcions de la Natura. Ovidi, en 
Metamorphosis (I, 5-8), inicia la seua cosmogonia descobrint el caos. Una 
mena de joc d’opòsits, lluita entre el fred i el caliu, entre l’humit i el sec... La 
natura s’hi fa mitjancera: «hanc Deus et Melior litem natura diremit.» Ovidi 
no es defineix; no és la Natura de Déu, encara. Almenys la Natura és un 
agent superior. Claudià, quatre segles després, torna a aquesta concepció 
ovidiana. Llavors la imatge del món ja havia canviat. Ara ja és la 

 

201 Especialment, la «Bucòlica IV», vv. 18-30 i 37-47, quan Virgili descriu les dues etapes 
del sorgiment de l’Edat d’Or; «Bucòlica Vll», vv. 45-48 i 61-68 de la—diguem-ne—tensó entre 
Coridó i Tirsis; i «Bucòlica X», vv. 9-31, veritable síntesi del bucolisme virgilià. 

202 Seguim Publio Virgilio Marón, Bucólicas - Geórgicas, a cura de Bartolomé Segura 
Ramos, Madrid, Alianza Editorial, 19832, p. 140, vv. 559 i 563-ss. 

203 Eneida, VI, vv. 638-641. 
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Natura qui arbitra la lluita entre els elements. La Natura esdevé absolut, 
deessa, una experiència religiosa. És semblant al que trobem en Lucreci. 
Venus és la creadora de la vida, és Natura creatix. 

La idea de la Natura lligada a la de la Bellesa, forma part dels diversos 
corrents filosòfics de la primera meitat del segle Xll. Valga a remarcar, entre 
els de l’Escola de Chartres, Bernard Silvestre. El seu De universitate mundi 
(1145-1153) concebia el món en dos àmbits ontològics diferents 
(megacosmos i minocosmos). Permet la continuïtat de l’anomenada «cadena 
daurada» de l’amenitat locativa des de l’Antiguitat tardana al Renaixement 
del a més, va tenir no pocs seguidors, entre els qual val a anomenar Alain 
de Lille, Matthieu de la Vendôme o Ebard l’Alemany. Silvestre segueix la 
doctrina de l’anomenat humanisme cristià del XII i adopta els elements 
cristians que són imprescindibles per a la composició del seu ideal. Una 
Natura com la de Claudià, que es plany del món així, intervé en el seu 
decurs. Una imatge sincrètica del món; amb éssers superiors i inferiors, amb 
esperits naturals i astrals, amb munió de recerca i trobada entre la religió i la 
sexualitat tel·lúrica. 

Un concepte del qual hi ha insinuacions en certs relats novel·lescs del 
Sant Grasal. Recordem que el jove heroi arriba a una terra deserta, on s’han 
secat les fonts, ja no hi ha vida; el sobirà, el Ric Rei Pescador, pot passar-ho 
únicament gràcies a la salutífera menja del Sant Grasal. Recordem que, 
encara que per unes altres raons, l’Artús perdut/salvat a l’Àvalon mediterrani 
de La Faula de Guillem de Torroella també pren del salvador contigut del 
Calze la força vital. 

La malaltia d’aquest rei, en Li Contes del Graal, és la pèrdua de la 
virilitat, de la capacitat de generar vida. L’eucaristia del Gra-sal cristianitza 
l’acció d’una Natura que vol existir i que s’havia mantingut en l’Edat Mitjana 
de forma esotèrica. Un complex antropològic, ontològic i esotèric que amera 
el roman courtois i el fa transformar-se alhora que els conceptes d’amor, 
recerca i cavalleria, com ja hem vist, també canvien. 
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Així i tot, és un complex original, barreja d’especulació cosmogònica i 
elogi de la sexualitat generativa de la Natura. Un complex tan estrany al 
platonisme com al cristianisme i que Silvestre degué trobar en Apuleu .
Alain de Lille (1128-1202) descriu la Natura com a creadora de l’home, 
segons el model del macrocosmos. La Natura i la Bellesa es reconeixen, 
però, deixebles de Déu. L’obra de Déu és perfecta, la de la Natura no. 

204  

Déu és innascibilis, la Natura ha hagut de nàixer. L’home naix per gràcia 
de la Natura i renaix per Déu. Tots els ésser vius obeeixen la Natura, tret de 
l’home. La Natura l’havia posat a cura de Venus, del seu marit, Himeneu i de 
Cupido. Però Venus comet adulteri... Alain de Lille segueix Bernat Silvestre 
però hi ha pinzellades cristianes. La Natura és la mitjancera entre Déu i 
l’home. Alain de Lille ens ho diu 205: 

Pax, amor, virtus, regimen, potestas, ordo, lex, finis, via, dux, 
origo, vita, lux, splendor, species, igura, regula mundi. Quae tuis 
mundum moderas habenis, cuncta concordi stabilita nodo nectis et 
pacis glutino maritas coelica terris. 

En el segle XIII, el gòtic i els escolàstics floreixen esplendorosos. Aquest 
segle estableix —si escoltem Eco— «una concepció de la bellesa 
fonamentada en bases hilemòrfiques, seguint en aquesta visió les teories de 
la bellesa física i metafísica elaborades per les estétiques de la proporció i de 
la llum [...]: es tracta de la visió simbòlico-al·legòrica de l’univers.» En 
aquest ambient llampa el Roman de la Rose . La primera part de l’obra, la 
de Guillaume de Lorris (1235), és una al·legoria de l’amor. El poeta somnia 
que arriba maig a un jardí murat en el qual regna Amor i, amb ell, hi ha 
Alegria, Jovenesa i Generositat. És un lloc mixte 

206 

207  

 

204 Apulei opera, a cura e P. Thomas, 1908, pp. 36-81. 

205 Alain de Lille, De planctu naturae, apud ibid., p. 221a. 

206 Op. cit., p. 85. 

207 A cura de Carlos Alvar, Barcelona, Quaderns Crema, 1985. 
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(vv. 1323-1364). Enmig, hi ha una rosa, el jove vol tallar-la. Hi ha una 
bardissa d’espines que envolta la rosa i Por, Pudor i Xafarderia hi fan de 
guaites. La segona part d’aquest Roman, de Jean de Meun, és, encara que 
segueix la trama anterior, un poema didàctic. Meun adverteix del poder i 
efectes d’amor. 

La Natura, el jardí, no és per al deport plaent, sinó per a la procreació. 
Eros no ha de tenir lloc en aquest jardí. La Natura ha canviat. Així, en aquest 
roman, esdevé alguna cosa més que una «metàfora prolongada» ja que —al 
dir de Carlos Alvar— resulta ser l’única possibilitat vàlida per expressar els 
sentiments sense que quedassen freds immersos en soliloquis o monòlegs 
interiors, costum de la Matèria Clàssica.l recordem que la concepció 
al·legòrica de l’art corre paral·lelament a la concepció al·legòrica de la 
natura, i que la concepció tomista d’«imitació» hi té molt a veure. 

En l’Edat Mitjana, el locus amoenus s’incorpora als elements poètics. 
Matthieu de Vendôme tracta un tipus de lloc amé, que serà una amplificació 
retòrica amb no poques variants i li atribueix una certa importància dedica 
setanta-dos versos (148)—. Per fi, a les acaballes del segle XII, el locus 
amoenus es confon amb el paradís terrenal, n’és la millor expressió literària. 
Alighieri percep que el que ha vist és alguna cosa més: 208 

La belezza ch’io vidi si transmonda 
Non pur di là da noi, ma certo io credo 
Che solo il suo fattor tutta la goda. 
Da queste passo vinto mi concedo... 

(«Paradiso», XXX, vv. 19-22) 

Alain de Lille dóna, en la seua al·legoria, la composició de la natura 
amena cortés tòpica: castell envoltat de bosc i amb jardí, on passen fets 
meravellosos. És el locus ille locorum. 

 

208 Dante Alighieri, «Paradiso», Divina Comedia, 3, a cura de Siro A. Chimenz, Torí, 1968. 
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El locus amoenus es generalitza en els segles XIII i XIV. El roman 
courtois és, però, on el troba el lloc més idoni per a desenvolupar-se, tant 
pel que fa a la qualitat com al nombre d’elements que el formen. El roman 
imposava unes necessitats expressives i de creació que el locus amoenus 
podia satisfer, encara que això significàs de bestreta la variació (l’amplifi-
cació) de les seues pròpies possibilitats i la consegüent evolució genèrica. 

 

5.2. Del bosc i de l’erm 

Un dels motius fonamentals d’aquesta mena de texts era el bosc, les 
aventures i encalçs que hi havia en la —com diria Dante— selva selvaggia. 
Perceval es cria al bosc, Tristany i Iseut s’hi refugien, Lancelot s’hi retira foll 
i avergonyit... A més, en el bosc hi ha el verger, el lloc amé. Ja en un roman 
antic com ara el Roman de Thèbes ens trobem un lloc amé: 

Joste le pié d’une montaigne 
en un val entre merveillos 
qui mout ert laiz e tenebros 

(vv. 2126-2128) 

Uns versos després: 

Mout chevauchoent a grant peine, 
quant aventure les ameine 
a un vergier que mout ert genz, 
que onc espice ne pimenz 
que hon peust trover ne dire 
del cel vergier ne fu a dire 

(vv. 2141-2146) 

El locus amoenus se situa sovint en el bosc feréstec; conté (i alhora és) 
l’objectiu de la recerca. El bosc esdevé un ens humanitzat. El cavaller no n’ix 
igual que ha entrat. En aquesta fusió de bosc i amenitat, és a dir, de 
ferestesa i harmonia, el cavaller progressa, madura. El bosc assolirà una 
significació molt especial 
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en la narrativa cortés. Crec que el bosc és, més un espai no sols 
continent. Actua i caracteritza, catalitza i contribueix a seqüencialitzar —tal 
volta com un actant més— el decurs de la narració. 

El bosc és un lloc explorat, però no del tot; també és un lloc inquietant. 
El bosc conté una dualitat: rebost (fruits, carbó, carn...) alhora, seu de les 
pors, fantasies i llegendes. Sembla que des de ben prompte, s’imposava el 
vessant fantàstic i atemoridor del bosc. A més, en l’alta Edat Mitjana el bosc 
avançava i es feia més dens. Era de jurisdicció debatuda: devia ser sota la 
jurisdicció dels jurats del rei; una reserva de cacera, un lloc per als membres 
de la segona funció, els bellatores, que després serien cavallers. Però no 
sols els pertanyia a ells, també era el lloc de conreu (llenya, carbó, cacera...) 
dels oratores i d’aquells altres que n’havien fet lloc sagrat, els ermitans. Però 
també s’havia de compartir amb els camperols. Un sol espai per a tres amos 
a més, la fantasia... 209

En les narracions medievals, llampa l’omnipresència del bosc. Potser 
perquè en els segles IV-VII més tard, en els es van produir aquelles 
desercions urbanes tan nombroses perquè les ciutats no garantien de forma 
general la satisfacció de les necessitats mínimies. Alhora, també hi deu 
haver hagut raons simbòliques, de psicològica col·lectiva: perquè el bosc 
devia aparéixer com l’antítesi de la civilització, d’allò controlat i conegut. El 
bosc és on s’ofereix el contrast, el clar-i-obscur, un contrast continu, el que 
no és conreat, ni conegut, ni cortés. 

El bosc és bo de travessar i alhora infranquejable, no té muralles de 
cairell però les ombres i la por que inspira hi fan de fites asserrades. El bosc 
és un món tancat en ell mateix. És un espai on els àmbits del clos i l’obert es 
trenen i es confonen 

 

209 Cfr. Vito Fumagalli, Las piedras vivas. Ciudad y Naturaleza en la Edad Media, Madrid, 
Nerea, 1989 i Uomini e paessagi medievali, Bolonya, II Mulino, 19902. 

 140



depenent de les espectatives de qui hi vulga accedir. En el bosc hi ha 
gran part dels elements de la meravella i de la cavalleria medievals. En la 
Matèria de Bretanya el bosc és el lloc de la iniciació, misteriosa fita amb 
l’Altre Món, amb (‘Enllà. 

Moltes coses s’hi relativitzen o cobren un altre sentit. No hi ha cap valor 
preestablert per l’home. De fet, sovint és desert, solitud. en aquest sentit, té 
a més un valor particular: lloc de prova. El desert és, doncs, la gràcia de 
l’exercici del cavaller, és allà on s’ha de desenvolupar la recerca. No ens 
estranya que, en el Tristany de Béroul, trobem: «Seignors, eisi font 
longuement/ en la foret parfondement/ longuement sont en cel desert» (vv. 
1303-1305). 

Tampoc no estranya que Chrétien de Troyes sovint ens mostre els seus 
cavallers errant pel desert; altrament no serien bons cavallers si no hi 
passassen les proves. En Li Contes del Graal, abans de ser al bosc que el 
durà a l’ermità sant, tenim que Perceval cercava pel desert, tal i com solia, i 
que s’hi va trobar tres cavallers: «il [Perceval] par un desert aloit/ cheminant 
si come il soloit» (vv. 6239-6240). Hi ha una mena d’interassimilació 
semàntica. 

Aquesta quasi identificació bosc-desert no era absent de les cançons de 
gesta, sobretot en el cicle francés de Guillem d’Orange o en el Moniage 
Guillaume on, després d’haver sigut per excel·lència el lloc de cacera dels 
nobles guerrers, esdevé lloc poblat d’ermites mig amagades dins una espesa 
i densa garriga. La munió bosc-desert és fa clara quan el concepte de món 
aristocràtic que havia nodrit les primeres manifestacions literàries corteses 
comença a somoure’s amb la irrupció de nous membres, que tenen uns 
altres orígens. L’associació del bosc al concepte de desert i de prova, es 
presenta quan començava a caldre que els cavallers-guerrers passassen 
proves per a demostrar que ho eren i per a diferenciar-se dels que no 
podien passar-les perquè no eren cavallers de mena; un temps de crisi. Ho 
veiem en texts com Renaud de Montauban (Les Quatre Fils Aymon) o el 
Girart de Rosselló, texts que tracten dels conflictes entre senyors i vassalls i 
l’amenaça sobre el vell orde per part 
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d’una societat novella. Girart de Rosselló erra dins el bosc i pregunta a un 
ermità si hi ha cap capellà prop. No li respon un home del bosc, ni un 
ermità; li respon un clergue. Ací el bosc i l’afegit semàntic del desert, es fa 
quasibé institucional. 

En la Queste del Saint Graal trobem el desert en aquest sentit, amb 
aquesta, fins i tot, necessitat. Perceval, Baorts i Galeàs necessiten el desert 
perquè han de patir i han de superar les proves que només en el desert (i el 
bosc) poden trobar. A més, aquests són àmbits de l’ermità, del nexe entre 
els cavallers i la divinitat. Per exemple, en un passatge de la Questa llegim 
que Perceval «a ora de prima an ·I· dasert, él trobà ·I· armitatga e l’armità 
volch comansar la misa e astach ja garnit de les armas de Sancta Asglaya» 
(f. 33 va). Però el desert també és un lloc ben perillós. Quan Josep 
d’Arimatea i els seus marxaven pel desert, temien passar gana: 

E cant éls foran vanguts an asta tera, sí·s dasconfortaran molt per 
so con agran paor de vianda que no·ls falís, per so con gran pobla 
de gent hi antrà. VII yorns hi anaren per mig lo dasert qu·éls no 
manyavan car no·n trobavan e sí·n doran molt asmayats (f. 39 ra) 

I, a més, els enemics que s’enfronten amb els nostres cavallers i els 
causen temptacions i esforços provenen del desert, del bosc desert de 
civilització i de Bé. 

En l’episodi central de Le Chevalier au Lion, hi ha una consideració 
paradigmàtica del bosc com a desert i lloc de prova. Ivany hi fa una 
regressió a l’estat de natura: es fa arquer. Ivany trobarà un home, un 
sauvage, que l’ensenyarà els secrets de la vida en i a partir del bosc. El bosc 
ja no refugiarà tant i serà una mica més un lloc per a estar-s’hi. I una de les 
condicions que imposa aquest espai és la utilitat de l’arc. Les cavalleresques 
espases i llances no hi són les eines més adequades. Chrétien de Troyes 
escriu que Ivany es val d’«Un arc/ Et cing saietes barbelées/ Qui molt erent 
tranchanz et lées» (vv. 2818-2820) i que «Les bestes par le bois agueite/ Si 
les ocit; et se manjue/ La venison trestote crue» (vv. 2826-2828). El bosc té 
uns altres regiments i 
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s’han de seguir. Alhora, la cort no és tan cortés. Des del bosc, lloc pur, la 
cort és una xarxa de mesquineses. 

Girart de Rosselló també passarà una llarga temporada als boscs, 
acompanyat per la seua muller, Berta. Hi porten una existència modesta 
amb fets no gens èpics. Aquest passatge i la manera com el viuen els 
protagonistes fan penssar que al Girart hi ha una mena d’ens que diferencia 
l’obra de les cançons de gesta. La fugida i la vivència al bosc de Girart i 
Berta és especialment important. No sols els salva d’un aferrissat enemic, 
Carles Martell, sinó que, a més, els transforma interiorment. Aquesta 
experiència, en la qual no els aprofita gaire la seua formació guerrera, de 
cort i cavalleresca, civilitzada —en definitiva— ens recorda no sols la recerca 
pròpia dels cavallers artúrics i del Sant Grasal per forestes i llocs deserts i 
plens de perills, sinó, més encara, la supervivència de Tristany i l’amada en 
un espai semblant i on ha d’abandonar la cavalleresca i (h)onorosa espasa 
per l’arc, l’armadura tan pesada per vestes més lleus... Tristany també es 
valdrà de l’arc al bosc de Morois: «Trova Tristan l’arc qui ne faut/ En tel 
manière el bois le fist/ Riens ne trove qu’il n’oceïst.» (vv. 1752-1754). 

Tristany i Ivany ho demostren, també Erec i fins i tot—o hauríem de dir 
sobretot— el Lancelot que es fa ermità, mig boig i humiliat de l’amor per 
Ginebra. Els ermitans (i els capellans) són els pobladors dels boscs més 
sovintejats de la Queste. Aquests pobladors tan especials introdueixen els 
cavallers en els secrets de la vida en el bosc. Hi fan de guia i de jutges. En 
l’Yvain de Chrétien de Troyes ens trobem un home que, foll, se separa de la 
ciutat. Aquests hòmens aporten la part que, de salvatgina, d’ens matern i 
fins i tot institiu, és necessària per a poder assolir la bona ventura que els 
cavallers pretenen. En Chrétien de Troyes, a mesura que se succeeixen les 
seues obres i accedim a la Vulgata, les lliçons d’aquests hòmens es 
fonamenten més en· la doctrina de l’Església. Així Perceval pregunta a uns 
cavallers i dames que s’ha trobat, d’on venen; li diuen que de confessar-se 
amb un home sant que viu al bosc. Perceval també vol parlar amb ell: 
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—«Et dont venez vos ore einsi?» 
fait Perchevax. 
—«Sire, de chi, 
d’un preudome, d’un saint hermite, 
qui en cele forest habite, 
ne ne vit, tant par est saints hom, 
se de la gloire de Dieu non.» 
—«Por Dieu, seignor, la que feïstes? 
—Que demandastes? que queïstes?» 
—«Coi, sire? fait une des dames, 
—de nos pechiez li demandames 
—conseil et confesse e preïsmes. 
—La plus gran besoigne i feïsmes 
—que nus crestrïens puisse faire 
—qui veille a Damedieu retraire.» 
—Per ce Perchevax oï ot 
le fait plorer, et si li plot 
que al preudome alast parler. 
—«La voldroie je bien aler, 
—fait Perchevax, se je savoie 
—tenir le sentier et la voie.» 

(vv. 6301-6320) [cursiva meua] 

Perceval creix al bosc, quasi salvatge, ignorant dels preceptes de la cort. 
Chrétien no en fa burla, ni fa perdre la simpatia que ha de despertar en el 
lector un xiconet com llavors devia ser aquest Perceval. Aquest és 
precisament el recurs sobre el qual es fonamenta bona part del sens o —
millor encara— l’estratègia didàctica de Li Contes del Graal. 

Potser per això mateix el bosc és alhora refugi. Ja Évard de Breteuil, 
vescomte de Chartres, el 1073, es reclourà al bosc, fent carbó de boix. En el 
bosc de Morrois, Tristany se sentirà «si a seür cin s’il fust en chastel o mur» 
(vv. 1277-1278) i podrà viure l’amor amb la seua tan estimada Iseut, en una 
mena d’estranya letàrgia. Erec i Enide també s’hi refugiaran (vv. 3535 i 
3611) i es desfaran de qui els percaça. En el bosc, l’ombra de Mélégant del 
Chevalier de la Charrette «entraînera» la reina Ginebra, «plongeant» la cort 
del rei Artús (v. 179). 
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El desert(-bosc), la solitud, ja va ser prova per a Jesucrist, o per al 
Baptista. Un lloc on cadascun es troba amb si mateix, i on, a partir de la 
pròpia realitat (com a l’Erec (v. 2462) o a Yvain (v. 2563), s’inicia l’aventura. 
El bosc és un espai en el qual es contenen les coordenades del decurs dels 
cavallers que protagonitzen les aventures. És amb el bosc que la cort hi 
serà. En el sistema de valors de l’Occident medieval, el bosc(-desert) s’oposa 
al que és conreat i poblat, civilitzat, a la cort, al castell i a la vila; i ho 
completa. S’estableix el dualisme «cultura-natura». No crec, però, que 
aquest dualisme siga ben bé una oposició. Almenys no pot ser-ho des del 
moment que, en una obra com ara Li Contes del Graal, Perceval creix en el 
bosc, amb la Dama Viuda, i pur encara que xiquet salvatge i inculte, fins i 
tot, ingenu. Més tard, quan, en la rercerca del Sant Grasal, Perceval torna al 
bosc, es troba amb son oncle, un ermità que li revela la causa i sentit de les 
proves que ha de superar. Passades les proves o —millor encara— mentre 
les passa, Perceval experimenta una metamorfosi: es fa verament 
mereixedor del Sant Grasal, i més encara Galeàs. No oblidem que, a l’inici 
del Tirant lo Blanch, és un ermità, Guillem de Varoic, qui instrueix el jove 
protagonista en l’art de la cavalleria. Després d’aquest mestratge Tirant 
tindrà moltes més possibilitats de reeixir, de ser cavaller. 

Així i tot, no ens enganyem, en els texts del Sant Grasal —i menys en la 
Queste o, especialment, en la Questa— no trobarem unes descripcions gaire 
extenses dels boscs. I això a desgrat d’aparéixer explícitament sovint i més 
sovint de manera implícita, com a continent imprescindible de l’errança dels 
cavallers. El bosc, en la Questa és un àmbit vell. Galeàs va arribar a una 
forest de la qual sols sabem que era «ansiane, qui durà bé II yornades» (f. 
22 vb). També se’ns diu sovint que és la seu de la ferestesa i el refugi dels 
cavallers dolents. Qui s’enfronta amb els cavallers celestials i aconsegueix 
sobreviure, fuig al bosc —que és d’on prové—. També és un espai 
transcendent en si. Permet que els cavallers milloren i el bosc amb ells. 
Lancelot, quan deixa Perceval, travessa 

la forest an tal manera que no tania via ni carera, ans se’n va axí 
con vantura lo’n manà. E asò li fo molt mal, qu·él 
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no vi pres ni luny hon él puxa pandra via, car molt era lo temps 
ascur (f. 30 vb) 

Més avant, Lancelot «cavalcà per mig la forest tot lo yorn an tal menera 
que no tanch via ni sander, car pansà molt an sa vida e an son afer e molt 
sa panadia dels pecats que avia fets» (f. 69 ra). El bosc, a més a més, 
també apareix en Questa la com un lloc ben desert: 

E si él antrà an la forest, asò que ela às la pus dasfygurade de 
granase que él anch na vaés. Él porà gardar e romanir loch temps 
qu·él no troberà hom ni fambre qui·I consel (f. 72 rb) 

L’erm és un altre espai bàsic en aquest ensomi. En el Sant Grasal, és 
projecció dels mals que assolen la terra del rei que pesca. La Terra Erma és 
lloc no gens amé, no positiu, no tan desèrtic com quasibé buit, sense vida. 
En el Roman de l’Estoire dou Graal de Boron hi ha una incidència ben 
significativa de la terra desvastada en la matèria del Grasal. Robert ens parla 
d’una societat de llauradors, que es desfan els braços cavant una terra que 
no produeix: «Quar tou ce quanques il fesoient, Par jour et par nuit 
labouroient,/ Aloit a mal» (vv. 2383-2384). La causa?: «C’iert pour le pechié 
de luxure,/ Pour teu vilté, pour tele ordure.» (vv. 2383-2384). 

Així se’ns presenta una altra traslació espacial fins i tot metonímica— 
d’un fet alié a l’espai físic, al món que viuen els personatges. En Li Contes 
del Graal hom posa en relació la salud esvaïda del Rei Pescador i l’erm de la 
seua terra. Una tema ben antic, present no sols en l’ambient cèltic i sobretot 
gaèl·lic sinó també en totes les civilitzacions agrícoles. Topsfield creu que 
l’erm representa per a l’individu i per al col·lectiu —la cort— el 

210 

 

210 L. T. Topsfield, Chrétien de Troyes. A Study of the Arthurian Romances, Cambridge, 
University of Cambridge Press, 1981, p. 233. 
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desinterés per la salvació divina i l’ambició humana, la violència i la 
gòbia. 

Ara bé, l’origen de la Terra Erma no és gens clar. Amb aquest tema en 
concret, se’ns presenta el problema general de l’origen de la Matèria de 
Bretanya, de les fonts i de les característiques de la seua plasmació literària: 
complex d’arrels cèltiques i inspiracions judeo-cristianes i clàssiques greco-
llatines. La Terra Erma és la traslació —millor que no projecció o represen-
tació— de la decadència del món feudal. Chrétien fa al·lusió a lluites 
internes,. a la successió d’Uterpandragó: 

Sa grant terre, ses grans tresors, 
que il avoit come preudom, 
ala tot a perdition, 
si chaï en grant povreté. 
Apovri et deshireté 
et escilié furent a tort 
il gentil home aprés la mort 
Uterpandragon qui rois fu 
et peres le bon rei Artu. 
Les terres furent escillies 
et les povres gens avillies, 
si s’en fuï qui fruïr pot. 

(vv. 437-449) 

La Terra Erma, la figura patètica d’un rei que pesca perquè no pot fer res 
més, ni cavalcar, ni manar. La Terra Erma, tal i com és en Li Contes del 
Graal, mostra un altre símptoma del sentit de frontissa que és aquesta obra. 
És la literaturització d’una mena de cavalleria que tendeix cap a empreses 
que tenen poc a veure amb les que eren pròpies dels cavallers d’abans, que 
ja no és prop de les funcions dels bellatores passats pel garbell de la cort; 
una cavalleria que ha de lliurar la terra de l’erm que la buida i que ha de fer-
ho amb la pràctica de les virtuts. La cavalleria té un altre sentit i aquest 
sentit es trasllada al disseny d’un espai erm que poc té a veure amb els 
deserts que feien rosari amb els boscs amens dels primers texts narratius 
artúrics. El Grasal implica un altre concepte de l’espai no amé, és l’espai no 
virtuós 
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originat pel no exercici de les virtuts. L’al·legoria n’és una altra; o millor, 
la metàfora d’un grup de cavallers ha esdevingut al-legoria cristianitzada. La 
cavalleria, en la literaturització de Li Contes del Graal i en la de la Vulgata, 
és en crisi com també el que fins llavors havia estat eI seu món. 

La Terra Erma del Grasal ho és per gràcia de la luxúria dels hòmens que 
la treballaven. El text de Boron n’és molt expressiu... Chrétien ho va 
sujectivitzar més en la mesura que el seu text descriu la conscienciació i 
maduració progressives de l’heroi. Perceval s’ha criat en la ferrenya Gaste 
Forest Soutaine, lluny del món, de la remor de les armes i de les passions de 
la cavalleria. Però hi ha una Terra Erma per excel·lència, la del Castell del 
Grasal, i Perceval va cometre l’error del silenci, de no preguntar el que volia 
saber. Així la seua progressió abasta des de la infantesa al buit del silenci 
que no va gosar trencar quan va ser testimoni del seguici del Grasal i no va 
dir res. La cort, la d’Artús, no hi fa més que de catalitzador. En aquest 
sentit, l’erm, la Terra Erma, és una metonímia de la realitat. És una 
radicalització —negativa— d’un ús comú com ara que Artús no pogués fer 
res sense els seus cavallers. És una expressió emfàtica de la forçosa 
passivitat que hom reservava al vèrtex de la piràmide. De la cort d’Artús ix 
eI cavaller per a l’aventura del Grasal i a ella retorna. I ací una donzella, ni 
amena ni plaent sinó Monstruosa, li ho retrau: «Tot cist mal esterant par 
toi» (v. 4863). 

Malgrat aquesta significació, en tota aquesta mena d’obres, tot i ser ben 
important, l’erm no té, en el fons, un tractament força generós de detalls a 
la Queste del Saint Graal; tampoc no la Terra Gastada en general, els llocs 
no frondosos i deserts en els quals els cavallers marxen i pateixen. Açò 
encara ho podem percebre millor en la versió catalana, on s’intensifica més 
clarament la cobejança trascendent de la questa del Sant Grasal. En un 
moment donat, la Questa ens diu que els cavallers celestials «anaren per la 
muntaye Guastada, hon éls no trobaren ne flos ne fruyt, so às, la via 
d’Infern hon totes las cosas són gitades qui no són covinablas» (f. 77 rb). 
Més avant tenim una mica més d’informació sobre aquest espai: 

 148



an los u reyalmes que las teras no randeran plus asplet nagú ni als 
arbres nagun fruyt, ne ayguas no trobaren, e per so apela hom los 
II reyalmas la Tera Guaste, per so que per aqal malvat colp fo axí 
guastade durament e despulade (f. ) 

Però no es tracta d’una informació exhaustiva... 

Un altre espai que mereix una certa atenció en la Questa, encara que ja 
havia tingut una certa relevància —també latent—en el Tristany, és la mar. 
La mar és, certament, un lloc estrany, tan temut com desconegut, en el qual 
se succeixen perills i personatges aliens a la cort. Si bé és cert que la mar no 
és un element central, no deixa de ser interessant ja que, des de les arrels 
cèltiques o des de la tradició clàssica greco-llatina, la mar ha unit (‘Enllà i la 
realitat. Per una altra banda, en la Queste, la mar és significativa perquè, 
anàlogament al desert, també és un espai per a les aventures i proves dels 
cavallers elegits, dins les naus que naveguen, en les illes i roques a les quals 
arriben. 

L’espai erm del rei Pescador és diferent en la Elucidation —pròleg afegit 
per mà anònima a Li Contes del Graal-. La terra de Logres assoleix ací 
caràcter meravellós i amé, de sojorn i gaudi. Però l’erm s’hi oposa a 
l’amenitat. Uns bàrbars, el Rei Amangons i la seua mainada, van forçar 
aquestes donzelles quasi fades i se’n van endur les copes... Tot assolat, 
Logres ja no era el mateix. L’ambient d’abans devia ser plaent: donzelles 
generoses i sol·lícites, copes d’argent o d’or pur per a beure aigua d’una font 
guspiradora... Llampa l’atenció als detalls d’aquest espai amé i la 
contraposició amb el que hi haurà després. Llampa també l’atenció al 
suggeriment d’amenitat amb què, en la Primera Continuació, hom ens 
transmet la trobada, en una font, de Galvany amb dues belles donzelles que 
porten pitxers d’or 211: 

 

211 William Roach (ed.), The continuations of the old French Perceval of Chrétien de Troyes, 
2 (The First Continuation), Philadelphia. University of Pennsylvania Press, 1950. 
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Entre ciprés avoit 
Une fontaine ki couloit; 
Ilvec avoit u damoseiles 
En bliaus de propres moult beles; 
II justes de fin or tenoient 
U de l’eve puise avoient 

(vv. 16697-16702) 

També és un lloc de delit la font a la qual arriba, a l’inici de la novella, el 
protagonista del Tirant lo Blanch, on troba un vell ermità que llegia un llibre 
anomenat Arbre de Batalles. Tirant hi arriba adormit sobre el seu cavall, 
separat de la companyia d’altres gentilshòmens que es dirigien a la gran 
festa que se celebraria a la cort d’Anglaterra pel casament d’aqueix rei amb 
la filla del rei de França. Una delitosa font a la vora de la qual un ermità Ilig i 
on arriba el protagonista guiat mentre dorm pel seu cavall... elements 
d’ensomni, de lai, de Bretanya. 

En els lais de Maria de França també tenim exemples d’aquestes 
belleses. En aquestes coincidències amenes, afloren les arrels bretones i 
feériques de Chrétien. Sembla que tractem amb motius que formen part dels 
imaginaris tradicionals d’arreu, sobretot en l’oposició d’erm —desequilibri— i 
amé —equilibri—. Així, en aquesta mateixa Elucidation ens trobem 
l’esquema tradicional típic d’una situació harmoniosa de principi trasbalsada 
per la intervenció de forces negatives que en fan un erm. Després, els 
esforços del protagonista —en aquest cas el cavaller Galvany— fan que es 
restaure la situació inicial: 

Icestes furent voirement 
La cours et li greaus trovés, 
Par coi pupla si li regnés 
Que les aigues qui ne couroient 
Et les fontaines ki naissoient 
Mais avant et plus taries 
Couroient par les praderies; 
Lors furent li pre vert et dru, 
Et li bos fuelli et vestu. 
Le jor que-la cours fu trouvee, 
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Furent par toute la contree 
Les forés si grans et si drues 
Et sibieles et si creües 
Que trestout cil s’esmervelloient 
Qui parmi le païs erroient. 

(vv. 383-397) 

L’amé i l’erm s’alternen, així i tot, crec que, en la matèria del Grasal, té 
una certa preeminència l’erm. És on hi ha el seguici del Grasal, on hi ha el 
silenci de Perceval i les conseqüències —no gens agradables— que se’n 
deriven. En la Vulgata aquesta significació especial de l’erm s’accentua, 
sembla que per als esforços de Perceval, Galeàs i Baorts, l’erm siga més 
efectiu. En el Perlesvaus 212 hi ha nombroses referències a una gasteté rela-
cionada amb castell, bosc, ciutat... sovint l’heroi travessa una terra erma, 
com ara la Diverse Forest Le Noir Hermite: «Qui tant est lede e hideuse qu’il 
n’i a fueille ne verdeur en iver ne en esté, ne chanz d’oisel n’i fu onquesoïz, 
ainz est la terre lede e arsice e les crevaces granz.» (11, 9943-9945). 

Lloc que contrasta amb el paradís que, en aquest mateix llibre, és el 
Castell del Grasal: 

Une odor en ist taout pres souez e mout douce. Li rois sejorna eu 
chastel e fu mout honorez, puis esgarda la richoise e la grant 
abundance qui eu chastel venoit [...] il avoit derier le chastel ·I· flun, 
ce tesmoigne l’estoire, par coi toz li bienz venoit ou chastel. I cil 
flun estoit mout beaus e mout plentious. Josephez nos tesmoigne 
que il venoit de Paradis Terrestre, e avinronnoit tot le chastel, e 
coroit dusqu’en la forest chiés prodom hermite. (11, 7192-7202) 

L’erm del primer roman del Grasal és traslació del pecat dels seus 
habitadors i del seu rei —que sols pesca—. És una traslació 

 

212 Le Haut Livre du Graal. Perlesvaus, 1, a cura de VV. A. Nitze & T. Atkinson Jenkins, 
Xicago, The University of Xicago Press, 1932. 
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espacial, tridimensional i tangible d’un mal intern i impalpable. En la 
Primera continuació de Li Contes del Graal, el rei explica a Galvany «Li 
grans damages qui chi gist,/ par ont li roialmes perist.» (vv. 13365-13366). 
Perquè, en definitiva, l’erm és el mal; no ja el desert, que és el lloc no 
habitat, el contrari a la cort i on el cavaller posa a prova els valors i virtuts 
que ha aprés a la cort. L’erm és el contrari a l’amenitat, a l’equilibri, al bé. 
Pecat, dama-ge, oposat a la innocència i ingenuïtat del Perceval infant. La 
plasmació literària de l’erm i la seua importància cabdal en aquestes faules, 
així com també que això siga en el temps de la Vulgata, confirma la crisi de 
l’estat de món que fins llavors hi havia fet de referent literari. En el bosc, en 
véncer la vanitat cavalleresca i cortés i superat el desert i l’erm, Perceval 
accedirà a un estat més elevat de coneixement i de saviesa. D’altra banda, 
ja ho era en els lais, lloc de canvi. 

En el Desiré, per exemple, anem més enllà en el bosc: 

Poco tiempo después, en el bosque, miró hacia la derecha y vio 
una hoguera bajo un roble ancho y frondoso [...] Guiado por el 
respandor del fuego se dirigió con rapidez hacia el lugar, y sólo 
encontró un enano vestido con un traje de seda muy ajustado. 
Estaba machacando pimienta en un mortero para asar sobre el 
fuego unos grandes pedazos de carne de un robusto jabalí [...] 
Acabaron de comer y el enano condujo a Desiré al castillo donde 
estaba su señora. (68-69.) 

És en el bosc, des del bosc, cap el bosc, pel bosc... que hi haurà els 
succeïts que omplen les faules dels texts. 

Guillem de Torroella, en La Faula, haurà de navegar per a accedir a la 
residència d’Artús, a Àvalon. I, abans de ser a la cort, travessarà un espai 
peculiar: 

E vi luny de me un lum clar 
Qui rendia gran resplandor. 
Es eu, gardan vas la lugor, 
Fuy leu vas mantas partz venguts, 
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E puys gardey vas cella luts 
E vi un arbre, on estava 
Una serpent, que al cap portava 
Un bell carvoncle resplandents. 

(vv. 116-123) 

Al cap i a la fi, era un pahís (v. 217) especial: 

E vau dormir entre las flors 
Tro l’endemà, que la clarós 
el solell mi fets rexidar 
E li aucellet ausí xantar, 
Qui.m doneron gran alegratge; 
De joy esclarí mon coratge 
Can vi les riberes e ells prats 
E.Ils arbres florits e fullats, 
E les fontanes e ells torrents, 
E els altres deports bells e jens 
Qu’eron plasén per remirar. 

(vv. 199-209) 

Maravellan de l’aventura 
E del loch hon era arribats 

(vv. 214-215) 

E sovench-me de ço que’m dis 
La serpent ja la nuyt passada, 
Del rey Artús e de la fada 

(vv. 218-220) 

El bosc és espai de joc i de dramatització on pot haver-hi el passatge a 
l’altre món, la realitat de l’essència literària de la meravella. I el jardí ho 
limita en les seues tanques. 

 

5.3. Del jardí 

En la cultura cortés, els texts ofereixen ambients recreats de natura 
limitada i en els quals és perceptible la mà de l’home: els 
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jardins. El bosc o qualsevol altre espai exterior s’hi fa part de la cort, 
abastable en la convenció estètica i potser fins i tot arquitectònica que el 
jardí implica. El lloc amé, de fites abastables i reduïdes i unitàries, ofereix la 
possibilitat del tast estètic. 

Hi ha la mà cortés que ho fa més amé; arquitectura, espais modelats. Hi 
actuaran enginys humans fets sols per a la delectació sensorial, com aquells 
que Ibn Huiun exposava, en el segle XIV, en el seu Llibre de la Bellesa i fi de 
la saviesa o com aquell altre jardí, el d’al Zatjtjali; o els palaus... Potser 
perquè —com escriu Eco— «l’Edat Mitjana manifesta una afecció 
vivíssima als aspectes més sensibles de la realitat.» Un exercici de civilit-
zació, l’afany de la retenció del moment que flueix i que s’escapa. Fer un lloc 
que no progresse ni en el temps ni en l’espai, que hi romanga, encara que 
limitat, perquè els seus gaudidors o, simplement, habitants puguen baratar 
la follia del vertigen extracortés, de la ferestesa de l’àmbit obert sols apte 
per a la lluita. Un espai tancat i defensat, la ferestesa, la improductivitat, la 
no-civilització restarà fora, els murs del clos ho permeten i hom ja ho ha 
previst així. 

213 

El jardí és un motiu simbòlic i trascendent. L’enllà és una mena d’Edén, 
de Jardí, de lloc amé per excel·lència i ideal. En un text grec extret del 
Clarikanus Xl se’ns descriu de forma imaginària les virtuts de l’ànima 
cristiana; les virtuts es representen per les plantes i flors del jardí. Per a 
aquest anònim bizantí anterior al segle XIII i possiblement de mitjan segle la 
bellesa externa és traslació de la interna; i fins i tot pot influir sobre ella. El 
jardí no és ja sols un tast estètic, quasi des del Gènesi mateix, també en 
I’Apocalipsi i en l’Islam, que el reserva per als temerosos de Déu. Tampoc 
no era mer deport en el món celta. Cap a la fi del XII i al llarg del XIII, se’n 
proposa una concepció nova, 

214 

 

213 Op. cit, p. 73. 

214 Anònim, El jardín simbólico. Texto griego extraído del Clarkianus XI, a cura de Margaret 
H. Thomson, M. A., Madrid, Ediciones de la Tradición Unánime, 1984, p. 5. 
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simbòlica del jardí, que té plasmació —a banda de les fonts clàssiques 
dels Camps Elisis de l’Odissea, el clos de les Hespèrides, el Parnàs, 
l’Arcàdia, les Geòrgiques virgilianes, el Somnium Scipionis o la Historia 
Naturalem de Plini—, en el Pratum spirituale de Johan Maschus. En aquesta 
obra, la idea d’un jardí trassumpte de virtuts i belleses espirituals no està 
encara massa formada. Més clara era ja en el Paradís Espiritual de 
l’estudita Nicetas Stephatos. En el segle XlIl un poema al·legòric obra de 
Méliténiot representava un jardí imaginari que té no pocs punts en comú 
amb el Jardí simbòlic. Aqueix model descrivia un paradís que era sota la 
sobirania de la Saviesa, amb porta, tanca, riu, pont, animals, fruits sucosos, 
flors benolorants, arbres, garriga lleu i bèsties imaginàries com ara els elfs i 
els sàtirs. 

Simultàniament, Guillaume de Lorris componia el Roman de la Rose, on 
el jardí és element cabdal (contigut i continent) d’al·legoria que culmina amb 
la rosa. Es tracta d’un simbolisme profà i pagà semblant al que va 
fonamentar els místics flamencs com ara Ruysbroeck l’Admirable en la Voie 
du Paradis o també en el Tabernacle spirituel, en el qual les aus representen 
tipus d’individus amb virtuts les divises de les quals són els colors vivíssims 
de les plomes. A més, hi ha la tradició del Hortius deliciarum d’Hernade, 
l’abadessa de Santa Odília, i el Jardí de les delícies de Salomó, del benedictí 
Hermann de Werden. Delícies que també representen els animals, els 
bestiaris. Jardins de belles flors i animals i vegetació no menys gentils; una 
tradició que, originalment paral·lela a la de les narracions de ficció corteses 
(literatura cortés), acabarà per confluir sovint amb ella; el Roman de la Rose 
n’és bona mostra: confluència que hi ha en els temps de la Vulgata i amb la 
religionització de la recerca dels cavallers. De ser representació dels deports 
dels cavallers a la recerca d’aventures i honors, els jardins, els elements i els 
éssers que hi habiten passen a ser referents de regestes trascendents i 
celestials. La descripció de l’amenitat d’aquests indrets no és tant sensorial 
o, fins i tot, sensual, com moral. 

Potser per això, al ritme que els cavallers guanyen en cobejança 
d’aventures transcendents, bé per Déu, bé per assolir bons casaments i 
poders temporals, l’atenció als jardins no és la 
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mateixa. L’entesa entre el món i la literatura evoluciona. El text és un 
món i el món és un altre home. Hi trobarem uns altres espais, unes altres 
metàfores, unes altres descripcions, uns altres contexts. Un altre imaginari 
on les veus no són ben bé iguals. L’espai minva en guarniments i delectació 
assaboridora. Les accions s’intensifiquen en fets. Tot és un canvi de pree-
minències que coincideix amb el desenvolupament de la paraula narrativa, 
camí de la novel·lesca. Hi ha la focalització de la versemblança, conscient o 
no. No sols s’esvairà la brillantesa i la significació dels motius meravellosos 
sinó que la fantasia perdrà llum. S’enfosquirà. 

Per això són esquemàtiques i escasses les referències al marc, a 
l’escenari, al camí, als paisatges. En el Blandín—posem per cas— la 
contigüitat de les accions assegura la contigüitat espacial. El Blandín no és 
gens esplèndid en la representació de l’escenari. Hi ha unes referències 
boiroses que complementen la progressió actancial d’aquest roman. Sols hi 
ha meres anotacions als vergers, paratges bells i boscs en els quals Blandín 
i Guillot Ardit progressen. A l’inici de l’aventura de les donzelles i el gegant, 
l’autor ens situa: 

Adonc Blandinet se’n va entrar 
en cella horta se’n va anar. 
Aquí trobet, dins aquell hort, 
veraiament, molt bell desport. 
Dessot un bell pomer florit 
aquí a l’ombra s’és dormit 

(vv. 91-97) 

Més avant, Guillot Ardit ha d’enfrontar-se al Cavaller Negre. El va trobar 
a «un gran vergier/ on havia trop bell pesquier» (vv. 679-680). Versos avall, 
Blandín veurà una «donzella/ mout graciosa a maravella» que «guardava en 
un (bel) prat» (vv. 991-933). Potser l’única pinzellada espacial que arribe a 
poder remetre’ns a la bellesa amena dels paisatges i que potser serà més 
prop de les descripcions d’altres texts més rics, és a l’inici de l’aventura del 
desencantament de Brianda: 
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un gran vergier ell [Blandín] atrobet, 
e tantost ell dins se n’intret. 
Lo vergier era graciós 
e de ramatge ben fullós. 
Aquí havia tants d’aucells 
mot mervillosos et bells 
que cantavon mot douçament 
en lor langage verament. 
Et quan Blandín los va ausir 
tantost ell si vol adormir 
per lo gran plaser que prenia 

(vv. 1287-1297) 

Així i tot, es tracta d’espais força importants i, si semblen esvaïs i reduïts 
a meres pinzellades és, precisament, per l’estratègia que segueix aquesta 
mena de texts. No distraure l’atenció dels lectors (ni la dels protagonistes 
tampoc) de l’acció principal. No és per atzar que trobem jardíns (o clarianes 
de bosc que ho semblen) en texts no tan cavallerescs sinó més cortesos, en 
els quals l’amor és el fi principal. Així, per exemple, en el segon exemple de 
la Salut d’amor catalana, el jove (i pobre) cavaller que prega d’amor la 
comtessa aconsegueix que, per fi, ella hi accedisca just en aqueix bell 
indret, enmig del bosc però no gens feréstec, amb una font d’aigua que 
guspira en aquella clariana del bosc: 

la dona qui viu una font 
entre dos pins al peu d’un mont, 
lats un bosquet un dexendéron; 
costa la font en un verd prat 
de floretes entremesclat; 
e duret devàs totes parts 
mija llegua, on dos lleopards, 
hac de marbre entretallats, 
així que semblava Ileixats 
hi fossen per la font gardar; 
e perquè no hi posqués intrar 
soleis, fo-hi nat un siamor 
que cobrí la font d’or en or 
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e quatre braces entorn. 
E anc mai tan plasent sejorn 
ausit no fo com los aucells 
menaven cantant pels ramells, 
entremesclant llurs dolces veus. 
E carlai d’on eixits la deus 
de la font fo pura gravella, 
e ren mais plasents e pus bella 
per esgardar e per veser 

(vv. 439-460) 

Sense aqueix espai la comtessa no s’hi avendria i no hi hauria la 
cavalcada final de les set amazones sobre cavalls blancs i de les altres set 
sobre els palafrens negres. No hi hauria aqueix al·legat perquè les dones 
acepten la requesta amorosa. Seria impossible prescindir de la llum 
bosquívola i del braçal d’aigua fluent en els lais. 

En la Queste del Saint Graal en la versió catalana menys encara, per les 
mateixes raons que ja hem exposat al llarg d’aquest assaig—, hom tampoc 
no atén gaire ni a jardins ni a d’altres espais de natura restauradora o 
propiciadora de trobades no tan marcials. Tot i que per unes altres raons, en 
el fons passa el mateix que hem vist en el Blandín. La Queste la Questa, 
menys—fa molt poca atenció a tot allò que no siga la recerca en si del Sant 
Grasal i redueix molt tot allò que no contribueix unívocament a fixar la vista i 
el pensament del lector en la recerca del Sant Grasal; als cavallers celestials, 
els bons, els millors, no els cal ni jardins ni fonts ni d’altres amenitats, això 
són luxes destinats per als cavallers terrenals (Galvany, Leonel, Lancelot...), 
tan seduits com estan pel tast dels plaers. En concret i a diferència dels lais 
(anònims o no) i de texts com la nostra Salut d’Amor o els anomenats 
«contes d’amor» o, en general, les narracions cortesanes, els jardins, 
vergers en concret, les fonts (sempre hi havia una font) són nòduls amens 
sobretot d’aventures amoroses entre cavallers que espien i donzelles que 
prenen el bany o, simplement, s’hi refresquen. En la Queste, quan 
apareixen, no tenen aquesta funció sinó més aïna una accepció 
transcendent, com, per exemple, quan Lancelot —la Questa ens diu— 
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vanch an ·I·ª fontane la pus bela qu·él anc viu e davelà per baura 
e, cant él fo davelat, la fontane s’axacà [...] La fontane sí as 
d’aytal manera que hom no la pot axacar tant hom no·n trau, so 
as, lo Sant Grial, so as, la gràcia de Nostre Sanyor; la fontane, so 
as, la dolça paraula de l’Avangeli, hon lo cos del veray radamtor 
trobà la gran dolsor que aytant con hom la sabora, aytant as pus 
dasirade, so as, la gràcia del Sant Grasal (f. 78 ra) 

 

Per això no ens ha d’extranyar que la Queste menys encara la Questa— 
es preocupe molt poc dels deports i plaers diversos de la cort i que, quan 
n’hi ha detalls, no siguen gens concrets ni extensos. Així, per exemple, en 
una de les escasses ocasions en què els cavallers del Sant Grasal es 
diverteixen llegim que Perceval 

demenà a menjar e ela comendà que la taule fós mase e éls la 
materan e él gardà le taule e viu que so qa y matian abondó que 
no as cor gran merevela, e maniaren abdosos [...] él trobà lo vi lo 
pus fort e al milor qu·él vis anch e sís merevelà d’on él poch éser 
vangut, car anch en Bretaye él no·n vi sí poch, no que ans lo 
bavian a desig con bavien d’altres vins que éls se fayen, e sí bech 
d’eqal tant qu·él s’ascalfà més que no degré (f. 54 vb). 

Tampoc no tenim dades concretes de les festes. En la descripció més 
generosa d’una diversió palatina, sols llegim: 

Lavòs se comensà le yoya e la festa per dadins esats mayor que 
no avien fet. E serviren los ui compayons de tot lur poder, e Is 
feran colgar pus ricament que-Is pogueren. E sela nuyt foren ben 
sarvits los m compayons, e u foran encare mils sí éls ho volguesen 
resebre (f. 114 rb) 

Al Blandín tampoc no trobem gaires detalls de les festes més importants 
que s’hi celebren, les dels casaments de Blandín i Brianda i Guillot Ardit amb 
Irlanda. En aquest cas és coherent al seu interés per l’acció a desgrat que és 
el punt culminant 
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i l’obra, pel qual els protagonistes s’han dedicat a l’errança. Aquestes 
celebracions van durar quinze dies, hi va assistir molta gent, molts bons 
cavallers i escuders i van pasticipar en nombroses justes; va ser una gran 
festa: 

Aissí com dis aissí feren. 
tantost les justes cridar feren. 
E puis quan venc la jornada 
que elles lur hàgron donada, 
véngron de nobles cavaliers, 
e gran ren de bons escudiers, 
per faire honor a Brianda 
e a sa sore na Irlanda. 
Aquí féron molt bella festa 
trestots ensems, ben e honesta, 
e feron justes e biorts 
que dureron ben quinze jorns. 
Quan los biorts fóron passat 
tothom estrany se n’és anat. 

(vv. 2367-2380) 

També hi ha torneigs al Tirant. Joanot Martorell, però, els descriu amb 
molt de detall així com també les festes en general en les quals s’inserien. 
És clar que el Tirant té unes intencions molt diferents de les la Queste i que 
l’ambient i diversions de la cort, que allà eren menystinguts, ací són quasibé 
fonamentals. Per això no sols hi ha torneigs, també hi ha processons (o 
desfilades), àpats, vestits, dances, farses, entremesos... A més d’aquell en 
què intervé aqueix Artús engabiat al qual ja ens hem referit, val la pena, 
entre d’altres, cridar l’atenció en una altra representació de mena al·legòrica 
que té una tramoia i una escenificació complexes, molt treballades i millor 
descrites per Martorell. Es tracta de la representació de la «roca», que 
simula l’atac a un castell situat sobre un castell de fusta. El duc de Lancaster 
mana de òbriguen les portes però els defensors —actors— es neguen. 
S’inicia el combat fingit i els del duc no aconsegueixen prendre el castell; 
tampoc no els altres estaments que, l’un darrere de l’altre, també ho 
intenten. Sols reeix en aquesta empresa la reina, davant la qual els 
defensors es 
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reten i el déu d’Amor li lliura el castell. En la representació hom se servia 
de pirotècnia, d’autòmates, de ginys per l’entrada i eixida d’actors. Hi havia 
un lleó d’or que «per la boca llançava mel», un bisbe de la mitra del qual 
«eixia un raig d’oli» i un déu d’Amor que «desaparegué que jamés pus no 
fon vist, ni los àngels, e tots los draps se començaren a moure quasi com a 
terratrèmol» (c. 55). 

Sobretot llampa la descripció de Carmesina, a la qual ja hem fet 
referència més amunt. També és força interessant la descripció de la sala on 
és Carmesina i on la coneix Tirant, ella acompanya el cos inert del seu 
germà mort lluitant contra el turc. Tirant, havent saludat l’Emperador entra 
en aquesta sala, fosca de dol, per fer reverència a l’Emperadriu. La 
descripció de la sala i dels gests dels diversos personatges és tan atenta als 
detalls com al conjunt general, mesurada i encertada: 

«Com foren en la gran sala del palau l’Emperador lo pres per la 
mà e posà’l dins la cambra on era l’Emperadriu e trobaren-la en la 
següent forma. La cambra era molt escura sens que no hi havia 
llum ni claredat neguna [...] Manà Tirant li portassen una antorxa 
encesa, e prestament fon fet. Com la llum fon en la cambra, lo 
Capità véu un papalló tot negre. Acostà-s’hi e obríl’l e véu una 
senyora vestida tota de drap gros ab un gran vel negre al cap que 
tota la cobria fins als peus. Tirant li llevà lo vel del cap, e restà ab 
la cara descoberta, e vista la cara, ficà lo genoll en terra e besà-li 
lo peu sobre la roba e aprés la mà. I ella tenia en la mà uns 
paternostres d’or esmaltats; besà’Is e féu-los besar al Capità. 
Aprés véu un llit ab cortines negres. E la Infanta 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 filla del duc de 
Macedònia, e la dona havia nom la 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 
amb la infanta Carmesina. 
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Tirant s’acostà al llit, e féu gran reverència a la Infanta e besà-li la 
mà. Après anà a obrir les finestres. 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 fill de l’Emperador.» 
(c. CXVII) 

Hi ha pocs detalls dels trets físics i facials de les dones i donzelles del 
passatge. Vels, brials i velluts negres, la foscor que empresona dels dones, 
els paternostres dels precs per l’ànima del difunt, el difunt i Tirant, amb les 
torxes i obridor de les finestres, portador de la llum, és a dir, alliberador no 
sols contra el turc sinó contra el dol, com aquell cavaller recercador del Sant 
Grasal que ha de remeiar la Terra Erma. El punt de vista de Martorell ens 
dirigeix el nostre com si la seua ploma fos quasibé una càmera 
cinematogràfica, concisa, que estableix les relacions que hi ha entre els 
personatges i ens suggereix les que n’hi haurà —Tirant irromp en el dolor de 
la cort, símbol clar—. Ara no es tracta de la bellesa, sols, sinó també de 
l’estat de la cort i de la síntesi de l’estat (físic i polític) d’un espai (la sala de 
dol alhora, l’Imperi Grec). 

 

5.4. De la dama 

I el jardí, sovint simbòlic, és el lloc ideal de la dama, l’anomenat 
«panegíric» de la dama. S’hi contenen els ideals i els tòpics literaris bàsics 
d’aquests corpora. La descripció s’insereix plenament en el context del tercer 
gènere de l’eloqüència de què parlava Aristòtil, el demostratiu. Aquest 
gènere, adreçat a un receptor que el rebia pel plaer d’escoltar, tenia per 
finalitat l’elogi o el blasme d’objectes animats o inanimats com ara els déus, 
les persones, els animals, els paisatges, els jardins o les plantes. 

Quintilià s’estenia quant al panegíric. Tot i el context general de 
funcionalitat i praxi de l’obra on s’insereix aquesta reflexió, 

215 

 

215 lnstitutiones Oratoriae, III, VII, 6.9 
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Quintilià en diu que és un gènere més aviat estètic: «sed propium laudis 
est res amplificare et ornare.» I, a més, «hoc demostratium genus, permititur 
admirere plus cultus omnemque artem, quae Iatere plerumque in iudiciis 
debet, non confiteri modo, sed ostentare etiam hominibus in hoc advocatis.» 
216 En el segle 11, Hermògens entenia que el panegíric era el gènere poètic 
per excel·lència. D’ací que la descripció en general i el panegíric en 
particular, hagués de centrar-se sobretot en l’aspecte ideal de les coses. Es 
tracta de fer veure o de donar una imatge exaltant o depriment de l’objecte. 
A l’inici del capvespre de l’Edat Mitjana, hom ha transformat el retrat, de 
realista a típic. Hi ha la tria dels tòpics clàssics que, en cada cas, siguen 
més adients. Així ho dictava Geoffroy de Vinsauf en la seua Poetria nova 
(135). Els panegírics segueixen els solcs dels clàssics i són, com els que ja 
hem vist quant les descripcions dels llocs, sospitosament coincidents. 

El locus amoenus és context no sols del desenvolupament de les accions. 
També és constituent de les seues descripcions. D’altra banda, Colby ens diu 
en aquest sentit que : «The description of physical appearance is quite 
often introduced or concluded by an explanation of Nature’s contribution to 
the man’s handsomeness.» La Natura referent o fins i tot creadora de la 
bellesa del personatge és un tòpic clàssic i freqüent en la literatura cortés. 
La Natura es concreta en la bellesa del personatge. 

217  

D’altra banda, hi ha una mena de necessitat. La descripció i el panegíric 
de la dama tenen una significativa relevància en el roman courtois. La dama 
simbolitzava l’essència del que el món cortés era i volia ser, que contenia els 
objectes de les recerques dels cavallers. Dragonetti ens ofereix un 
muntatge que arre- 

218 

 

216 Ibid., II, X, 11. 

217 Alice M. Colby, The Portrait in Twelfth-Century French Literature. An Example of the 
Stylistic Originality of Chrétien de Troyes, Ginebra, Droz, 1965, p. 16. 

218 La téchnique..., 1, p. 253. Cfr. C. S. Lewis, La imagen del mundo (Introducción a la 
literatura medieval y renacentista), Barcelona, Bosch Editor, 1980, pp. 139-132. 
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plega els atributs de la bellesa ideal femenina, que reproduisc tot seguit 
malgrat ser extens: 

Le corps es gent, c’est-à-dire racé, long, délicat et cepedant bien 
modelé; le visage clair et coloré a la fraîcheur de la rose et du lis; 
les yeux sont vaines et riants, les cheveux, blondes com l’or fin; le 
front est plus clair que glace, la bouche vermeille et bien faite 
découre des dents parfaitement rangées, plus blanches que les lis 
et l’argent; le nez est choit, le menton beau, le cou a l’éclat de la 
neige ou du lis, la gorge est polie, les bras sont longs et cepedant 
bien fournis, les mains sont tendres, et les doigts longs sont 
délicats; son regard, son sourire, sa manière de lauer, son 
commerce avec les autres, en un mot tout son comportement 
respire la douceur; quant à ses vertus, elles sont exemplaires: 
bonne, débonnaire, bienveillante, elle apparaît pleine de vaillance, 
de sens, d’honneur et de sagesse; sa courtoise n’est pas moins 
parfaite, car elle est accueillante, avenante, et son langage simple 
et châtié charme ceux qui l’écoutent, car elle est bien apprise; sa 
toillete est d’un goût parfait; ce qui frappe enfin, est la beauté de 
son maintient qui est empreint de simplicité, de discrétion et de 
noblesse. 

Aquesta atenció a la bellesa de l’anatomia de la dama així com als ideals 
dels quals aquesta bellesa era projecció, denoten que la dama ja no és tant 
l’esposa, mare i objectiu/objecte d’honor de l’èpica, personatge quasi 
inexistent. Amb la florida de la cultura cortés, hi ha un canvi radical en la 
funció social de la dona. Les descripcions tan detallades de la seua bellesa, 
ens indiquen que, idealment, la dona pot semblar superior a l’home, 
almenys dins els cercles exclusius als quals remet i per als quals i des dels 
quals és feta aquesta literatura. 

És sobretot plasmació literària, joc estètic (fins i tot —o sobretot— en els 
casos de les Corts d’Amor). Així, la dama del roman courtois es tracta més 
aïna d’una abstracció o d’una plasmació ideal més que una realitat que hom 
hi vol reflectir encara que no cal que amb fidelitat absoluta. 
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La bellesa de la natura sovint és artífex de la bellesa de la dama, del 
cavaller o de la fada. No és tant el tòpic del Déu artífex com el de la Natura 
formatrix. Potser perquè així hom combatia la mutabilitat de la bellesa 
dinàmica i s’apropava a la constitució del Bé suprem de la categoria de la 
Bellesa per essència —segons Sant Bonaventura—. Al cap i a la fi, l’abat de 
Cluny ens ho resumirà amb una frase: «La bellesa és un presentiment del 
cel.» 

Ben bé podem comprovar-ho en les descripcions d’Erec (vv. 81-104), 
bona mostra de la bellesa ideal dels cavallers de Chrétien. Aquesta 
descripció, així com també els altres atributs d’aquest i dels altres texts de 
Chrétien, pretén l’admiració dels receptors i la identificació unívoca i 
indubtable de la bondat del protagonista i de la raó dels seus actes. El retrat 
d’Enide (vv. 397-441) també té aquest fi i és un exemple magnífic de 
projecció de la bellesa de la natura en la figura humana (o fins i tot també a 
l’inrevés); llegiu-ne els fragments següents: 

Molt estoit la pucele gent 
Car tote iot mise s’antante 
Nature qui fete l’avoit 

(vv. 411-413) 

De ceste tesmoigne Nature 
Conques si bele criature 
Ne fu veüe an tot le monde. 

(vv. 421-423) 

L’extensa descripció de Laudine (vv. 1465-1510) torna a donar-nos un 
altre exemple d’aquesta mena de projecció. Vegeu aquests versos, en els 
quals, a més, Déu i Natura apareixen en lligam: 

Comant poïst ce estre donques? 
Don fust si grant biauté venué? 
Ja la fist Dex, de san main nue, 
Por Nature feire muser. 

(vv. 1500-1503) 
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També en el retrat de Philomena, que és especialment extens (vv. 124-
204) i del qual extrac el passatge següent: 

Plus estoit Iuisanz que fins ors 
Trestote sa cheveleüre. 
Tel lot Deus feite que Nature 
mien esciant i fausist bien 
S’ele i vosist comancier rien. 

(vv. 141-144) 

Tant par fu bien fet li sorplus 
Que tant bele rien ne vit nus, 
Car nature s’an fu penee 
Plus que de nule autre reien nee, 
S’i ot tot mis quanqu’ele pot. 

(vv. 165-169) 

La Natura torna a tenir molt a veure amb els trets de Cligés (vv. 2721-
2752), dels quals remarque aquests versos, on Natura no Déu— és qui li’ls 
ha conferit: 

Et fu de si boene stature 
Com mialz le sot feire nature, 
Que an lui mist trestor a un 
Ce que par parz done a chascun. 
En lui fu nature si large 
Que trestot mist en une charge, 
Si li dona quande ele ot 

(vv. 2739-2745) 

La presentació que fa el de Troyes de Cligès amb Fenice, en un dels 
moments més intensos de l’obra (vv. 2714-2752). Precisament, el que més 
llampa d’aquesta presentació és la referència a la Natura. Es referència 
obligada per la tradició dels retòrics i de les arts poètiques. També hi ha el 
concurs de la Natura en l’Erec, en la presentació de la bellesa d’Enide: 

Plus ot que n’est la flors de lis 
Cler et blanc le front et le vis; 
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Sor la color, par grant merveille, 
D’une fresche color vermoille, 
Que Nature li ot donee, 
Estoit sa face anluminee. 

(vv. 427-432) 

Tanmateix, la bellesa de Blancaflor (vv. 1795-1829) no és mostra del 
poder creador de la Natura. És Déu qui ha creat la Bellesa, en general, i la 
de Blancaflor, en concret. En definitiva no podia ser d’una altra forma, 
aquesta és la dama de Perceval i ell és el cavaller —el primer— de la 
recerca del Sant Grasal: 

Et se je onques fis devise 
En biauté que diex eüst mise 
En cors de feme ne en face, 
Or me replaist que une en face, 
Que ja n’en me[n]tirai de mot. 

(vv. 1805-1809) 

Por voir embler les cuers de gent 
Fist diex en li passermerveille, 
Conques puis ne fist sa pareille 
Ne devant faite ne l’avoit. 

(vv. 1826-1829) 

Llegim en un lai bretó anònim, el Graelent, un altre lloc de natura bella i 
una identificació amb l’amenitat «anatòmica» d’una donzella: 

Sin embargo, no dejó de perseguirla [Graelent a la cèrvola, en una 
cacera pel bosc] hasta llegar a una landa en donde había una 
fuente de agua clara y buena. Una donzella se estaba allí bañando 
y dos jóvenes que le servían estaban sentadas al borde de la 
fuente; las ropas que se había despojado estaban sobre las 
ramas. Graelent la vio desnuda en medio de la fuente y sin 
preocuparse más de la cierva se dirigió hacia allí con rapidez al 
ver a la doncella grácil, esbelta, graciosa, blanca y sonrosada, de 
ojos risueños y de frente tersa; no había otra igual en el mundo. 
(35) 
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En el Guingamor, també anònim, una altra donzella, que també pren el 
bany en una font, és la bellesa de la natura que l’envolta: 

Entonces el caballero [Guingamor acaçant un senglar] entró en el 
llano y encontró una fuente bajo un frondoso olivo verde y florido; 
la fuente era clara y bella y la arena de oro y plata. Una doncella 
se estaba bañando en ella y otra le peinaba los cabellos y le lavaba 
los pies y las manos. Sus miembros eran bellos, largos y 
torneados, no había en el mundo nada más hermoso, ni de flor de 
lis ni rosa como la doncella que estaba desnuda. (52-53) 

I en el Desiré hi ha el bosc, amb una identificació especialment intensa 
amb la donzella i el cavaller; en els detalls de la descripció de la donzella hi 
ha —quasibé metonímia— els de la natura, clariana de bosc: 

Vio árboles bellos y floridos y oyó el griterío de los pájaros. Se le 
calentó la sangre y se estremeció; su corazón le dio un vuelco por 
el gran gozo que experimentaba al oir aquellos cantos y entró en 
el bosque. En la espesura había una landa y en ella estaba la 
ermita de un ermitaño [...] vio una doncella vestida de seda gris y 
rosada a la vez, y el cuerpo hermoso y elegante. No llevaba túnica 
y sus cabellos estaban en desorden. Sus pies estaban descalzos 
para sentir en ellos el rocío y se dirigía hacia una fuente que 
manava de un gran árbol llevando en las manos dos bacines de 
oro. El caballero no se comportó como un villano, sino que puso 
pie a tierra y se acercó a ella con la intención de hacerla su amiga; 
la acostó sobre la hierba húmeda y creo que la hubiera poseído si 
ella no le hubiera implorado piedad. (61) 

També en el Melión. Melió, durant la rauxa d’una cacera, 

se detuvo en una landa porque había oído los ladridos de una 
jauría, junto a él estaba su escudero que retenía a los dos lebreles. 
Por la landa verde y bella, Melión vio venir 
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una donzella lujosamente ataviada: su túnica era de seda roja con 
unos lazos delicadamente cosidos, su manto era de armiño y 
nunca lo tuvo igual ninguna reina. Su cuerpo era bello y tambíen 
sus hombros. Sus cabellos rubios, la boca pequeña y bien dibujada 
parecía una rosa de vivos colores. Sus ojos eran vivos, claros y 
risueños. Todo su aspecto era bello, noble y elegante; y nadie la 
acompañava. (108-109) 

I, amb uns altres matisos temàtics —hi ha una vetlada a la cort 
mateixa—, en l’Espino: 

Por la noche, después de cenar, el rey se sentó sobre un tapiz 
delante de la mesa para divertirse con la compañía de muchos 
nobles caballeros, y también estaba allí su hijo. Escucharon el lai 
de Aelis que un irlandés tocaba dulcemente haciendo resonar las 
cuerdas de su rota, y cuando lo acabó empezó otro. Nadie discutía 
ni hacía ruido. Les tocó el lai de Orfeo y, al acabarlo, los caballeros 
tomaron la palabra para contar las aventuras que les habían 
sucedido y que habían visto tan a menudo en Bretaña. (100) 

En un moment del seu Lanval, Maria de França descriu una donzella, 
bellíssima i de vestits riquíssims, que és referent d’una altra natura, el burg: 

par le vile vint errant 
Tut a cheval une pucele. 

(vv. 548-549) 

[...] 
Ele iert vestue en itel guise 
De chainse blanc e de chemise 
Que tuit li costé li pareient, 
Ki de deus parz lacié esteient. 
Le cors ot gent, basse la hanche, 
Le col plus blanc que neif sur brache; 
Les oilz ot vairs e blanc le vis, 
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Blanche buche, neis bien asis, 
Les surcilz bruns e aukes blunt: 
Fils d’or ne gette tel luur 
Cum si chevel cuntre le jur! 
Sis manteus fu de purpre bis; 
Les pans en ot entur li mis. 
Un espervier sur sun poin tint 
E uns levriers aprés li vint. 
Il n’ot el burc petit e grant, 
Ne li veillard ne li enfant, 
Ki ne l’alassent esgarder, 
si cum il la veient errer. 

(vv. 559-578) 

L’atenció als detalls en les descripcions pot ser un indicatiu de constitució 
més complexa del món literari del món dels seus protagonistes. A mesura 
que avancem per la literatura, de l’èpica a la pre-cortés d’ací, a la cortés, la 
descripció, l’espai, guanya i el món possible que hom hi constitueix esdevé 
més complet . Així podem observar que el Girart de Rosselló, precortés —
o tardo-èpic— com és, tendeix a descriure amb detall. Fa l’efecte que els 
atributs dels objectes i espais descrits es conjuminen amb els personatges. 
Una mostra d’això potser quan ens descriu uns vestits de la reina, 
Ermessend: 

219  

Elle trait son vestit e prent meillor, 
D’une porpre subtil c’a bone olor. 
Ele a blance la car, e la color 
Tant bel’ e covinent cum rause a flor. 

(vv. 8875-8878) 

És bella i en aquesta part de l’obra encara hi ha, almenys, el record de 
l’amor que l’unia a Girart; un amor bell. Potser com 

 

219 Cfr. Alain Labbé, «Nature et artifice dans quelques jardins épiques», dins Aa.Dd., 
Vergers et jardins dans l’univers médiéval, Aix-en-Provence, Publications du Cuerma, 
Université de Provence, 1990 (Senefiance, 28), pp. 177-195. 
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aqueix bosc per on ha passat Folche quan: «La forez fu de faus foilluz/ 
Ou l’agais des donzels est descenduz» (vv. 8464-8465). 

Un rosari d’ideals que es conrearà més i amb més intensitat a mesura 
que travessem l’Edat Mitjana fins que, en una obra i un temps com el de la 
Tragicomedia de Calisto y Melibea hi ha canvis sensibles. Hi ha els elogis 
que Calisto fa de Melibea, l’adoració tan sospitosa que sent per ella, quasi 
heretgia. Hi ha la idealització de l’ideal, sembla que s’hi arriba a un punt en 
el qual ja no hi ha solució de continuïtat i el panegíric de la dama arriba al 
seu exhauriment. 

Ben diferents, però, són les donzelles que apareixen en texts amb 
intencions no tan cortesament amoroses, sinó més trascendents. En la 
Queste trobem un punt de màxima evolució del cavaller ja celestial, ja 
completament al servei de Déu en front de la cavalleria merament terrenal, 
derrotada. Les donzelles d’obres com la Queste del Saint Graal són ben 
escasses i no podem dir-ne cap tret concret. Açò és paral·lel a aqueixa 
unívoca atenció a de la Queste a la recerca i a res més que no siga això, a la 
mínima aparició en la Queste des deports palatins, de jardins, de vergers i 
de tota descripció que pugués entrebancar l’atenció de lectors i 
protagonistes i desviar-los del veritable moll de l’obra, la recerca del Bé i de 
la Virtut que representa el Sant Grasal. 

Per aquesta mateixa raó no hem d’enyorar descripcions més completes 
de les donzelles que apareixen a la Queste. això, a desgrat que les donzelles 
són un nexe fonamental entre els cavallers de Sant Grasal i la seua recerca, 
són una altra classe de guia alhora que catalitzadores de l’empresa, com 
aquella que entra a la sala de Camelot on tots esperen que passe alguna 
meravella. Tal vegada siga aquesta la causa: no interessen tant els seus 
trets físics com el fet de ser nexes semàntics i recursos textuals que 
permeten l’avanç de la narració i de la recerca. De l’aspecte d’aquesta 
primera donzella, per exemple, sabem únicament que és bell, no se’ns diu si 
vist ricament, suposem que deu d’haver vingut d’un lloc llunyà i cavalcant a 
corre-cuita. Més avant, iniciades ja les aventures, Galeàs arriba a un castell 
«e sí ancontrà VII donselas vastidas molt ricament» (f. 25 va). En 
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aquesta ocasió saem alguna cosa més, però no hi ha cap referència, ni 
tan sols tòpica, a les seues faccions i als seus trets físics. Després apareix 
una «donsela que cavalcave ·I· palefré blanch e vania a gran presa» (f. 64 
va), però tampoc no sabrem com és. 

La Queste insisteix molt en la bellesa de les donzelles, però no l’explica. 
Com ja he avançat més amunt, fins i tot és perceptible que ací la fémina es 
tinta amb tons més aïna negatius. Quan la Queste més encara que la 
Questa— subratlla amb major intensitat la bellesa física de la dona, més 
prop ens trobem d’un fet perillós per a algun dels cavallers del Sant Grasal. 
De fet, el fragmet en el qual la bellesa de la donzella resulta més reforçada 
és el de la temptació i «escalfament» de Perceval. Aqueixa donzella, tan 
bella i amena, és, en el fons, l’encarnació de l’Enemic, el Dimoni. Perceval 
quasi hi cau del tot: 

Lavòs s’asgardà la donzela e sí li fo semblant que él anch no vaés 
fambre se par de bautat, sí li plach tant que li abelí per la gran 
balesa qua y viu e a les dolsas paraules qu·ela li dix qu·él n’as tot 
ascalfat [...] Hi él no s’està de pregar e con ela viu qu·él fo molt 
ascalfat [...] E menà els seus sarvidós que fesan ·I· bel lit [...] Cant 
él sa fo colgat al lats de la donzela, sí·s volch lexar corer a ela e sí 
s’avench axí per vantura qu·él vi se aspase yaser en tera, qu·éls 
l’avian feta caure. E sí y alergà le mà Perseval per pandre-la. E an 
esò que-l la volch posar pres da sí, sí y viu an lo pom ·I· creu 
vermale. E axí tost con él la viu, sí li sovanch de son Senyor Jhesu 
Xrist (f. 54 vb-55 ra) 

Hi ha no poc d’hipèrbole en els elogis que Calisto fa de Melibea i en el 
seu enamorament per ella. La hipèrbole és una constant en les descripcions 
de persona. Chrétien tendia amb més freqüència a intensificar les belleses 
quant als contraris, els defectes. Aquest ús de la hipèrbole marca la 
diferència entre Chrétien de Troyes i els altres autors quant a la concepció 
de la descripció dels personatges que havien d’habitar el món cortés ideal 
que reflectien els seus texts. Fins i tot aquests tons hiperbòlics provenen del 
seguiment dels models clàssics. Potser açò no serà tan vàlid quant a la 
Queste del Saint Graal. En aquest autor 

 172



hi ha un realisme d’àncora no tan literària. Potser amb Gautier, en la 
seua obra i en el seu temps, hom ja juga amb la narració i amb la realitat —
com diria Pacheco— «com a drap de tintorer». Llavors la descripció ja deu 
representar l’abstracció, l’ideal essencial, fonament —amb la narratio— de la 
plasmació literària de la realitat. Llavors, hi ha el que s’havia preparat al llarg 
de la literatura cortés de la segona part del segle XII al XIV: la descripció 
penetra en la narració i es confon amb ella camí de la novella. 

 

5.5. Del castell 

A més del bosc, el jardí, la dama i la descripció que hom en fa, el castell 
és un element fonamental en la vivència literària de la cultura cortés. 
L’evolució de la plasmació literària del castell i del seu significat, és estrep de 
l’evolució d’aquest món literari. Espai simbòlic, més que no físic i real, el 
castell no sols conté la cort, sinó que fins i tot ultrapassa l’àmbit clos i 
arrecerat de les muralles de cairell. En els lais, el castell ja assolia una 
expressió clara d’aquestes accepcions simbòliques i trascendents. Les 
muralles protegeixen alhora, sovint fan de fita entre l‘enllà i l‘ençà. 

Castell i cort són dues projeccions d’un mateix espai. La cort, la cortesia, 
l’amor, el regiment personal codificat i «civilitzat», lluny de regestes 
violentes o armades. El castell, la fortalesa que s’ha d’ésser i que —en versió 
negativa— s’ha de véncer. La cort, l’àmbit intern, endogen de l’expressió 
ritual dels cavallers; només per i cap als membres del grup. El castell —més 
que no la cort— és l’espai en el qual l’Església començarà a forjar el cavaller 
defensor de la Pau de Déu que, més avant, durà cap a la cavalleria celestial. 
El castell, el que conté i el que significa, és el que millor s’addiu i el que més 
convé als fins de l’Església. La cort, era allò que mantenia i establia 
relacions, complaïa els cortesans amb el món. La cort davallarà al llarg del 
XII (i sobretot amb la condemna de 1277), coincidint amb l’afermament de 
la Vulgata. Aquesta ja no és la cort artúrica, la de la Vulgata és més celestial 
i els afanys són —com ja ho hem vist— ben diversos. 
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El castell és un element essencial del valor simbòlic i al·legoricista 
d’aquestes obres. Amb el castell i la cort se’ns formula la dialèctica entre el 
clos i l’obert. «Cloure» i «obrir» són motius recurrents en els lais i en les 
aventures artúriques: donzelles que cal alliberar, jardins closos on hi ha 
dames que enamoren, murs que reclouen els cavallers... 

Hi ha un nexe, entre el clos i l’obert: la finestra. El tema de la finestra 
s’oposa al de la presó. La finestra és un tema repetit des de Guillaume de 
Lorris a François Villon, en els Lais i en els texts artúrics. En el Chevalier de 
la Charrette: «li chevaliers [Lancelot] de la fenestre/ conut que c’estoit la 
reïne» (vv. 560-561); més avant, quan Lancelot vol arribar a la reina: «la 
fenestre n’est mie basse,/ neporquant Lanceloz i passe» (vv. 4647-4648), o, 
després, quan la germana de Meleagant el descobreix a la torre on ha 
arribat gràcies a una «petite et estroite fenestre» (vv. 64486449). En el 
Chevalier au Lion, entre Yvany i Laudine: «et mes sire Yvains est ancor/ a la 
fenestre ou il l’esgarde [a Laudine]» (vv. 1420-1421). 

En el Tristan, la finestra és el que permet la fugida, que Tristany no siga 
captivat, en l’episodi de la Saut de la Chapelle: «triés l’autel vint a la 
fenestre/ [...]/ par l’overture s’en saut hors» (vv. 943-945). 

La porta del castell, de la torre, del jardí, de la cort o l’entrada de la cova, 
és l’accés a (‘enllà, és una fita de relació i de comunicació. A més, és lloc i 
motiu ideal per a proves iniciàtiques; no tots poden travessar-les fàcilment i 
lliure, hi ha porters que avisen dels perills que hi ha dins alhora, de les 
gràcies que hi trobarà el cavaller. O bé, hi ha visions corprenedores. Erec 
(vv. 5715-5720) accedeix al verger màgic de la Joie de la Cort per una porta 
ben estreta i sols quan no s’ha deixat dissuadir per la horrible visió de les 
testes empalades d’altres cavallers que també havien tingut la seua mateixa 
pretenció. En el Roman de la Rose (vv. 514-522) hi ha un altre accés 
condicionat; no es pot accedir al verger de Déduit si no es descobreix i 
franqueja l’«huisset petitet et estroit», la «guichoit de charme». En el 
Chevalier de la Charrete (vv. 1508-1515), Lancelot ha d’afrontar un 
«redoutable 
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chevalier» allà on «la voie est plus estroite.» En la Queste del Sant Graal 
Perceval no tindrà massa èxit en la seua recerca, el castell del Grasal no és 
fàcil d’haure: «qu’il n’i a bac ne pont ne gué» (v. 3024). l, quan és en el 
pont llevadís de la torre que el pescador li ha indicat, quatre patges el 
desarmen. Sols així pot accedir al castell (vv. 3068-3072). No és senzill ni 
ample el pas a (‘enllà i la porta (estreta) n’és l’accés i el símbol. Així, dels 
lais anònims a la Queste passem del simbolisme psicològic i mític al religiós. 

La funció simbòlica del clos i l’obert s’intensifica a mesura que progressa 
l’obra de Chrétien i assoleix un altre significat en la Vulgata. Li Contes del 
Graal hi fa de frontissa; hi tenim unes mostres del caire al-legoricista que 
domina el pols de Chrétien i els que van voler continuar la seua obra, quan 
descriuen Castell de les Donzelles o el de la Torre Roja, residència del 
Partinal Furiós, o el Castell Orgullós, o el de les Reines, on hi ha Ygerna, 
dona d’Uterpandrac, i Norcadés, dona del rei Lot, o el Castell del Grasal. 

En la Queste no hi ha gens d’ambició pel detall descriptiu. Tenim molt 
poques dades dels nombrosos castells que hi apareixen tot i que es tracta 
d’espais sens dubte simbòlics. Per exemple: del Castell de les Donzelles sols 
sabem que és «fort bel e per dadins corach ·I·ª gran aygo maravalosa qua 
hom apela Saterna», però que «aqast castel as malaït de tots sels qui astan, 
car tota piatat n’ix fora e tota dolor hi as» (f. 25 rb); d’altres dos castells sols 
sabem que un és conegut com el Castell de Goto y l’altre, el de Corbanich (f. 
41 ra). El castell sobre el qual la Questa dóna més detalls és aquell que és a 
una clariana d’un bosc i 

as fort gran e anvironat de mur e aval, denant lo castel, avia pla 
hon [...] viu pavalons de seda hornats de diversas colós tro a ·c· e 
devant los pavelons avia muntats cavelés ab los pus grans e bels 
d’astres que viu yamés e avian comansat ·I· tornagament trop 
marevalós (f. 69 rb) 

D’un altre sols sabem que és «·I· castel qui era apelat Jubela, e seya an 
·I·a val» (236). D’un altre sabem una mica més: que 
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és «·I· castel qui astech an ·I·a val, hi era trop farmade de ui coses d’ayga 
corent e de bon mur fort e alt e de bon val» (253). Un altre és «·I·· castel que 
hom apelà Cartelos, e fo en la mar d’Escòsia» (f. 97 rb). D’un altre sabem 
únicament que era fort(f. 108 va). 

Per fi, del castell del Sant Grasal sabrem algunes coses més, encara que 
no tantes com podríem suposar a priori si teníem en compte que aquest és 
el més important i que l’obra hi assoleix un dels seus punts àlgids: 

i castel qui molt era bel e bo e ben posat de totes coses teranals; 
en lo castel avie i porte qui hobria envés l’ayga e astave de dias e 
da nit huberta. Mas de l’altre part no avien sels dadins paor, car alí 
avie tots yorns II lehons qui gordaven l’entrade (f. 119 rb) 

a 

En aquesta mateixa línia, hem de parlar no tant de l’atenció als castells 
en la Questa sinó, més aïna, de la relevància, fins i tot en l’estructura 
narrativa, de les capelles. La capella és un element recurrent en aquesta 
obra, però, així i tot, tampoc no en trobem gaires detalls concrets. La 
capella, en la Questa, representa una clara falca de la divinitat en la terra, 
on els cavallers reben les instruccions per a continuar la Recerca í, açò és 
cabdal, interpretar-la. 

Aquest text molt freqüentment sols ens diu que les capelles, que 
apareixen quasibé en cada episodi, són construccions petites o antigues o, 
inclús, molt velles, que són qualitats molt avinents a l’austeritat i modèstia 
dels bons costums i virtuts que predica l’obra, ben lluny de les riqueses 
materials i temporals dels cercles religiosos urbans; perquè, més encara que 
els castells, en la Questa les capelles són els hams catalitzadors de les 
aventures del Sant Grasal i mantenen una íntima relació amb el bosc-desert-
erm per on els cavallers tresquen delerosos de transcendència. Per això la 
Questa s’extén, simptomàticament en els detalls d’aquestes capelles més 
que no en els castells. Per exemple: 

la capela e sí la trobà guasta e de pochs anys. Él volch antrar lains 
e sí trobà la porta bé tancade hi ab tancaduras 
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de fera an tal manera que no y poch antrar. E gardà per mig les 
portas, e vi dadins ·I· altar qui era molt bé garnit de draps de sade 
e d’altras cosas, e devant avia ·I· gran canelobre d’argent qui 
sostania vi siris cremants que donavan dintra gran claradat. E cant 
él vi asò, sí ach volantat d’antrar laïns per var qà y astà, cor él nos 
cuydà gens que an tan astrany loch agués tan bela cosa (f. 31 ra) 

O també: 

E cant vench al sol alt, ves lo mig dia, sí atrobaren an muntaye, 
hon eran tot roqas, ·I·ª capela vela e astraya qui ere fort guaste 
an semblant, qu·éls no y viran dintre nul home (f. 73 rb) 

·I·a 

En aquest mateix sentit, la Questa també fa atenció a un altre espai que 
connecta aquest món i l’altre —que ací ja no és l‘Enllà de lais i d’altres 
narracions corteses-amoroses—: el cementiri. Així, per exemple: 

sí trobaren al cab d’una capela ·i· samentiri molt bel, tot ple 
d’arbres fulats e de erba vart e fo ple de carnes que be n’i podia 
aver tro a ·XXXX·. Hi eran bels e richs e no semblave que sol hi 
agués tocat le tampesta ne sa via. Car là gayan los cosos de les 
bones punceles qui per la done de layns eran mortes (f. 116 ra) 

Un feix de sublims que trascendeixen (‘ençà i que també van més enllà 
literàriament perquè fan evolucionar un món literari. Loci amoeni, boscs-
deserts-erms, jardins, dames i castells, closos-oberts, diversos espais 
fabulosos en l’univers ja simbòlic dels roman courtois que són els factors 
d’una poètica de l’ensomni que evoluciona com els cavallers que els prota-
gonitzen, l’amor que senten, l’aventura que viuen, la recerca que fan i les 
menes de texts que omplen camí de la Vulgata, de la «novel·la». 
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6. A TALL DE RECAPITULACIÓ 

La literatura cavalleresca canvia a mesura que varia el món que 
representa, però no ho fa igual pertot arreu. A mesura que avancem per 
l’Edat Mitjana i passem del XIII al XIV i anem cap al XV, la lectura i 
l’escriptura d’obres de mena cortés i cavalleresca es fa molt més general, 
però també n’hi ha d’altres menes que són símptomes d’unes altres maneres 
d’entendre el món. En la literatura catalana de la segona part del segle XIV 
hi ha mostres de tot això. Hi ha unes inspiracions i uns usos diferents de la 
Matèria de Bretanya com ara l’anònim Blandín de Cornualla i La Faula de 
Guillem de Torroella. Hi ha obres amb intencions moralitzadores i d’altres 
que no ho són tant. Hi ha personatges tan diversos com ara Sant Vicent 
Ferrer, Francesc Eiximenis, Bernat Metge i Turmeda/Abdal·là... 

Així, en aquest veïnatge plural, sembla lògic creure que la recepció o la 
concepció d’una recerca com la del Sant Grasal segurament no era com la 
que hi degué haver de la seua versió original, en la primera meitat del segle 
XIII a terres de França. Ben segur que, en les lletres catalanes de les 
darreries del XIV hom devia voler mirar-se en l’espill dels models que 
proposava la Questa, però també és ben segur que aqueix món i aqueixos 
models ja no devien ser iguals. 

Per això, la versió catalana de la Queste del Saint Graal és ben 
significativa ja que, tot i que no varia substancialment el missatge original 
de la Queste, presenta canvis de contingut i d’estil el resultat dels quals és 
una obra més dirècta i emfàtica. Llavors hom sentia interés (i necessitat) 
perquè el missatge de la Questa quedàs clar, sense dubtes, potser perquè 
l’ideal que volia representar ja no coincidia gens amb la realitat. 
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La versió catalana de la Queste és, doncs, una excepció en l’àmbit de les 
nombroses versions d’una obra i d’un tema com ara el Sant Grasal en el qual 
convergeixen mites i creences de tradició diversa i que va gaudir d’un gran 
interés lector. Celtes, grecollatins i també orientals, druídics, càtars i 
xamànics: complex de mites i de ritus que convergeixen. Alhora relíquia, 
alhora fita teleològica en un món que, com l’univers artúric, ja és —per se— 
encisador, imantador. El Sant Grasal és símbol que ha estat capaç de 
trascendir la mera i humana identitat d’uns personatges literaris que mai no 
han tingut una personalitat pròpia i completament definida. El Sant Grasal 
ha pogut ser —i és— més que una superstició o un objecte de culte de 
sectes i d’altres escandalls de religió. És una assimilació del llegat cultural 
d’Occident. 

La Queste, així com també la resta de Ia Vulgata, implica la síntesi de 
nombrosos elements del conjunt del món artúric i de l’univers de Matèria de 
Bretanya. Aquest cosmos amera directament i indirecta una gran part de la 
narrativa europea medieval. La Queste surgeix en un moment clau en Ia 
conformació de la narració de ficció, d’expressió literària de la realitat i de 
l’entesa amb la meravella, de tècnica narrativa i d’estil, d’evolució —més o 
menys consecutiva, més o menys deslligada— de l’oralitat, de l’èpica, del 
vers narratiu, de la historiografia llatina medieval, de la prosa, de la novel·la. 
Els lais, sobretot els de Maria de França, i els romans, sobretot, els de 
Chrétien de Troyes, marquen les pautes de l’enfilall narratiu i de ritme de les 
accions, del tractament de diversos i successius episodis que presenten un 
sens i una belle conjointure, de creació d’un món en el qual són possibles 
coses, fets, estats, éssers, sentiments i accions versemblants amb i gràcies a 
un ús especial de la meravella. La Queste es tracta, en bona mesura, de la 
maduració dels elements medievals de narració i de representació literària 
de la realitat, d’una determinada realitat. 

El ritme narratiu està lligat a l’espai també al temps— on s’esdevé l’obra 
de la manera com siguen, depén la caracterització del text. Si resseguim la 
manera com descriu els protagistes, la natura, els castells i els boscs-erms, 
podrem tenir una 
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il·lustració de la trajectòria de la literatura cavalleresca així com, més en 
concret, de les diferències que s’estableixen entre la materia artúrica i la del 
Sant Grasal franceses i Ia catalana. 

En la Questa no són gens nombroses les referències al marc, a l’escena, 
al camí, als paisatges, als protagonistes o als personatges secundaris i 
referencials. La Questa no és una novel·la cortesa, però també deu voler 
influir en els ambients de la cort. Aquesta obra proposa un ideal, la recerca 
del Bé, que té molt poc a veure amb els ideals dels contes d’amor o els 
plaents. Per això mateix la Questa narra accions i no vol detenir-se en la 
contemplació més aïna hedònica dels escenaris ni de les persones que els 
omplen. Per això són tan lleus les referències a espais tan significatius i tan 
simbòlics que en altres obres del món artúric tenen una gran significació: els 
castells, la Terra Gastada en general, els erms i els deserts, la mar, el bosc, 
les fonts, les naus, les armes, els cavalls, les capelles, les menges i els 
deports cortesans, donzelles, les tempestes, etc. En la Questa la descripció 
—latu senso— no recrea, sols aporta les dades que hi calen per a la situació 
de les aventures de la recerca i per a dirigir l’atenció dels lectors(-receptors) 
cap el que deveres és important la recerca i el que implica de sacrifici, esforç 
i negació de la condició humana(-pecaminosa), de submissió a Déu i a la 
Santa Església. Per això, encara que en la Questa l’espai i el temps semblen 
accessoris, no ho són. Són peces secundàries que no arriben a ser l’objecte 
de la narració però incideixen directament sobre ell i el remarquen. 

No es tracta sols si hi ha més o menys descripcions en tal obra o en tal 
altra, sinó del to i de les funcions que els autors els confereixen en les 
diverses obres. Una funció molt sovint al servei d’un fi de ultrapassa les fites 
merament literaràries i vol ensenyar. 

La realitat actua sobre la literatura i també sobre el sistema cultural a 
què remet. Chrétien de Troyes assoleix la forma més completa del roman, 
estació de pas obligada per accedir a la recerca del Sant Grasal, a la 
Vulgata, i a un contacte més cristianament determinat amb la meravella. 
Amb el de Troyes i amb 
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la recerca del Sant Grasal caminem cap al triomf de la lectura, cap a una 
reformulació de la relació emissior(-autor)/receptor(-lector). Hi ha una 
distància estètica i hom arriba a tenir-ne una certa consciència. 

També hi ha una altra entesa amb la meravella, element bàsic en la 
narració medieval. És l’adob idoni a l’hora de la combinació dels episodis en 
un fil narratiu i, sempre, sense predre la noció i la consciència de la 
preeminència de la realitat. Un tel d’atmosfera estranya que permet tintar la 
història amb tons que creen la il·lusió mítica i que facilita el seguiment de la 
narració i l’accés al contingut. 

La literatura cavalleresa significa, a més, la síntesi dels ideals 
cavallerescs, l’expressió més evident, determinada i potser més plena del 
que va inspirar la cultura cortés. Aquesta literatura permet l’evolució dels 
conceptes clau del món que la va inspirar i devia rebre-la: l’amor, l’aventura 
i la recerca. En la Queste, aquests conceptes acumulen i desenvolupen la 
càrrega continguda en els romans de Chrétien de Troyes i en els /ais. Els 
cavallers del Sant Grasal, la cavalleria celestial, Baorts, Galeàs i Perceval, 
representen la perfecció entesa com a negació del pecat, del desig del món i 
de la carn; són el model de fidelitat i de servei totalment compromés amb la 
Queste, amb la recerca de la virtud, del Bé, de Déu, del que la cavalleria 
terrenal mai no podrà assolir perquè es complau en les taques del pecat. 

A mesura que ens allunyem de la cort dels primers moments i s’avança 
pel segle XIV camí de corts menys dependents dels feus vassalls, no sols 
participem en la confirmació del pas de l’èpica al roman, sinó a la 
cristal·lització d’un altre model de cavalleria. Els conceptes i els ideals que 
donen forma a la cavalleria tenen altres sentits i accepcions en el Tirant, en 
el Jau-fre, el Blandín, en La Faula, fins i tot en el Frayre de Joi e Sore de 
Plaser; fins i tot en les grans cròniques catalanes, en concret en els tres 
primeres. Aquests cavallers representen la perfecció de la praxi cavalleresca 
però els fins que persegueixen, els modes en què ho fan, la retòrica en què 
ho expressen, els amors que senten, les proves que superen i els resultats 
que n’obtenen són 
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ben i ben diferents. No hi ha Sants Grasals, ni Llances, ni croades enceses 
de mística santa, si Ginebres, ni Merlins, sols una Constantinoble de la qual 
s’ha de ser Emperador o no res, unes bones mullers després del matrimoni 
amb les quals no paga la pena seguir errant, un Artús o bé engabiat en un 
entremés ridiculitzador o bé reclòs en un Àvalon sicilià i depenent de la 
menja anual d’un Sant Grasal ja no protagonista, desprovist de Taula 
Redona i de cavallers... Poca cosa queda de la gran cavalleria clàssica 
arturiana: la testa de Galvany i la seua cota mal tallada que Ramon de 
Perellós diu que ha vist en el seu viatge al Purgatori irlandés o aquella illa de 
la mar nordenca que era vassalla d’un rei Artús que no hi apareix. La fi del 
Tirant, difunts els protagonistes i coronats l’Emperadriu libidinosa i l’Hipòlit 
gigoló, és la fi de la cavalleria al vell usatge... 

Les diferències entre aquestes literatures de cavallers no sols relativitzen 
el simbolisme que és conté en aquestes obres, sinó sintetitzen l’evolució 
literària camí de la novella. 
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