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L’objectiu del present capítol és el d’analitzar les aportacions que ha fet  la història 

de la literatura catalana a l’estudi de la novel·la francesa Pierres de Provença, de la qual ja 

tenim notícies en versió catalana des del segle XVI. 

El volum d’estudis sobre el període barroc i neoclàssic de la literatura catalana ha 

estat, tradicionalment, inferior en quantitat al d’altres períodes. Per tal de superar aquesta 

mancança és imprescindible revisar a fons tot el que s’ha publicat a fi d’anar omplint 

espais que han estat desatesos.1 Podem parlar, doncs, d’un centenar i escaig de títols 

consultats, fonamentalment en català, però també en castellà, francés, alemany  i italià, 

dels quals més de dos terços no ens han aportat cap informació sobre la novel·la Pierres de 

Provença bé perquè no en parlen, bé perquè el seu abast cronològic no recull el període en 

què es va escriure l’obra. Per tant, dins el volum de textos consultats sobre aquesta època, 

les pàgines dedicades a la novel·la Pierres de Provença han estat escasses, com s’esdevé 

generalment amb la discreta producció prosística catalana dels segles XVII i XVIII de 

l’època moderna. 

Abans, però, d’endinsar-nos en aquesta anàlisi de les aportacions bibliogràfiques 

sobre el text a casa nostra, fóra interessant explicar quina ha estat la trajectòria de la 

novel·la des de l’original francés al català. També traçarem una panoràmica de les 

vicissituds del llibre en altres llengües, fonamentalment de l’àrea romànica. 

El text que ací ens ocupa és una obra anònima escrita en francés  –no en provençal–2 

al sud de França, molt probablement entre 1430 i 1450.3 Aquesta novel·leta fa de mal 

classificar, perquè hi podem trobar una barreja d’elements que no aconsellen encabir-la 

sense més explicacions dins el gran calaix dels textos cavallerescs. No podem ignorar     

que l’element cavalleresc és un més dels que la conformen, junt amb el sentimental,           

                                                 
1 Ha estat enormement profitosa per a aquest capítol la consulta de la Biblioteca del Corpus Digital que ha 
enllestit la càtedra Marius Torres, així com els treballs de Josep Massot, donant llum a l’evolució dels estudis 
d’història de la literatura catalana, des dels primers antecedents fins a les beceroles del segle XXI.  
2 Roudaut (2009: 26) afirma que, malgrat la possibilitat d'un text base provençal, pocs elements recolzen 
aquesta hipòtesi. Tot plegat, creu que «la langue d'origine elle-même est incertaine». 
3 Babbi (2003: VI) i Roudaut (2009: 26-29). L'autoria atribuïda tradicionalment a un canonge del segle XII 
anomenat Bernard de Tréviers ja va estar descartada a finals del segle XIX per G. Paris (1889: 511).  
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el d’aventures o, fins i tot, l’hagiogràfic. Deuríem veure el Pierres de Provença com una 

narració cavalleresca breu en què l'element cavalleresc està poc desenvolupat per raons 

d'espai i d'economia editorial. Aquests aspectes són significatius perquè es podria dir que 

la novel·la forma part d'un corpus de textos que es publicaren de forma continuada durant 

els segles XVI al XVIII seguint uns criteris comercials molt marcats, fins a l'extrem que es 

parla d'un gènere editorial més que no pas d'un gènere literari (Víctor Infantes, 1989: 120). 

La història de Pierres de Provença i la gentil Magalona es va estendre  per tota 

Europa, de manera que se'n troben versions en alemany, anglés, castellà, català, italià, 

polonés, portugués, rus, etc., amb nombroses reimpressions.4 En el cas del castellà              

–llengua pont vers el català– comptem amb moltes edicions, i en català tenim un nombre 

total d’onze documentades, les quals plantegen alguns interrogants que cal resoldre, com 

ara l'existència d’una hipotètica primera edició (ca. 1538 ante quem) de la qual no se’n 

conserva cap exemplar. Aquesta podria derivar bé de les cinc edicions castellanes 

aparegudes entre 1519 i 1533, bé de les vora trenta edicions franceses confegides des de 

1470, en el cas que foren traduccions directes. Ara bé, si partim de la de 1650, Honorat 

Comalada –el misteriós traductor de l’obra– tenia nou edicions castellanes a l’abast per fer-

ne la traducció al català; el nombre d'edicions franceses vorejava la cinquantena ja 

aleshores. 

La fortuna editorial del text no s’adiu sempre amb el favor de la crítica literària. Tot 

i ser la filologia francesa la més activa, com és natural, en l’estudi de l’obra Pierre de 

Provence et la belle Maguelonne, la dificultat per trobar informació relativa a la novel·la en 

                                                 
4 Per a un inventari complet de les edicions fetes en diferents llengües veure Babbi (2003: 267-296). En 
francés, hi ha set edicions modernes (1913, 1965, 1977, 1984, 2003, 2009, 2010), i quatre traduccions al francés 
modern (1926, 1953, 1981, 1983) i una a l’italià (2003). La fortuna d’aquest text a Itàlia fou tardana i magra, 
amb només cinc edicions: 1750 Torí, 1815 Vercelli, 1863 Torí, 1864 Novara i s.d. Novara. Pel que fa al castellà, 
la darrera edició que recull Babbi és de Barcelona en 1876 i Roudaut una feta a Barcelona en 1946. En 1994   
C. González i C. Faulhaber van editar un text, s.d, s.l., s.n. (ca. 1750), amb el títol La historia de la linda 
Magalona, hija del rey Magalón, y del esforzado caballero Pierres de Provenza, hijo del conde de Provenza y de las 
aventuras que pasaron (ADMYTE, 0). L’any 2013 Aurelio Vargas Díaz-Toledo va editar l’edició sevillana de 
1519 (Clásicos Hispánicos Edobne). En portugués, Babbi recull 14 edicions entre 1637 Lisboa i 1903 Oporto, 
mentre que Roudaut en recull 24 fins a la de 1954 a Lisboa.   
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les històries de la literatura francesa és palesa.5 ARLIMA6 ens aporta un llistat d’estudis 

sobre el Pierres, la major part dels quals són generalistes. Si ens centrem en els que abasten 

els darrers vint-i-cinc anys, observem que la tasca més destacada en els estudis sobre 

aquesta novel·la ha estat la d’Anna M. Babbi, que li ha dedicat molts treballs i ha enllestit 

una edició crítica amb traducció a l’italià (2003). Aquesta autora s’ha ocupat de l’estudi 

dels manuscrits, de la recepció del text en alemany i en d’altres literatures, etc. També 

Helwi Blom (1996) ha treballat la qüestió de la recepció de la novel·la, però cenyint-se a    

la França del XVII. La major part dels darrers estudis, fonamentalment els coordinats o 

escrits per Vincensini (2007, 2009) i Galderisi (2009) s’apropen al text des de la perspectiva 

de la novel·la sentimental.7  

Pel costat dels estudis del text castellà, veiem en el mateix període una certa 

efervescència en els treballs sobre les històries cavalleresques breus a principis dels anys 

90 i en els darrers anys. En un esforç encomiable de recollida de referències 

bibliogràfiques, Karla Xiomara Luna va publicar a finals del 2015 el seu article Bibliografía 

de las historias caballerescas breves (1995-2015). Una de les primeres conclusions que podem 

extraure de la consulta del seu treball és que els estudis fets no traspuen la indigència 

d’aportacions que trobem en la historiografia de la literatura catalana. L’apartat més 

generalista de la bibliografia inclou articles que analitzen el corpus textual del gènere o 

algun aspecte concret, fent alguna al·lusió al Pierres (edicions, relació amb el París i Viana, 

la geografia de la novel·la, etc.). Hi caldria destacar els fonamentals treballs de Víctor 

Infantes des dels primers anys 90, quan –junt amb Nieves Baranda–va definir clarament 

els trets definitoris del gènere cavalleresc breu i va encunyar el terme “gènere editorial” 

per referir-s’hi. Els estudis més específics no són, excepte García Collado (1994) i Gómez 

                                                 
5 La consulta de les següents obres no ha donat cap resultat: P. Brunet et al., Histoire de la littérature française. 
Du Moyen Âge au XVIIIe Siècle (1972); H. Clouard, Breve historia de la literatura francesa (1969);  D. Couty, 
Histoire de la littérature française (2002); X. Darcos, Histoire de la littérature française (1992);  R. Escarpit, Historia 
de la literatura francesa (1948); G. Larsson, Histoire de la littérature française  (1992); J. del Prado (coord.), Historia 
de la literatura francesa (1994); M. Zink & F. Lestringant, Histoire de la France littéraire (2006). 
6 Archives de littérature du Moyen Âge: 
http://www.arlima.net/mp/pierre_de_provence_et_la_belle_maguelonne.html [Consulta: 2-12-2016]. 
7 Altres estudis esmentats (Brown-Grant 2008, Léglu 2010, Otis-Cour 2005, etc.) s’hi acosten de manera més 
tangencial. 
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(2012), treballs centrats única i exclusivament en aquesta novel·la: Baranda (1995a) tracta 

de l’evolució del text des de les primeres versions a la literatura de cordell; Camarena 

(2003) els tipus temàtics; Cortijo (2001) les fonts; Lobato (2010) la figura del cavaller en                

les històries cavalleresques breus, etc. 

El nostre Pierres de Provença es presenta com la versió catalana d’una traducció 

castellana feta a principis del segle XVI. El fet de ser una traducció del castellà, derivada 

del francés, no li garantí  gaires simpaties entre la crítica, que s'hi ha aproximat al text amb 

un desinterés quasi unànim. Aquesta novel·la sols apareix en uns pocs manuals, i quasi 

sempre només citada entre altres obres de prosa que els crítics han qualificat de ficció 

popular o narrativa de consum, i no com a objecte d'estudi per se. Les referències a aquesta             

novel·la són de poca volada, limitant-se majoritàriament a citar-la en relació a  les novel·les 

cavalleresques més conegudes, com ara el Tirant i el Curial. Ens proposem ací fer un repàs 

de com han descrit les històries de la literatura catalana la producció en prosa dels segles 

XVII i XVIII, cenyint-nos a la vintena de referències que fan, ara i adés, alguna al·lusió 

esparsa.  
 

Segle XIX i primera meitat del segle XX 
 

Malgrat que alguns especialistes, com ara Massot,8 donen una data més tardana per 

a l’inici dels estudis d’història de la literatura catalana, començarem el nostre recorregut 

per Magí Pers i Ramona, autor de la primera i més antiga de les històries consultades, tot i 

que fou escrita en castellà, l’any 1857: Historia de la lengua y la literatura catalana. Més enllà 

de ser capdavantera pel que fa al tall cronològic, també ho és des que marca tendència 

quant al tractament del període –cal recordar que Pers i Ramona va ser el primer 

historiador que va emprar el terme “decadència”. De les quaranta pàgines que li dedica a 

la literatura catalana del segle XVII, trenta-cinc glossen l’obra de Francesc Vicent Garcia, 

                                                 
8 Aquest autor té molt clar quan van començar aquest tipus d’estudis [2004: 302]: «Els estudis sobre               
la història de la literatura catalana van començar, de fet, al segle XIX, tot i que ja n’hi havia precedents 
anteriors. És prou conegut –i no cal insistir-hi més– el paper fonamental que hi té Manuel Milà i Fontanals, 
autèntic fundador d’una escola que, a través d’Antoni Rubió i Lluch, de Jordi Rubió i Balaguer, de Martí de 
Riquer i de Joaquim Molas, arribarà fins avui». 
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Francesc Fontanella i Josep Romaguera. Al segle XVIII no li pertoquen més de quinze 

pàgines, la meitat de les quals les dedica Pers a explicar la conjuntura general en què es va 

produir el decandiment de la producció literària en català. Tot i que: «Poetas florecieron 

tambien en este siglo que nos han regalado hermosas composiciones, muy dignas en 

verdad de figurar entre las de los Marchs, Jordis y Garcías», i que «debemos probar que no 

faltaron tampoco escritores en este siglo que hiciesen uso de la lengua catalana» no és 

menys cert que «no en tanto número como en los siglos anteriores» (p.208-209).  

La primera menció al Pierres de Provença la trobem fora del nostre àmbit lingüístic 

en l’obra de l’alemany Otto Denk Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur 

(1893: 148-149), on se citen les traduccions del Partinobles i del Pierres de Provença. 

Just morint el segle XIX, aparegué un opuscle escrit per Norbert Font y Sagué, 

intitulat Breu compendi de la història de la literatura catalana (1900), una mena de manual 

escolar monologat, que despatxa la Decadència en cinc pàgines. Tot i que la nòmina 

d’autors citats en tan curt espai és superior  a la de Pers, de la prosa no aporta res, a banda 

de citar els autors Pere Serra y Postius i Antoni de Bastero, del segle XVIII.  

Per tant podem dir que, de manera paral·lela a la desaparició del Pierres de Provença 

de les impremtes, també va desaparéixer de la memòria bibliogràfica de la història de la 

literatura catalana fins al segle XX. 

Tot just un any després, el 1901, Antonio Rubió i Lluch publicava un breu capítol 

dedicat a la literatura catalana dins el seu Sumario de la historia de la literatura española, com 

a part del capítol més ample dedicat al tercer cicle –Ciclo nacional– de la literatura 

espanyola. Allà dins reservava un petit capítol a la prosa novel·lesca en el qual,                    

a continuació del Tirant lo Blanch i del Curial e Güelfa, inclou de manera telegràfica               

la informació que ací ens interessa (p.94):  

Otras novelas menos indígenas –París y Viana: su origen provenzal –Historia de Partinuples. –Dudas 
sobre su origen. –Influencia bretona. –Su popularidad.  –Traducciones de novelas castellanas de fines 
del siglo XV. –Desaparición completa en el XVI del género novelesco. –Sus últimos vestigios en el 
siglo XVII – Traducción de Pierres y Magalona, por Comolada (sic). – Viatje al infern de Pere Porter. 

Per tant, el primer de la nissaga dels Rubió va ser el rescatador autòcton d’aquesta 
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novel·la per a la història de la literatura catalana.9 

Amb tot, la primera gran aportació al coneixement de la novel·la venia de la mà de 

l’erudit i bibliòfil Ramon Miquel i Planas que editava el Pierres de Provença l’any 1908 

després del llarg oblit que aquest text havia patit al segle XIX, almenys en llengua 

catalana. En la introducció defensava l’autoria de Bernard de Treviez i una primera 

redacció en provençal o en llatí, que degué ser traduïda al francès al voltant de 1453.         

A l’epígraf “Caràcter del llibre” (p.vii) la defineix com una obra interessant, «una historia 

de cavalleríes, doblada de una llegenda piadosa. Encara que abdós elements hi concorren 

quasi en proporció igual, sols el primer ha prevalescut quan s’ha tractat de classificar        

el llibre entre’ls de cavalleries». Per això, dins l’epígraf “Finalitat de la novela” destaca els 

dos elements centrals de l’argument: el cavalleresc que predomina en la primera part, que 

cedeix el protagonisme al religiós després de la separació dels amants. Aquest idealisme 

religiós «apareix finalment com l’obgectiu unich de la novela». Cita Menéndez y Pelayo, 

que creu que aquesta finalitat és la que va dur Treviez a posar per escrit la llegenda de 

Pierres y Magalona. També cita Gariel i la seua teoria sobre la participació de Petrarca.  

Quant a les fonts literàries del llibre, Miquel i Planas se centra en els dos principals 

“accidents” de la novel·la, la nau sense govern i els anells robats per un ocell i retrobats 

dins un peix, però només estudia el segon, donant com a antecedents L’Escoufle –derivat 

d’un dels contes de Les mil i una nits– i el drama La reconeixença de Sakountala, obra de 

Kalidasa, on reconeix la forma idèntica en què es retroben els anells.  

Després d’un breu repàs a les edicions franceses i castellanes, descriu les edicions 

de 1616 i 1650, i les raons que van dur-lo a triar la darrera com a base de la seua edició:    

no pot bastir la seua edició en el text de 1616 per incomplet (manquen les fulles 1, 2, 8, 9, 

16, 17, 22, 24, 25, 26) i per això empra el de 1650, «emperò millorant-lo sempre ab               

la rectificació [dintre de claudàtors] de tots els passatges hont el text de 1616 no apareix 

exactament transferit a la reimpressió de 1650». Els motius que duen Miquel i Planas a 

concloure que l’exemplar incomplet pertanyia a l’edició de 1616 estan relacionats amb 
                                                 
9 Volem recordar en aquest punt que Antoni Bulbena va fer l’any 1895 una transcripció personal manuscrita 
de la novel·la molt probablement a partir de l’edició de Rafel Figueró o de la Josep Rovira.   
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«l’aspecte tipogràfich a primera vista més primitiu que’l de la edició de 1650, a lo qual 

contribueixen ademés algunes petites particularitats ortogràfiques; emperò, sobre tot, 

tanquen de cop en aquesta qüestió de prioritat les variants que la comparació dels dos 

textes ens ha permès rellevar». Dóna dues mostres comparatives i afig que totes les 

edicions posteriors a la de 1650 reprodueixen –«o les salven com poden», les mateixes 

errades, absents de la de 1616.  

Per tant, «queda comprovada la millor lliçó y anterioritat de l’exemplar mutilat que 

atribuhím a 1616». La seua edició reprodueix tots els gravats de l’edició de 1650 i n’hi 

reprodueix dos de la de 1616 per si ajuden a identificar l’exemplar mutilat a partir d’algun 

altre que sí que s’haja conservat complet i es puga trobar en el futur. Miquel i Planas 

adverteix de l’escassesa d’exemplars que ens han pervingut de les set edicions que ell tenia 

catalogades, com demostra el fet que només ha trobat dos exemplars d’una d’elles i un 

únic de cada una de les restants edicions. Aquesta és la nòmina: 1616? Barcelona, 4t, 31 

fulls, 62 p.; 1650 Barcelona, Cormellas, 4t, 32 f, 64p.; s.d. Barcelona, Jolis, 4t, 56; s.d. Girona, 

Bro, 4t, 40p; s.d. Barcelona, Figueró, 8u, 94p; s.d. Girona, Bro, 8u, 112p; s.d. Olot, Rovira, 

8u, 125p.  

 El 1910 es va publicar Estudis per a la història de la literatura catalana antiga, obra 

redactada a quatre mans per Cambouliu i Milà i Fontanals. El primer es fa càrrec de 

l’estudi introductori “Assaig historich sobre la literatura catalana antiga”, dins el qual es 

dedica el cinqué capítol al segle d’or de la literatura catalana (poesia, novel·la i història).   

A propòsit del Tirant lo Blanch  i la versemblança dels fets que s’hi narren diu: «Son les 

mateixes característiques qu’hem trobat en la novela del manuscrit de Carpentras, y 

qu’encare retrobariam examinant l’historia anónima de El Comte Partinobles, o bé en la de 

El cavaller Pierres de Provensa y de la donsella Magalona, traduhida del castellà pel canonge 

Comalada» (p.59). En nota a peu de pàgina diu: “Aquestes dues narracions s’han reimprés 

moltes vegades”. Al marge de ser una altra referència, tot i que tangencial al Pierres de 

Provença, és l’únic autor que parla de Comalada com a canonge, dada no menor atés el 

desconeixement que tenim d’aquest personatge. 

La personal història de la literatura catalana que va enllestir Josep Comerma el 1923 
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aporta ben poc als nostres propòsits. Aquest historiador de la literatura la concebia des 

d’una perspectiva biològica en cinc etapes (naixement, creixença, plenitud, decadència i 

renaixement). De les quasi quatre-centes setanta pàgines del volum, tan sols li’n dedica 

unes quaranta a la Decadència que ell fa abastar des del 1500 al 1833 (p. 269-304).  Pel que 

fa a la nostra novel·la, l’esmenta entre d’altres títols, però dins l’època tercera (Plenitud) en 

el capítol VII sota l’epígraf “La novel·la cavalleresca” (p. 148-150):   

 
Així i tot, no manquen llibres de cavalleria en llengua catalana. Història de l ‘esforçat cavaller 
Partinobles, Història de les amors e vida del cavaller Paris i de Viana filla del Dalfí de França, Història 
del noble y esforçat cavaller Pierres de Provença  e de la gentil Magalona, La filla del Rei d’Hungria, 
Història de l’Amic i Meliç, Llibre de Sidrach, La filla de l’emperador Constantí, La comtessa leial, etc. 
Totes aquestes novel·les són llibres vulgars de cavalleria.  
 

La resta de la prosa que Comerma tracta en el citat apartat quart, de la Decadència, 

queda reduïda a quatre o cinc pàgines per cada segle XVI, XVII i XVIII, sense cap mena 

d’introducció, fent entrades individuals com si fóra un diccionari. Tan sols dins l’apartat 

de vers del segle XVIII (p.293) fa una petita valoració, extensible a la prosa: «Quasi no val 

la pena parlar dels poetes d’aquest temps. Poesia i prosa. Tot està en plena decadència».  

L’any 1927 Lluís Nicolau d’Olwer va publicar el Resum de literatura catalana, que 

pretenia actualitzar la seua Literatura catalana: perspectiva general (1917), el qual només 

abastava la literatura antiga. D’Olwer, des d’un plantejament biològic de la literatura, 

divideix la seua història en quatre etapes: naixença, individualització, decandiment i 

reconstitució. La tercera època està subdividida en desvalorització i desintegrament;            

la primera d’aquestes subetapes abasta des de 1500 (mort de Corella) fins a 1608 (època del 

rector de Vallfogona). És ací on d’Olwer fa esment a l’obra que ens ocupa (p.90):              

«La novel·la desapareix, com a gènere, en el segle XVIé; sols resten algunes produccions 

esparses, de que és la darrera la traducció de Pierres i Magalona (1616?)».  

Després de Miquel i Planas, la primera aportació vàlida en aquest camp als anys 

trenta és la de Manuel Garcia Silvestre que publica la seua Història sumària de la literatura 

catalana en 1932. El capítol XXII, dedicat als segles XVI, XVII, XVIII “Narrativa i didàctica”, 

comença amb una sentència anorreadora: «La narrativa desapareix com a gènere en 

aquesta època, i només registra alguna producció esporàdica». El capítol està dividit en 
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quatre apartats: narrativa cristiana, narrativa doctrinal, obres didàctiques i literatura 

religiosa. Al seu torn el primer apartat se subdivideix en llegendes religioses i visions 

d’altra vida.10 En el primer subapartat, i després de citar el Partinobles, Silvestre li dedica 

un ample espai a Pierres de Provença (p.292-294): 

Una altra obra de semblant desplaçament cronològic, augmentat encara, és el Pierres de 
Provença, del canonge Bernat de Treviez. L’original escrit en provençal o en llatí, que això encara 
no és aclarit, fou traduït al francès, al castellà i a quasi totes les altres llengües. La traducció 
catalana és feta també sobre la castellana, per obra d’HONORAT COMALADA, com consta de 
l’encapçalament de l’edició de Barcelona de 1650: “La historia del noble y esforçat Cavaller 
Pierres de Provença, y de la gentil Magalona, filla del Rey de Nàpols..., traduyda de llengua 
castellana en nostra llengua catalana per... Honorat Comalada”. 
 

L’argument en resum és aquest. Pierres de Provença marxa a la cort de Nàpols per demostrar   
el seu valor en unes justes, on els prínceps més distingits d’Europa s’havien de disputar la mà 
de la infanta Magalona. Guanya a tots els seus rivals, però el rei no li dóna la filla, perquè ell, 
per mor d’un jurament fet, no pot declarar son nom ni son estament. Admès, però, a la cort del 
rei, conquista tot seguit el cor de Magalona i li fa el present de tres anells que havia rebut de sa 
mare quan partí. Concertada i empresa la fuga, Pierres i Magalona arriben a posta de sol a una 
vall cercada d’altes muntanyes, i Magalona abatuda pel cansament s’adorm al redós de Pierres, 
mentre un esparver s’enduu els tres anells que Magalona havia deixat a prop seu sobre una 
pedra. Pierres el persegueix de roca en roca fins a sortir de la vall i arribar a la vora del mar. 
L’esparver vola a una illa deserta que hi havia a prop i Pierres pren una barca que troba 
estacada a la vora del mar i boga cap a l’illa, però una forta ventada que es desferma empeny la 
barca a alta mar. Allí uns corsaris sarraïns fan captiu En Pierres i el porten a la cort del Soldà 
d’Alexandria, on roman pres tres anys. Mentrestant una peregrina troba a Magalona 
abandonada i desesperant-se, i canviant amb ella els vestits la posa en camí de Roma. 
Magalona, després de moltes oracions i austeritats, funda un hospital de peregrins i es guanya 
fama de santa a tot el migdia de França. L’afavoreixen també els comtes de Provença, que 
ploren com mort el seu fill d’ençà que foren trobats al ventre d’un peixàs els tres anells. Però 
Pierres, deslliurat del captiveri, arriba un dia a l’hospital de Magalona, els dos es reconeixen i 
celebren les noces a Marsella amb alegria general. 

La novel·la, amb tot i la seva intenció piadosa, té escenes de sensualitat que motivaren que      
En Lluís Vives, en el tractat De Institutione christianae foeminae, la inclogués entre les faules 
deshonestes. 

En Menéndez i Pelayo11 diu que és de les millors del seu gènere, que les aventures, encara que 
inversemblants, no són complicades, que els dos personatges principals interessen per llur 
afecte i constància, i que el llenguatge té gràcia i frescor.  
 

 Tot  i que el gruix de l’aportació de Garcia Silvestre siga, novament, el resum de 

l’argument i que reculla algunes idees ja llegides anteriorment, sí que podem dir que 

amplifica l’espectre de la seua valoració crítica i afig altres referències. Remarca                  

                                                 
10 L’altre apartat d’aquesta epígraf és el de “Visions d’altra vida” (Viatge d’En Pere Portes a l’Infern, Romiatge 
del Venturós Pelegrí). 
11 Hi ha notes a peu de pàgina sobre les cites a Lluís Vives (Llibre I, capítol V) i Menéndez Pelayo (Orígenes de 
la novel·la, vol. I, cap. IV) 
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el desplaçament cronològic que s’hi va produir entre la creació de l’original i els viaranys 

del procés de traducció, alhora que recorda la incògnita de la llengua font. També és 

destacable el fet que haja adscrit el Pierres de Provença a l’epígraf de llegendes piadoses i 

que recorde la censura moral que li va llançar Vives per algunes escenes deshonestes. 

Quan cita les valoracions crítiques positives de Menéndez Pelayo parla d’un gènere i parla 

d’aventures, però l’autor d’aquest llibre ni empra ni cita en cap moment el qualificatiu de 

“cavalleresca” per  referir-s’hi, ans parla de llegenda piadosa senzilla i graciosa, malgrat 

les inversemblants –que no fantàstiques– aventures.12  

 Quasi tancant aquesta primera part del segle XX, Martí de Riquer (1947) va publicar 

una síntesi de la literatura catalana dirigida a castellanoparlants: Resumen de literatura 

catalana. Aquesta obra de joventut del mestre dedica unes poques pàgines a la Decadència, 

dins les quals analitza en un breu paràgraf l’estat de la producció prosística (p.143-144):  

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII no se escribe en catalán ni una sola obra en prosa que tenga 
cierta categoria literaria. Se traducen las novelas caballerescas Partinobles y Pierres de Provença;  
se multiplican las ediciones de fabularios que llevan el nombre de Esopo; se publica en 1515  
una novela alegoricomoral anónima, Spill de la vida religiosa (a imitación del Blanquerna de Llull), 
que se traduce al castellano con el título de El deseoso (1536). La literatura de ultratumba tiene  
su última representación en el popular Caso raro de un home anomenat Pere portes, de la vila de 
Tordera, que vivint entrà y exí del infern (1621).  

 
L’exigua nòmina de textos en prosa que aporta Riquer, incloent-hi el Pierres de 

Provença, és, si fa no fa, la mateixa que hem vist abans i veurem fins a les acaballes de 

segle. 
 

 Segona meitat del segle XX 

 
El 1954 Joan Ruiz Calonja publica Història de la literatura catalana. La tercera de les 

etapes en què la divideix és la dedicada a la Decadència (p.335-406), dins la qual el capítol 

XXI parla de la prosa. L’autor hi diu: «La narrativa original gairebé desapareix» (p.345). 

                                                 
12 L’aportació a la historiografia de la literatura catalana feta abans de la guerra civil és qualificada per 
Massot (2004: 308) en aquests termes: «les síntesis generals hi són escasses i poc valuoses, si exceptuem els 
esquemes de Rubió i Lluch i els resums de Lluís Nicolau».  
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Raó per la qual el primer epígraf és l’anomenat “Traduccions cavalleresques”, que enceta 

amb la següent afirmació:  
 

Les traduccions de novel·les castellanes, ja iniciades a les darreries del segle XV (la Visión 
deleitable i la Cárcel de Amor), les veiem continuades per les versions a través del castellà d’obres 
estrangeres –al revés del que passava en anteriors centúries– com el Partinobles i Pierres de 
Provença, que ben aviat cedeixen el lloc a obres escrites ja directament en castellà sense cap 
glòria tampoc per a la ja florent literatura castellana (p.345-346).  
 

Sobre el Pierres de Provença diu:  
 

HONORAT COMALADA és el traductor, del castellà al català, de la novel·la Pierres de Provença 
o Pierres i Magalona, escrita en provençal o en llatí pel canonge Bernat de Treviez. És la història 
de Pierres, fill del comte de Provença, que, després d’ésser armat cavaller, va a un torneig de    
la cort de Nàpols, atret per la fama de la bellesa de la infanta Magalona, amb qui s’ha de casar el 
vencedor. El comte triomfa de tots els rivals, però no pot obtenir la mà de la princesa perquè ha 
amagat la seva personalitat. Enamorat, però, de Magalona, que li correspon, planeja la fuga 
d’ambdós i li dóna tres anells com a present. En un bosc, mentre ella dorm, un esparver li pren 
la penyora. Quan Pierres persegueix l’au, és raptat per uns pirates sarraïns, i Magalona es 
desespera en la solitud. Se’n va a Roma vestida de pelegrina i funda un hospital de pelegrins en 
el sur de França. Assoleix fama de santa i és protegida pels comtes de Provença, que creuen 
mort llur fill perquè han estat trobats els anells en el ventre d’un peix. Després de moltes 
peripècies i penalitats, Pierres arriba al seu país i es refugia a l’hospital de Magalona, on es 
reconeixen. I se celebren les noces feliçment. 
És prou àgil la traducció, malgrat els efectes del llenguatge propis de l’època –fou editada         
el 1650, però deu ésser anterior–, per a mantenir l’indubtable interès d’aquesta novel·la 
cavalleresca bizantina. (p.346-347). 

 
 Tot agraint-li que li dedique un espai propi –més aviat un resum de l’argument 

amb dos apunts solts– a la novel·la que ens ocupa, Ruiz Calonja palesa una evident 

manca de coses a dir, i no totes les que diu són encertades. No aporta cap novetat pel que 

fa a Comalada ni a la llengua del text original i cau en l’error comú d’atribuir-la a 

Treviez. De l’argument, malgrat que ofereix un resum més adient que d’altres que hem 

llegit, presenta inexactituds com que en cap moment es parla de l’adobament cavalleresc 

de Pierres abans de marxar a Nàpols ni s’especifica que siga un esparver l’au que furta 

els anells, etc. Fa, però, una valoració positiva de la traducció, que de fet és molt fidel als 

possibles originals castellà i francès, i addueix que qualsevol dificultat de lectura 

derivaria de la llengua del XVII, encara que també apunta a l’existència d’edicions 

anteriors a la de 1650. Interessa també la seua qualificació no només de novel·la 

cavalleresca sinó a més bizantina,  perquè és el primer que remarca aquesta combinació 

de gèneres al Pierres de Provença. 
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 El volum III13 que va publicar l’any 1964 Martí de Riquer de la Història de la literatura 

catalana (Part Antiga) dedica el capítol XXVII a la Decadència (p.434-518), que se centra en 

la poesia i es divideix en els següents epígrafs: Cristòfol Despuig, Pere Serafí, Joan Pujol, 

Rector de Vallfogona i altres poetes (Miquel Ferrando de Càrcer, Jeroni Ferrer de 

Guissona, Joan Carles Amat, ... a més de Fontanella i Romaguera). Ara bé, quan es tracta 

de fer una valoració de la producció en prosa, Riquer és taxatiu [III, 514]: 

Llevat dels Col·loquis de Cristòfol Despuig, que ja hem considerat, ben poca cosa de valor literari 
ens ofereix la prosa de la Decadència. Bon nombre de llibres piadosos, alguns de jurídics i 
mèdics, moltes relacions d’esdeveniments d’actualitat, sovint en fulls solts, pamflets polítics, 
nobiliaris i, sobretot, obres d’història. Alguna novel·la cavalleresca, com la de Pierres de 
Provença, es publica traduïda del castellà, i a les narracions de fantàstics viatges a l’altre món, 
com el de Ramon de Perellós, trobem el darrer ressò en el Cas raro de un home anomenat Pere 
Portes, de la vila de Tordera, que, vivint, entrà y eixí de l’infern, de començament del segle XVII. Tot 
plegat són manifestacions de prosa menor. 
 

 L’any 1966 Salvador Albertí va publicar en quatre volums el Diccionari biogràfic. Tot 

i que no aporta cap novetat, sí que voldria destacar el fet que recull una entrada (I, 596) 

dedicada al traductor de la novel·la des del castellà al català: 

COMALADA, Honorat. Escriptor dels segles XVI i XVII. És autor d’una traducció catalana –a 
través de versió castellana– de l’obra latina o occitana de Bernat de Treviez titulada Pierres de 
Provença o Pierres i Magalona, novel·la cavalleresca de notable interès. La versió és bastant 
correcta per a l’època: els començos del segle XVII. No fou impresa fins al 1650. 

Sense saber quines fonts va consultar Albertí, és evident que repeteix fil per randa 

el poc que se sabia aleshores sobre el text, inclosos errors ja superats aleshores com quina 

va ser la llengua original o l’autor, o l’existència d’edicions prèvies. Tot i fer una valoració 

ben positiva de l’obra, la llàstima és que no aporte absolutament res nou sobre Honorat 

Comalada.14 

                                                 
13 Massot (1980: 17) ressenya la Història de la literatura catalana de Martí de Riquer. L’autor comenta els tres 
volums apareguts fins aleshores i del tercer especifica: “Finalment tracta, amb una brevetat que contrasta 
amb la prolixitat dels capítols anteriors, més ben coneguts per l’autor, del teatre medieval, de la poesia 
popularitzant i del Romancer i dels segles XVI i XVII, inclosos en un capítol únic, La Decadència, de només 
vuitanta pàgines”. 
14 En la seua anàlisi de la producció feta en aquest camp de la història de la literatura entre la fi de la guerra 
civil i 1970, Josep Massot (2004: 311) detecta dues deficiències importants en l’abast dels estudis: «Les 
aportacions sobre els segles XVII-XVIII i sobre els orígens de la Renaixença no han estat gaire abundoses, 
seguint la mateixa tònica de l’època anterior i en contrast amb el que passarà més endavant». 
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El 1979 va aparéixer el primer Diccionari de literatura catalana15 sota la direcció 

Joaquim Molas i de Josep Massot a Edicions 62. A la pàgina 556 trobem l’entrada dedicada 

a Pierres de Provença, amb la següent informació que reproduïm literalment: 

Novel·la cavalleresca i sentimental, d’origen probablement provençal, que assolí una gran 
difusió a tot Europa des del segle XV. Ultra ésser traduïda, fou també resumida en fulls 
d’àmplia circulació popular. En català, R. Miquel i Planas n’enregistrà set edicions existents,     
la més antiga de les quals és la versió del desconegut Honorat Comalada sobre el text castellà  
(B 1616), però hi ha indicis d’edicions catalanes anteriors (1538). Pierres, fills dels comtes de 
Provença, triomfa en el torneig del rei de Nàpols i s’enamora de Magalona, filla d’aquell. 
L’oposició del rei obliga els amants a fugir. Un ocell roba els anells que la dama havia rebut de 
Pierres i els perd sobre el mar. L’heroi els cerca en una barca sense govern que el mena a 
Alexandria, on esdevé privat del soldà. L’heroïna el creu mort, arriba a Aigües Mortes i hi 
funda una església i un hospital, on l’atzar reunirà els protagonistes després que Magalona hagi 
retrobat els anells en el ventre d’un peix. El tema de la barca pertany a una difosa tradició 
literària; també el de l’anell perdut, de procedència oriental (La reconeixença de Sakurtala, de 
Kalidasa, i Les mil i una nits). 

 

 A peu d’entrada es consigna la referència a Ramon Miquel i Planas per  la seua 

edició de 1908. S’hi refereixen alguns aspectes importants que cal posar en relleu: d’una 

banda es defineix la novel·la com sentimental a més de cavalleresca, tot i que sense 

especificar el pes de cada ingredient; per altra, es parla del gran èxit que va tindre i de      

la seua circulació fins i tot en resums de gran tiratge. Les edicions catalanes –la traducció 

de les quals sempre ha estat atribuïda a un desconegut Honorat Comalada– en són set 

començant amb la de 1616 fins a la de Miquel i Planas, tot i que s’hi fa esment de les 

hipotètiques edicions perdudes des de 1538. A banda d’una esquifida al·lusió a alguns 

motius temàtics de l’obra i les seues procedències orientals, el gruix de l’article s’ocupa de 

fer un resum de l’argument farcit d’imprecisions o, directament, errors. 

 Jaume Vidal Alcover publicà Síntesi d'història de la literatura catalana16 en 1980, que 

                                                 
15 Entre la història de Riquer i l’aparició d’aquest diccionari s’hi produeix un reviscolament dels estudis sobre 
literatura catalana: Albert Vila, Compendi de literatura catalana, II (1968); Jordi Rubió i Balaguer “Literatura 
catalana”, dins Guillermo Díaz-Plaja, Historia general de las literaturas hispánicas, 3 (1968); Arthur Terry i 
Joaquim Rafel, Introducción a la lengua y literatura catalanas (1977); Antoni Comas, La Decadència (1978); Josep 
Vallverdú, Història de la literatura catalana (1978); Antoni Carbonell, Anton Espadaler i Antònia Tayadella, 
Literatura catalana dels inicis als nostres dies (1978); Pere Verdaguer, Histoire de la littérature catalane (1981), etc; 
però cap d’aquestes li dedica una sola línia al Pierres de Provença. 
16 El mateix any Antoni Comas publicà el capítol “Literatura catalana” dins Historia de las literaturas hispánicas 
no castellanas (p.495-497), obra coordinada per José María Díez Borque. 
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retrata en trenta pàgines tot el període “decadent”. El capítol XXI anomenat “El segle XVI. 

La continuïtat de l’Edat Mitjana” s’inicia amb una succinta anàlisi de l’estat de la prosa en 

aquell primer segle fosc, que, nogensmenys, sí que ens aporta una referència directa al 

Pierres de Provença (p.242):  

La narrativa es nodreix de textos antics, pocs, però tantes vegades impresos, que sembla que hi 
hagués una impotència, o una negativa en rodó, per part dels nostres escriptors a fornir obres 
d’un gènere que el públic demanava. Hem parlat anteriorment de la Història de Partinobles, 
editada, per primera vegada, a Tarragona el 1588 i de les desset edicions que se’n varen fer fins 
al segle XVIII. Semblantment es dóna amb la Història de Pierres de Provença, amb una edició  
dubtosa del 1616, però amb cinc a partir de la segura de 1650, durant el segle XVII i dues en el 
XVIII. Tots dos textos procedeixen, sens dubte, d’uns originals, en català o en una altra llengua, 
del XV, i el seu esperit és netament medieval.  

 

Una de les aportacions més destacades la trobem en l’obra de Jordi Rubió i 

Balaguer, que va aparèixer en tres volums entre els anys 1984 i 1986. El segon, de 265 

pàgines, està íntegrament dedicat a la decadència, dividit en dos apartats, segle XVI per 

una banda i segles XVII i XVIII per l’altra. El que ara ens ocupa, la prosa, té un petit 

apartat (p.229-243), amb dos epígrafs, el primer dels quals Rubió enceta amb aquests mots: 

“Em refereixo a la prosa d’intenció literària o narrativa […]. Aplegaré a continuació unes 

notícies soltes d’obres en prosa d’imaginació o de belles lletres”. L’epígraf s’anonema 

“Pierres de Provença”. Pere Porter. Moix. La informació que dóna Rubió sobre el Pierres de 

Provença és, a grans trets, la següent: dubta que l’edició citada per Torres Amat del 1616 o 

la de 1650 feta per Cormellas a Barcelona –ambdues reproduïdes en l’edició de Miquel i 

Planas de 1908– fóra la primera que s’hi va fer, atés l’inventari de la llibreria Cabrit de 

Barcelona fet el 1538 on apareixen nombrosos plecs en rama de “magalona en pla”; nega 

que es tracte d’una traducció del castellà al català perquè el text català no té deixis de 

castellanismes i els seus arcaismes no són propis d’una redacció del XVI; es qüestiona si no 

es tracta d’un simple arranjament perquè li sembla evident que l’edició catalana del XVII 

és una supervivència d’èpoques anteriors, i no creu que no hi haja hagut cap edició 

anterior, quan la narració ja devia haver-se popularitzat, potser ja al segle XV, com 

confirma el fet que les primeres edicions castellanes conegudes són del 1519 (Burgos i 

Sevilla). A més recorda que hi ha moltes traduccions a d’altres llengües que semblen 
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provenir d’una versió provençal: Anglade (1921: 226-227)17 diu que el text en provençal té 

deixis d’un original o redacció en català. També comenta la condemna que va fer a l’obra 

l’eminent Joan Lluís Vives i l’escassa circulació que va tindre a Espanya en comparació  

amb França. 

El 1984 apareix el volum IV de la Història de la literatura catalana, de la mà d’Antoni 

Comas. Es tracta d’un volum dedicat monogràficament al segle XVIII, dins el qual             

el capítol VII (p.499-548) referent a la prosa, comença amb aquests mots poc encoratjadors: 

Gairebé no es pot parlar de prosa com a gènere de creació en el XVIII català. En aquest capítol 
ens limitarem a aplegar una sèrie d’obres disperses i heterogènies, bona part de les quals han 
romàs manuscrites, però que són un testimoni fefaent del conreu de la llengua al llarg de tot     
el segle. Ens ha semblat oportú de donar relleu, per la seva qualitat, a les Institucions per a 
l’ensenyança de minyons, de mossèn Baldiri Reixac; a la Peregrinació a Jerusalem, de fra Joan López; 
a la Rondalla de rondalles, del pare Lluís Galiana; i al Calaix de sastre, del baró de Maldà. 
Al costat de tots aquests testimonis cal que no oblidem les edicions o reedicions d’algunes obres 
clàssiques, com el Llibre de doctrina pueril i el Llibre de mil proverbis, ambdues de Ramon Llull;     
el Pierres de Provença;18 la nova traducció del Partinobles, que és estampada moltes vegades al 
llarg d’aquest segle i del següent; les Faules d’Isop, filòsof moral preclaríssim…, en una cadena 
pràcticament ininterrompuda d’edicions des del començament de la impremta [...]. 

 

El conjunt del capítol prosístic està repartit entre nombrosos epígrafs breus 

(cròniques i dietaris, relats de festes, aritmètiques, oficis, receptaris de cuina i pastisseria, 

literatura paremiològica, epistolaris, els gremis) junt a d’altres, un poc més extensos, 

dedicats a Baldiri Reixach, la Peregrinació a Jerusalem, la Rondalla de rondalles, i sobretot, al 

baró de Maldà i el seu Calaix de sastre, analitzat en major profunditat. 

El 1987 trobem el primer monogràfic sobre el període modern de la mà de Josep 

Bargalló, Literatura catalana del segle XVI al XVIII.19 El tercer capítol hi està dedicat al segle 

                                                 
17 Histoire sommaire de la littérature méridionale au Moyen Âge (des origines à la fin du XVe siècle). París: Boccard. 
18  En nota 4 remet a M.Aguiló (Catálogo de obras en lengua catalana…, núms. 2764-2768). 
19 Entre el text de Comas i aquest de Bargalló, van aparèixer altres tres títols: ni la Iniciació a la història de la 
literatura catalana de Mª Àngels Bosch & Pilar Puidemon (1985) feia cap referència a la prosa del segle XVII ni 
pràcticament tampoc ho feia el capítol que va escriure Albert Rossich (1984) dins Història de la literatura 
catalana (J.M. Prado i F. Vallverdú, dirs.), titulat “El Barroc”, més centrat en la poesia que en els altres 
gèneres. Sí que tenim, tanmateix, una petita referència a la novel·la en un article de Pedro Maria Cátedra  
(1985: 607-639), on ens informa de l'activitat com a impressor d'Antoni Lacavalleria a partir de 1646, i ens 
assabenta que aquest va imprimir el Pierres de Provença en diverses ocasions. A més sabem que novel·les com 
aquesta o el Partinobles es venien l’any 1665 per 2 lliures i sis sous, d’acord amb la Tarifa y postura de preus de 
les coses infraescrites promulgada per l'arxiduc Joan d'Àustria. 
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XVII, el barroc. Novament, s’observa un desmenjament palés a l’hora de fer una anàlisi un 

xic més detallada de la producció de prosa literària quan en l’apartat 5 (La prosa p.94-96) 

sentencia que al XVII hi ha poca prosa i, a més, és “no imaginativa”. Per altra banda, 

Bargalló sí que li dedica unes línies  al nostre text (p.94):  

De fet, la prosa d’intenció literària o narrativa es circumscriu a dos textos no plenament 
originals. Es tracta de l’anònim Cas raro d’un home anomenat Pere Porter, de la vila de Tordera, que, 
vivint, entrà i eixí de l’infern, narració d’un viatge fantàstic a l’estil del medieval Ramon de 
Perellós, escrita a principis de segle i que fluctua entre la ficció novel·lesca i la sàtira; i de la 
traducció efectuada per Honorat Comalada de la castellana Historia del cavaller Pierres de 
Provença i de la gentil Magalona, filla del rei de Nàpols, editada per primer cop a Barcelona el 1616 i 
reimpresa fins al segle XIX. És una història cavalleresca, procedent d’una versió occitana, que 
marca la supervivència d’èpoques anteriors. 
 

Bargalló es decanta per l’original occità i l’esperit clarament medieval d’un text, 

l’edició prínceps del qual seria la de 1616; no queda clar, però per què parla de 

reimpressions al segle XIX, a menys que es referisca a les edicions en castellà. 

L’any 1993,20 Rubió i Balaguer recuperava a Llibreters i impressors a la Corona d'Aragó, 

algunes informacions ja aparegudes en textos anteriors, referents al comerç editorial del 

segle XVI. Així, en l’epígraf “Els llibres que es venien” (p.180-181), llegim: «És veritat que 

no falten, ni de bon tros, citacions de Paris i Viana, Pierres de Provença, Melusina i Partinoples. 

En grans paquets, en raimes de vegades, es trobaven a les prestatgeries de les botigues 

dels llibreters». 

L’any 2000 va aparèixer la nova edició del diccionari d’Edicions 62 amb el nom de 

Nou diccionari 62 de la literatura catalana, dirigit per Enric Bou, que no aportava res nou pel 

que fa a l’entrada dedicada al Pierres de Provença (p.565). 

 

 Segle XXI: els darrers anys 
 
 Poc o molt, alguna cosa es mou encara al voltant del Pierres de Provença en aquests 

primers anys del segle XXI. El major esforç de síntesi del que va suposar la producció en 

                                                 
20 Anton Maria Espadaler va publicar en castellà una Literatura catalana l’any 1989 i en aquest mateix any 
1993 una Història de la literatura catalana, cap de les quals diu res sobre el Pierres de Provença.  
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prosa als segles XVII i XVIII, defugint qualsevol tendència al decadentisme, es produïa     

el 2007 quan Pep Valsalobre i Albert Rossich publicaren Llengua i cultura catalanes (segles 

XVII-XVIII). L’apartat dedicat a la prosa (p.217-246) és el més exhaustiu dedicat al gènere 

en aquest període de tots els publicats fins aleshores. Tot just iniciat el capítol els autors 

ens engiponen una afirmació que resumeix l’estat de la novel·lística en català des del XV 

fins al XIX: «Entre el Tirant i L'orfeneta de Menargues, del 1862, no hi ha gairebé cap 

producte literari en català que pugui ser definit típicament com a novel·la» (p.220).            

En el primer epígraf s’estudia el que els autors anomenen narrativa popularista (p.221-

226), on s’inclouen les següents obres: Viatge a l'infern de Pere Porter, Isopet, Casos raros de           

la confessió, Partinobles, Pierres de Provença i el Llibre del romiatge del venturós pelegrí. D’ençà 

Rubió i Balaguer (1984-1986), cap autor hi havia dedicat un espai específic a la novel·la 

Pierres de Provença:  

Molt més sentimental que cavalleresca, amb un ritme més calmós que l'anterior, i amb llargs 
parlaments discursius dels personatges és la Història del noble i esforçat cavaller Pierres de 
Provença, fill del comte de Provença, i de la gentil Magalona, filla del rei de Nàpols, i de les fortunes i 
treballs que passaren en la sua molt enamorada vida, coneguda generalment com a Pierres de 
Provença o Magalona. 

Problemàtica editorial catalana. 

Les primeres edicions europees documentades són del segle XV, en francès, però s'especula 
sobre una redacció original en llatí o occità del segle XIII. La primera edició coneguda de           
la versió catalana és del segle XVII, procedent de la versió castellana, segons especifiquen        
els preliminars; com en el cas del Partinobles, tenim notícies que permeten aventurar l'existència 
d'una versió impresa a la primera meitat del segle XVI. 

D'altra banda, contràriament al que sol succeir en les traduccions del castellà, no conté 
castellanismes, i els arcaismes no són propis del català del segle XVII: potser ens hem de malfiar 
de la notícia sobre tal traducció des del castellà. Se n'han descrit deu edicions, entre els segles 
XVII i XVIII. 

L'edició prínceps castellana va aparèixer a Burgos i Sevilla el 1519. Jordi Rubió va veure 
inventaris de llibreries de Barcelona del 1538 i del 1552 on s'esmenten plecs impresos de 
"Magalonas en pla", i això ha de voler dir en català. 

 

 A banda de recollir les poques informacions esparses que hi van trobar sobre 

aquesta obra anònima, Rossich i Valsalobre insisteixen en el vessant més sentimental que 

no pas estrictament cavalleresc del Pierres de Provença. I proposen un cens de deu edicions 

descrites en català, recorden les possibles edicions del segle XVI perdudes i desconfien que 
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el text català siga una traducció del castellà, a més d’insistir que està exempt de 

castellanismes i està farcit d’arcaismes, impropis de l’estat de la llengua al XVII quan 

aparegué la primera edició conservada. 

El darrer diccionari de literatura catalana aparegut fins ara és a càrrec d’Àlex Broch 

que en va dirigir la redacció d’aquest projecte de l’Enciclopèdia Catalana el 2008: 

Diccionari de la literatura catalana. Respecte de la informació que fornia el de Bou (2000), 

aquest li dedica una entrada més gasiva a l’obra (p.766), però a canvi inclou una petita 

entrada dedicada a Honorat Comalada (p.270): 

Pierres de Provença 

Títol d’una novel·la cavalleresca de possible origen occità, apareguda durant la primera meitat 
del s. XV, en la qual l’element sentimental té una gran relleu. Popularitzada a Catalunya ja 
durant aquest mateix segle, no se’n coneix cap versió catalana, per bé que hi ha indicis d’una 
edició del 1538, fins a la que fou publicada a Barcelona el 1616, feta per Honorat Comalada a 
partir, segons indica la portada, d’una d’anterior castellana; en tot cas, el text no presenta cap 
castellanisme i els arcaismes no són propis d’una versió del s. XVII. Tornada a editar el 1650, 
continuà tenint una gran popularitat i fou reeditada sovint al llarg del s. XVIII i encara en part 
del XIX. 

 

Comalada, Honorat 

? s. XVI - ? s. XVII 

Traductor. Autor de la traducció al català, partint de la versió castellana, de la novel·la 
cavalleresca, occitana o llatina Pierres de Provença, impresa a Barcelona, probablement el 1616. 
 

 També en aquest diccionari l’entrada clou amb una inevitable referència a Ramon 

Miquel i Planas, autor de la darrera edició feta de l’obra en 1908. Més curta que la del 

diccionari d’Ed. 62, aquesta omet qualsevol al·lusió a la trama i als motius temàtics; 

insisteix en els trets cavalleresc i sentimental, el possible origen provençal, i afirma que     

la novel·la ja era coneguda al segle XV, quan es va publicar a França –per bé que no hi ha 

cap constància d’edicions a la península Ibèrica que justifique aquesta asseveració–, fent 

referència a l’edició perduda del 1538 i a la primera coneguda de 1616. Aquí rau el punt de 

més interès quan justifica possibles edicions anteriors en base a un llenguatge deslliure de 

castellanismes i ple d’arcaismes impropis d’un text del segle XVII.  Per altra banda, 

l’article dedicat a Honorat Comalada no recull altra informació que la seua relació amb     
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la traducció del Pierres de Provença, la qual cosa no és ni més ni menys el que hom pot 

esbrinar a hores d’ara sobre aquest enigmàtic personatge. 

 Les darreres aportacions al camp de la investigació sobre la prosa dels segles XVII i 

XVIII s’han produït en els últims anys de la mà d’especialistes de reconegut prestigi que 

reelaboraven vells materials o donaven una lleugera pinzellada sobre el tema. D’una 

banda, dins el volum col·lectiu coordinat per Eulàlia Miralles el 2010 Del cinccents al 

setcents. Tres-cents anys de literatura catalana, Albert Rossich reedita un article ben profitós 

anomenat “La narrativa catalana entre el Tirant i L'orfeneta de Menargues”,21 on pretén 

desmentir l'afirmació estesa de la manca de novel·les en català entre els dos llibres citats al 

títol de l'apartat.  Quan parla de la narrativa en català a l'edat mitjana, comenta que «en la 

“prehistòria” d'algunes novel·les d'èxit a Europa, de tema cavalleresc i sentimental, hi ha 

notícies més o menys precises de textos catalans desconeguts que podien haver 

intervingut en la configuració definitiva d'aquests relats tal com els coneixem avui: això 

s'ha suposat, per exemple, de  les novel·les París e Viana o de Pierres de Provença, autèntics 

best sellers, més tard, de la impremta europea» (p.161). 

Per una altra banda, Antoni Ferrando a l’hora de fer “Una revisió crítica del barroc 

valencià” (2012: 113-152)  reitera el veredicte anorreador de la prosa barroca que hem llegit 

en la ploma de nombrosos crítics en els darrers cent cinquanta anys:  

La decadència de les lletres catalanes no es manifesta en cap gènere tan visiblement com en el 
de la prosa narrativa de ficció: només en tenim succedanis, com els  dietaris i els llibres de 
memòries. Però es reedità Les estilades y amoroses lletres trameses per Berthomeu Sirlot a la sua 
esposa y per ella a ell (1646), obreta que havia gaudit del favor popular dels valencians al segle 
XVI. Si disposéssem d’inventaris de llibres, podríem conéixer fins a quin punt es consumien a 
València proses de ficció tan populars a Barcelona com el Partinobles, el Pere Porter o el Pierres de 
Provença, però és probable que només hi circulessen en castellà. 

 
 Aparegut entre aquestes darreres publicacions, cal fer menció especial al tercer 

volum del Panorama crític de la literatura catalana (2011) dedicat a l’edat moderna, sota         

la direcció d’Albert Rossich. Quant al tractament de la prosa, el quart capítol “Prosa i 

                                                 
21 La primera versió va aparèixer a Revista de Catalunya, 29, 1989, p.150-162. 
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teatre del renaixement” a cura de Josep Solervicens (p.169-215) només recull unes 

aportacions sobre els Col·loquis de Despuig i l’Espill de la vida religiosa de Comalada. El sisé 

capítol “Poesia, teatre i prosa del barroc” (p.251-337) coordinat per Eulàlia Miralles ens 

deixa una aportació tangencial al Pierres de Provença (p.253) en la introducció al capítol que 

fa la coordinadora que, tot lloant els projectes d’investigació duts a terme o en ple 

rendiment sobre l’estudi de la transmissió manuscrita, recorda que «no s’ha d’oblidar 

l’estudi de la impremta, que dóna les pautes sobre la literatura de consum: sobretot llibres 

devots, narrativa popularista, de ficció o moralitzant  (el Partinobles, el Pierres de Provença o 

Magalona i el Llibre del romiatge del venturós pelegrí) i un gran nombre de plecs solts de 

narrativa en vers i en prosa». Més avant, l’epígraf dedicat a la prosa (p.273-286) que inicia 

amb un repàs dels factors que expliquen «la gairebé absoluta manca de textos de ficció 

narrativa durant el barroc» (p.273), que ací està representada pel Viatge de Pere Porter a 

l’infern i l’Ateneo de grandesa de Romaguera. La resta de l’epígraf –el gruix– fa un repàs a   

la prosa de no ficció on destaca la literatura religiosa, la memorialística, la narrativa 

històrica i la literatura científica i tècnica.  

La darrera font consultada ha estat la Gran Enciclopèdia Catalana [març 2016]:  

Pierres de Provença (Pierre de Provence): Títol d’una novel·la cavalleresca francesa, de possible 
origen occità, apareguda durant la primera meitat del s XV. Popularitzada a Catalunya ja 
durant el mateix s XV, no se'n coneix cap versió catalana fins a la que fou publicada a Barcelona 
el 1616, feta per Honorat Comalada a partir, segons indica la portada, d’una d’anterior 
castellana; en tot cas, el text no presenta cap castellanisme i els arcaismes no són propis d’una 
versió del s XVII. Tornada a editar el 1650, continuà tenint una gran popularitat i fou reeditada 
sovint al llarg del s XVIII i encara en part del XIX. Fou reproduïda per Miquel i Planas el 1908. 

 
Honorat Comalada ? s.XVI - ? s.XVII 

Traductor. Autor de la traducció al català, partint de la versió castellana, de la novel·la 
cavalleresca, occitana o llatina, Pierres de Provença, impresa a Barcelona, probablement el 1616. 

 
En un article publicat l’any 201622 hem fet un estudi sobre les edicions catalanes que 

s’han fet del Pierres de Provença, arribant a les següents conclusions: 

A hores d'ara sembla que el nombre d'edicions existents és d’onze, de les quals tres (1616, 1670 i 
1683) estan perdudes o no disponibles; a més sospitem amb fonament que alguna més se'n va 
publicar en el XVI. Hem tingut accés a totes les edicions disponibles de les quals tan sols les de 

                                                 
22 Pastor (2016: 67). 
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1650 (Cormellas), 1895 (Bulbena), 1908 (Miquel i Planas, dues impressions) –a més de la de 
Lacavalleria de 1683, que no hem pogut consultar– tenen data d’impressió indicada en els 
volums conservats; la resta malgrat les diferents datacions aportades per biblioteques i reculls 
bibliogràfics no deixen de ser purament aproximatives.  

 
Conclusions 

No arriben a una trentena les referències al Pierres de Provença que hem pogut 

rastrejar en les històries de la literatura, des de la primera que va fer Rubió i Lluch el 1901 

fins a la més recent aportació de Pastor (2016). La qualitat i la quantitat d’aquestes 

referències són força heterogènies atés que tenim des de simples citacions a apartats 

monogràfics. La qüestió rau a saber qui i què aporten d’interés a l’estudi d’aquest novel·la 

breu. A tal efecte, anem a  clarificar què sabem sobre diferents aspectes de la novel·la  i 

quins autors hi han contribuït: 

1. Autoria: només Garcia Silvestre i Calonja proposen Treviez com a autor; la resta 

parlen d’un autor anònim. 

2. Llengua de l’original: Valsalobre i Rossich (2007) parlen d’un original en francés, 

occità o llatí; Garcia Silvestre (1932), Calonja (1954), Diccionari de Gran  Enciclopèdia 

(2008) diuen que l’original podria estar en provençal o en llatí; Diccionari 62 

(1979/2000) i Rubió (1984) només parlen del provençal; Vidal Alcover (1980) creu 

que el text original hauria estat escrit directament en català però no descarta altres 

llengües; per últim Ferrando (2012) es refereix a la circulació del text en castellà al 

segle XVIII en terres valencianes. 

3. Traducció al català/traductor: hi ha nombroses referències al desconegut traductor 

Honorat Comalada que traduí el text des del castellà. Cambouliou i Milà (1910) 

diuen que Comalada era canonge; Calonja (1954) diu que Comalada va fer una 

traducció àgil; Rubió (1984) no creu que siga una traducció i recorda la possible 

versió de 1538, tot parlant d’un arranjament. La informació que dóna el Diccionari 

GEC (2008) sobre Comalada és l’única entrada que se li dedica específicament a 

aquest traductor i el relaciona únicament amb el Pierres de Provença, sense afegir cap 

altra dada.  
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4. Data: Rubió i Balaguer (1984) i Valsalobre & Rossich (2007) plantegen la hipòtesi 

d’una edició perduda de 1538 a partir de documents publicats per Rubió amb 

Madurell en 1955 on trobem inventaris de dos llibreters fets el 1538 i el 1552 on 

s’esmenten “magalonas”; J.Vidal, Rubió i Valsalobre & Rossich recorden, seguint 

Miquel i Planas (1908), l’edició ara perduda del 1616 i, òbviament, la de Cormellas 

de 1650. 

5. Edicions: Cambouliou i Milà (1910), Cátedra (1986), Broch (2008), Rossich (2010) 

parlen de diverses, nombroses, edicions; el Dicc. 62 (1979/2000) parla de 7 edicions, 

sense oblidar la possible de 1538, i dóna com a primera la de 1616; Vidal Alcover 

(1980) parla de 5 edicions des de la de 1650; Valsalobre & Rossich (2007) parlen de 

deu edicions, la primera de les quals del segle XVII, sense especificar si és la de 1616 

o la de 1650. Pastor (2016) dóna un llistat d’onze edicions entre 1616 i 1908, tot 

destacant les dificultats en la datació d’aquest tipus d’obres, les edicions perdudes i 

la que hipotèticament es va fer abans de 1538. 

6. Gènere: Comerma (1923) i el Dic Enc Cat (2008) parlen de novel·la cavalleresca; 

Calonja (1954) proposa una barreja de cavalleresca i bizantina; el Dic 62 (1979/2000) 

parla de cavalleresca i sentimental, mentre que Rossich & Valsalobre la qualifiquen 

de “molt més sentimental que cavalleresca”. 

7. Resum: Garcia Silvestre (1932), Calonja (1954), Dic. 62 (1979/2000). 

8. Altres característiques que han destacat diversos autors: la intenció pietosa 

(Comerma 1923), la sensualitat (García Silvestre 1932), la circulació de la novel·la en 

grans tiratges (Dicc. 62 1979/2000), els motius temàtics (Dicc. 62 1979/2000), l’esperit 

medieval (Vidal 1980), l’absència de deixis de castellanismes ni arcaismes (1984 

Rubió i Balaguer, 2007 Valsalobre i Rosich, 2008 Dicc. GEC), el ritme més calmós 

que el Partinobles (2007 Valsalobre i Rossich), la condemna per part de Joan Lluis 

Vives (Comerma 1932, 1984 Rubió i Balaguer), la valoració de Menéndez y Pelayo 

(García Silvestre 1932), etc. 
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Amb aquestes dades, què podem dir que s’ha dit, què podem dir que sabem? Tot 

plegat, s’ha dit que Pierres de Provença és una novel·la anònima, traduïda del castellà al 

català pel canonge Honorat Comalada, de qui no sabem pràcticament res, a primeries del 

segle XVII. No coneixem ni la llengua original del text (llatí, occità o francès) ni si 

Comalada fa una traducció nova o arranja una edició catalana anterior (c.1538); malgrat 

que coneixem l’existència d’una edició de 1616, la primera que es conserva actualment és 

la de Cormellas (Barcelona 1650) i l’última la de Miquel i Planas en 1908, havent-ne un 

total d’entre cinc i onze edicions –que circulen fins i tot en resums de gran tiratge–, 

fonamentalment als segles XVII i XVIII. Es tracta d’una obra imbuïda d’esperit medieval, 

però exempta d’arcaismes i de castellanismes. Tot i classificar-se dins la novel·la 

cavalleresca, també se li afegeix l’etiqueta de bizantina i, sobretot, de sentimental –no 

restant clar quin és l’element que més hi pesa, sense excloure la intencionalitat pietosa, no 

exempta d’algun episodi sensual que li va valdre la condemna de Joan Lluís Vives en De 

Institutione christianae foeminae. És una de les millors mostres del seu gènere, amb 

aventures, senzilles –encara que inversemblants,– però amb un ritme més tranquil que 

l’altra gran mostra del gènere, el Partinobles. Els dos personatges principals interessen per 

llur afecte i constància. El llenguatge té gràcia i frescor. Els motius que configuren el relat 

pertanyen a difoses tradicions literàries: el tema de la barca apareix en un gran nombre 

d’obres, com també el de l’anell perdut, de clara procedència oriental (és present a La 

reconeixença de Xakúntala, de Kalidasa, i a Les mil i una nits). 

En conjunt, poca cosa, però un inventari com el que presentem ací sempre és 

convenient, i en el cas del Pierres de Provença, aquesta tasca encara no s’havia fet. A partir 

d’aquest estat de la qüestió, la nostra investigació tractarà d’omplir diversos espais buits   

–incorporant també les aportacions filològiques que s’han fet des d’altres llengües–         

pel que fa a una contextualització de l’obra més completa possible quant al gènere,            

la temàtica,  les fonts, la transmissió, etc. Ens cal avaluar quina presència real deuria tenir 

aquesta obra en els estudis literaris, per què es va imposar sobre d’altres títols del que s’ha 

anomenat narrativa cavalleresca breu, si acceptem o no aquesta etiqueta en lloc de la de 

novel·la sentimental o bizantina, que li podrien escaure més. Sense voler fer una apologia 
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exagerada de la qualitat literària d’aquest text, hem de col·locar en el lloc que li correspon 

una obra que, vista la seua dilatada trajectòria editorial tant en català com en castellà, va 

gaudir del favor del públic lector més enllà del que la història de la literatura catalana ha 

deixat traslluir fins ara. 
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   2. ESTUDI: Pierres de Provença en el context romànic dels segles XV i 
XVI. Del text francés a les traduccions. 
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2.1. EL TEXT FRANCÉS 

2.1.1. Contingut: argument i estructura 

2.1.1.1. Argument  

Les terres de Provença estan senyorejades pels comtes don Juan de Cerisa i la seua 

muller, pares d’un únic fill, Pierres, que atresora tantes virtuts que és estimat tant pels 

nobles com pel poble pla. Durant un dels torneigs celebrats en honor de Pierres, el jove 

cavaller desperta la general admiració de tots els cavallers participants, un dels quals fa 

esment de la singular bellesa de Magalona que atrau els millors cavallers a la cort de 

Nàpols. L’exhortació d’un altre cavaller a conéixer món i conquistar l’amor d’una dama 

per augmentar així el seu valor cavalleresc fan nàixer en el seu cor l’espurna de l’aventura.  

Demanada llicència als pares amb l’argument que els joves cavallers han de veure 

món, Pierres rep l’oposició frontal dels progenitors que exposen la importància de la seua 

vida per al futur de la nissaga i del comtat i la innecessitat de l’aventura per a qui no li 

manca res, ni béns ni fama. La insistència del jove cavaller trenca la resistència paterna i, 

carregat d’admonicions i del que li cal per al seu llarg viatge, deixa Provença camí de 

Nàpols. 

Als pocs dies d’arribar a la cort napolitana, Pierres participa en el seu primer 

torneig, protagonitzat per Henrich de Crapona, on demostra les seues destreses guerreres i 

el seu gran sentit del codi cavalleresc. El capteniment d’aquest desconegut cavaller atrau 

totes les mirades, també la de Magalona. Després del primer torneig, Pierres és el convidat 

d’honor dels reis a palau. Allà es produirà el primer encontre entre els dos enamorats, 

encesos de passió i aliens a la festa. Magalona li expressa a Pierres la seua admiració per 

les exitoses cavalleries i l’accepta com a cavaller al seu servei, alhora que el commina a 

visitar sovint el palau. De nou, el rei fracassa en l’intent de que Pierres li desvele la seua 

identitat. 

No sabent com aconseguir el seu propòsit de reunir-se amb Pierres, Magalona 

decideix recórrer a la seua ama, a qui li obri el seu cor, perquè faça de mitjancera.              

La reticència inicial de la serventa serà abaltida per les súpliques, laments i amenaces de 
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suïcidi per part de la jove. En la primera mediació de l’ama amb Pierres, el cavaller 

l’assabenta de la noblesa del seu llinatge –tot mantenint l’anonimat– i li lliura una penyora 

d’amor per a Magalona: el primer dels tres anells. La conversa posterior entre Magalona i 

l’ama oscil·la entre l’alegria per saber que és de noble llinatge, les amenaces a l’ama quan li 

recomana desconfiar de Pierres per ser estranger i el somni en què el cavaller li demana 

paciència abans de poder revelar el seu nom. Després serà Pierres qui busque i trobe l’ama 

a l’església per saber com va reaccionar Magalona després de l’encontre previ. Pierres li 

descobreix que està perdudament enamorat de Magalona i jura, davant les pressions de 

l’ama, que no té altres pretensions que honestes i cristianes. De nou es nega a revelar         

la seua identitat i fa lliurament del segon anell, i, tot seguit, l’ama es compromet a 

organitzar un encontre secret entre els enamorats. L’ama torna de l’entrevista amb Pierres 

i li relata com n’està Pierres d’enamorat, que desitja parlar amb ella i li ofereix un segon 

anell. 

Es produeix una nova entrevista on l’ama li recorda a Pierres la gran fortuna que ha 

tingut i li exigeix un amor honest i noble, cosa que ell jura davant un crucifix i després 

l’ama el convoca al palau per parlar amb Magalona. Finalment es produeix l’encontre 

secret entre els dos i, ara sí, Pierres li desvela la seua identitat i que, efectivament, està a 

Nàpols només pel seu amor. Tot seguit, entre penyores d’amor i promeses de no voler cap 

altra persona, celebren un matrimoni secret. A partir d’aleshores Pierres freqüenta el palau 

tant de dia com de nit; mentres Magalona es capté en públic, però sempre en parla amb 

l’ama quan es troben a soles. 

El gran capítol del torneig comença amb la petició feta per Jordi de la Corona al rei 

perquè organitze unes justes on poder demostrar la seua força i amor per Magalona.        

Hi participen nombrosos cavallers. Pierres lluita amb diversos oponents i els venç a tots, 

destacant-ne la victòria sobre Lançarot de Valois i sobre el seu oncle Jaume de Provença.  

A la fi, rep l’honra i premi del torneig i l’admiració de tots envers Pierres per la seua 

destresa guerrera i la seua celestial bellesa. Acabades les justes i tancada la cort, Pierres 

aprofita una de les visites a Magalona per demanar-li permís per tornar a veure els seus 

pares. La reacció inicial, entre resignada i dolorida, de la donzella esdevé amenaça de 
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suïcidi i, tot seguit, un prec a Pierres perquè se l’enduga amb ell. Amb el cor fos de 

llàstima, Pierres li promet que mai la deixarà arrere. De seguida, Magalona, davant 

l’amenaça d’un possible matrimoni, l’urgeix a enllestir la fugida, que es concerta per al cap 

de tres dies, sense que l’ama n’estiga assabentada. 

La fugida secreta es produeix sense incidents durant tota la nit, fins que la necessitat 

de reposar els mena a un petit bosc prop del mar, on Magalona, exhausta, s’adorm sobre 

les cuixes de Pierres. Paralel·lament, l’ama troba buida la cambra de Magalona; 

assabentats el rei i la reina, i enmig dels dubtes de la connivència de l’ama i del plany 

general de tota la cort, es posa en marxa un dispositiu de cerca dels fugits, que no dóna 

cap resultat positiu.  

L’escena central de la novel·la ens retrata un Pierres que, extasiat amb la bellesa 

d’una Magalona dorment, li explora els pits, trobant-hi un petit tros de tela vermella que 

embolica els tres anells que Pierres li havia regalat; els deixa damunt una pedra per tal de 

continuar amb el seu delit carnal, quan un ocell rapinyaire se n’empara, enfilant-se a un 

arbre, fora del seu abast. Pierres encalça l’ocell fins a la vora del mar, dins el qual aquest 

deixa caure els anells. Una desafortunada incursió en un llaüt rebregat deixa el cavalller a 

les portes de la mort i resant a Déu mentre la barca s’enfonsa; just en aquest moment un 

vaixell de pirates sarraïns el rescata. És regalat com esclau al soldà de Babilònia, en la cort 

del qual prospera i es guanya l’amor quasi patern del seu senyor i l’estimació de tota la 

cort. Hi viu un captiveri tranquil però amb el cor sempre trist, pensant en Magalona. 

La donzella desperta del seu son, sola i sense poder trobar Pierres. La jove passa per 

diferents fases (sorpresa, negació, retrets) fins que troba els cavalls i dedueix que no ha 

estat abandonada. Entre laments, plors i pregàries Magalona passa tot el dia i la nit 

següent a la muntanya, havent decidit no tornar mai més a Nàpols i tractar de cercar 

Pierres. Magalona troba el camí a Roma i aconsegueix que una pelegrina li bescanvie       

les robes per tal de poder viatjar d’incògnit. La donzella acudeix a sant Pere de Roma a 

pregar pel retorn de Pierres i per la salvaguarda de la seua virginitat fins que es puguen 

casar. Allà veu el germà de sa mare que amb gran companyia la busca, però no la poden 

reconéixer. Aleshores decideix anar a Provença per seguir el rastre de Pierres i amb tal 
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efecte viatja a Gènova i d’allà a Aigües-Mortes per mar. Fa vida de pelegrina fins que un 

dia és acollida per una bona dona que l’assabenta de qui són els senyors comtes i de          

la seua desgràcia pel fill perdut. 

Magalona s’estableix a l’illa del port Sarrazí on basteix un petit hospital on 

acudeixen  els pelegrins malalts. Hi afegeix una petita església. Es crea fama de dona santa 

fins al punt que també els comtes van a visitar-la, iniciant-se així una relació continuada en 

què Magalona fa el paper de consellera espiritual. 

Un bon peix oferit als comtes amaga en l’interior els anells perduts per Pierres. En 

reconéixer les joies, els comtes entenen que el seu fill ha mort i posen tot el comtat en dol. 

La comtesa va a contar-li a Magalona què han trobat i la donzella hospitalera fa el cor fort 

per conhortar-la, però està lògicament trasbalsada; amb tot es lliura a la pregària per 

l’ànima o la salvació de Pierres. 

Pierres aprofita un don contraignant promés pel soldà per demanar llicència per 

tornar a casa a veure els pares. A desgrat del soldà, l’obté i, enmig del plany de tota la cort, 

marxa en un vaixell provençal des d’Alexandria amb un tresor amagat en barrils de sal.   

A l’illa de Sahona fan una parada per prendre aigua dolça. Un Pierres desitjós d’estirar   

les cames es queda embadalit a l’illa en contemplar una flor que li recorda a Magalona i 

cau en son profund, del qual no el poden sostraure els crits dels mariners que el busquen 

per tornar a la nau. A la fi queda abandonat a l’illa i la seua càrrega és donada, 

casualment, a l’hospital de Magalona. Aquesta troba un dia el tresor amagat als barrils i 

l’esmerça engrandint l’hospital i l’església. Magalona rep la visita dels comtes i mira de 

consolar-los, però és ella qui necessita més consol. 

Pierres desperta abandonat a l’illa i maleïx la seua dissort entre retrets i pregàries a 

la divinitat. Anorreada la voluntat de viure, s’abandona al seu destí, però ben aviat és 

rescatat per uns pescadors que el duen a l’hospital de Crapona, on romandrà durant nou 

mesos fins que una nau provençal el condueix a l’illa de Port Sarrazí, recomanant-li         

els mariners que es faça guarir a l’hospital que s’hi troba. 

Pierres, malalt anònim, sota la cura d’una Magalona irreconeixible es meravella de 

la tendresa de l’hospitalera; nogensmenys, sospira en veu alta, queixant-se dels seus mals i 
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atrau l’atenció de Magalona. La donzella s’entesta en saber l’origen del plany de Pierres i 

aquest li conta, maquillada, la seua historia, fet que permet que la donzella el reconega. 

Extàtica d’amor, Magalona recupera la seua antiga apariència de princesa i es presenta a 

Pierres. L’inefable encontre entre els dos enamorats deixa mut fins i tot al narrador. 

Magalona li conta a Pierres com va recuperar el seu tresor i en què el va invertir. 

Finalment acorden com donaran la notícia als pares de Pierres. 

Magalona es presenta, de nou vestida d’hospitalera, als comtes a qui pretén 

convéncer amb el pretext d’un suposat somni que el retorn de Pierres és proper i els 

convida a visitar l’hospital el diumenge següent; incrèduls, però desitjosos de creure-la, 

accepten la invitació. El reencontre es produirà entre l’alegria dels pares que recuperen     

el seu fill i l’estupor de veure l’hospitalera transmutada en princesa. Aviat tota la ciutat 

coneix la bona nova. La gentada embadalida i les festes conformen el marc exterior d’una 

escena íntima en què els pares de Pierres escolten el relat dels infortunis de la parella.       

El comte proposa que se celebre el matrimoni dels dos joves ipso facto i així ho accepten 

Pierres i Magalona enmig de la gaubança general d’uns súbdits admirats per l’extrema 

bellesa de la princesa. 

Morts els comtes, Pierres i Magalona hereten el comtat i tenen un fill noble i esforçat 

que serà comte de Provença i rei de Nàpols i que sebollirà els nostres protagonistes en 

l’església de sant Pere de Magalona després d’haver viscut aquests una llarga i santa vida. 
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2.1.1.2. Estructura 

Entre d’altres possibilitats de descriure l’estructura de la novel·la, ens hem decidit per 

aquesta que mira la narració des d’un punt de vista dels llocs, dels viatges, en una 

trajectòria totalment circular que comença i acaba al palau dels comtes de Provença: 

1) I-IV: Introducció: Provença  

En el microcosmos idíl·lic de la Provença comtal, al paradigma del perfecte cavaller, 
dos veterans dels fets de cavalleries li obrin els ulls a la necessitat d’eixamplar 
horitzons. Forçant la mà d’uns pares ja majors i sense cap altre fill, Pierres anteposa    
la cavalleria i l’amor perquè li calen nous contrincants que estiguen a la seua alçada i 
una dama a qui servir: ni més ni menys que la princesa napolitana Magalona. Una 
relativament breu disputa entre la prudència i experiència dels pares que parlen 
sempre dels deures envers la família i el comtat, per una banda, i l’ardor jovenívol de 
qui es vol menjar el món, per l’altre costat, acaba amb la sortida secreta d’un Pierres 
que viatja per primera vegada fora de les seues terres amb un grapat de bons consells i 
amonestacions, unes joies força simbòliques i molt poca companyia. Superada l’etapa 
de joventut, Pierres abandona la llar confiant en Déu i en la força del seu braç. 

2) V- XIX: Amor i cavalleries: Nàpols 

El fet que Pierres no visca cap aventura cavalleresca en els més de mil quilòmetres de 
viatge fins a Nàpols deixa ben a les clares la poca rellevància en aquest relat del 
concepte d’entrelacement, tradicional en els romans clàssics com a part del que 
s’anomena bildungsroman. Aquesta segona part de la narració presenta dues fases que 
tenen com a nus central l’encontre secret de Pierres i Magalona al capítol XIII: 

 V-XII: la part més sentimental de la novel·la és aquesta en què un cavaller anònim 
enamora una princesa, esdevé el justador més admirat de Nàpols i, gràcies a la 
mediació de l’ama de la princesa, aconsegueix una cita secreta. Fins aleshores, 
Pierres i Magalona no han mantingut sinó una única conversa i, tornejos a banda, 
l’acció i el diàleg amorós s’han refugiat en capelles i cambres privades. 

 XIII: l’esperada trobada entre els dos amants conclou en un matrimoni secret que 
inicia el trencament de l’harmonia social 

 XIV-XIX: consolidada la relació amorosa després de l’encontre secret i la glòria 
cavalleresca després de la gran justa convocada a petició del pretendent Jordi de la 
Corona, la novel·la es prepara per canviar de rumb amb la fugida dels amants. 



47 
 

3)  XX-XXXII: L’aventura penitencial: Roma-Alexandria- Gènova- Sagona- Crapona- 
Aigües Mortes. Comença aquesta part amb el que podríem anomenar Sic transit gloria 
amoris que trenca l’efímer moment d’enardiment amorós. L’espisodi de l’ocell parteix 
la novel·la per la meitat i la transforma en novel·la bizantina i hagiogràfica. Durant 
aquests tretze capítols Pierres i Magalona protagonitzen el que s’anomena una 
narració geminada d’aventures, en realitat un purgatori penitencial que dura més de 
dos anys. 

4) XXXIII-XXXIX: Reencontre: Aigües-Mortes, Provença. L’autor no té pressa a cloure la 
seua història i es recrea en els detalls d’aquest llarg epíleg on es redreça el tort 
inicialment comés després de la fugida de Nàpols i s’arriba a una feliç conclusió de les 
molt enamorades vides de Pierres i Magalona: reencontre dels amants, reencontre de 
la família, matrimoni canònic, fill hereu d’ambdós títols i territoris.  
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2.1.2. Origen del relat, autoria, datació, llengua i context 

 
Quins són els orígens d’aquest relat? La resposta a aquesta pregunta podria ser que 

no ho sabem, encara. François Roudaut (2009: 29) ens recorda que aquest relat de               

la fundació de l’hospital de Maguelonne al segle XI podria recolzar-se en un text anterior, 

a hores d’ara desconegut. L’autor que més espai li ha dedicat a l’assumpte dels orígens 

d’aquest text i a la seua datació ha estat Jean Baumel (1965), qui defensa l’existència d’una 

primera forma oral que tardaria a ser plasmada per escrit. Tampoc la llengua original del 

text gaudeix d’unanimitat entre la crítica, tot i que la tendència general es decanta més pel 

francés que pel provençal o el llatí. 

Per altra banda, el castellà va servir de llengua pont entre el francés i el català.          

La notícia més antiga, per ara, que tenim sobre la traducció del Pierres de Provença al 

castellà ens la forneix Escudero (1894: 148), tot dient que es tracta d’un traductor anònim.23 

Si volem acabar de reblar el clau de les incògnites al voltant del nostre text, hem de 

precisar que la persona que va fer la traducció més antiga que conservem al català va ser 

Honorat Comalada, personatge totalment desconegut, del qual només sabem que va ser   

el traductor del Pierres de Provença i que degué viure entre els segles XVI i XVII. 

Arribats a aquest punt de foscor, solament ens queda donar constància de l’evolució 

dels estudis sobre els diferents aspectes suara esmentats (orígens, datació, autoria, llengua 

original, traduccions) amb la intenció d’obrir, si més no, una escletxa de llum. 

2.1.2.1 Orígens del relat 

 
M. Schreiner (1951)24 creu que la novel·la trasposa les aventures de Pere II d’Aragó, 

el seu fill Jaume I i el nét Pere III; el relat primitiu hauria estat escrit en català i no seria 

més antic que el segle XIV. Sense arriscar una cronologia precisa, Pichard (1952: 84) veu 

                                                 
23 «Esta popularísima obra fué escrita en francés á fines del siglo XII por Bernardo Treviez, canónigo de 
Maguelonne, antigua ciudad pròxima á Montpeller. Ignórase cuándo ni por quién fué traducida al 
castellano». 
24 Davant la dificultat d’aportar precisions històriques o geogràfiques, Schreiner proposava cercar fonts 
literàries per al relat i  suggeria les aventures d’Eudocie Commène et de sa fille Marie, però Pichard no hi veu la 
relació. 
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versemblant que la novel·la derive d’un text o llegenda més antic, sense recolzar, per falta 

de proves, la catalanitat del text primigeni: «toute conclusion décisive nous est encore ici 

impossible» (p. 92). 

Baumel (p.29) recorda que «une certaine tradition méridionale admet que nostre 

roman a été traduit du provençal et du catalan», però, abans d’intentar aclarir els orígens 

de la història, confessa: «Mais nous admettrons sans peine que l’auteur du roman “Pierre 

de Provence et la Belle Maguelonne” reste un inconnu pour nous et que les origines de cet 

ouvrage demeurent fort incertaines». Tractant d’explicar els orígens del relat, creu que es 

pot combinar la seua tesi de novel·la tardana i la tesi de Coville suggerint que pot ser que 

una llegenda o relat haja aparegut en les condicions territorials del segle XII –molt 

canviades després– i que aquesta antiga llegenda haja estat transformada i arranjada 

segons les formes literàries de moda. L’altra possibilitat és que la llegenda  (o llegendes) 

primitiva no haja tingut forma escrita en un principi sinó oral i que fóra recitada pels 

trobadors, com demostren les marques d’oralitat que es troben en diferents punts del text. 

Per tant, Baumel conclou aquest apartat dient: «On peu donc admettre, ce n’est pas 

invreiasembable, que la légende fut récitée avant d’être écrite» (p.92). Baumel acaba 

lamentant que són moltes les incògnites que, en aquell moment, no tenien solució: l’autor,     

els orígens concrets del relat (esdeveniment important, un fet històric barrejat amb            

la llegenda), la forma inicial (oral o escrita)... però la reelaboració hipotètica del text segons 

les formes a la moda el situa al XV. I conclou: «La foi est avec l’amour le fond de ce roman 

d’aventures qui se rattache, malgré sa forme relativament moderne, à la tradition des 

romans du XIIe et du XIIIe siècles, à l’esprit du moyen âge chretien et français». (p.29).       

El tema de la novel·la és banal i es pot trobar en molts texts francesos o no dels segles XII 

al XIV, i fins i tot més antics. Segons Roques l’única aportació de l’autor ha estat la de 

situar la història a Provença i a Nàpols i lligar-la amb la fundació de l’hospital i església de 

sant Pere, a Maguelonne. El que té de comú el Pierres amb els romans artúrics és l’exaltació 

de l’amor pur, de la valentia, de la fe resignada que ajuda els herois a suportar les 

adversitats més difícils amb serenitat i confiança... però s’allunya perquè renuncia a tot 

element fantàstic o meravellós i ens trobem amb una novel·la realista, versemblant, que 



51 
 

descriu meticulosament els costums de l’època, que fa descripcions detallistes de les 

escenes de les justes, la riquesa dels vestits, els arnesos, els pits de Magalona, etc. A més, 

l’autor analitza amb minuciositat els sentiments dels personatges (el naixement, 

desenvolupament, eclosió d’un amor a la volta ingenu  i poderós amb les alternances 

d’angoixa, dolor, desesperació, esperança, etc.).   

A continuació Baumel (p.30-31) cita llargament Coville (p.479), qui lloa profusament 

el Pierres per la seua composició sòbria i clara, exempta de complicacions i digressions o 

detalls superflus, cosa poc habitual aleshores, que fan aquesta novel·la superior al París i 

Viana, malgrat el major èxit d’aquesta. Per altra banda, Coville es planteja si aquesta 

simplicitat ja hi era a la llegenda primitiva i el fet de no trobar cap rastre significant de la 

llengua meridional el duu a afirmar que: «Il n’y a d’ailleurs aucune raison, aucun 

argument pour croire à une forme littéraire provençale intermédiaire entre la légende et le 

roman, dont le roman français serait l’interprétation impersonnelle». Baumel (p.31) tanca 

la reflexió sobre data i orígens amb aquesta frase: «certes, notre roman n’est pas cité dans 

nos littératures comme un chef-d’œuvre littéraire, mais l’a-t-on suffisamment étudié?». 
 

2.1.2. 2. Autoria 

 
Un dels primers enigmes que envolten aquesta novel·la curta és el de la seua 

autoria, fins ara no resolta. A les darreries del segle XIX hi havia una hipòtesi força estesa 

que encara hui en dia es reflecteix en la informació que podem obtenir d’algunes 

biblioteques o catàlegs bibliogràfics: la novel·la hauria estat escrita pel canonge Bernard de 

Tréviers (o Tréviez) al segle XII.  
 

La referència més recent que hem consultat sobre l’autoria és la d’ARLIMA,25 on 

llegim que Pierres de Provença ha estat atribuït a Bernard de Treviez o fins i tot a Philippe 

Camus. El testimoni més antic –tret del ja recollit en la pàgina anterior– és el de Menéndez 

y Pelayo (1905: 237) que recolza el vell tòpic de l’autoria de Treviez i l’arranjament 

                                                 
25 Archives de littérature du Moyen Âge [Consulta 10-3-2018]. 
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posterior per part de Petrarca: «el canónigo Bernardo de Treviez, y tan celebrada en 

tiempo del Petrarca, que se dice que este gran poeta y humanista empleó algunas horas de 

su juventud, cuando en Montpellier estudiaba Derecho, en corregirla y limar su estilo». 

L’erudit espanyol semblava desconèixer o ignorar l’opinió de Gaston Paris apareguda a   

la revista Romania (1889: 511), citat per tots els autors consultats des de Biedermann al 1913 

fins a Roudaut l’any 2009. En un excursus de la seua ressenya dels Poemetti Popolari Italiani 

d’Alessandro d’Ancona, Paris recolza els dubtes de l’italià sobre l’autor de la novel·la 

francesa: «M. D’Ancona se méfie avec raison de la “tradition” d’après laquelle ce roman 

aurait été composé, au XIIe siècle, par Bernard de Tréviez (Aujourd’hui Tréviers), chanoine 

de Maguelone, et “poli” par Pétrarque, quand il étudiait à Montpellier. Ce sont là de pures 

inventions de Pierre Gariel (auteur du livre bizarre intitulé: Idée de la ville de Montpellier, 

1665), qui vont de pair avec les fables de Nostradamus». En les darreres línies del seu 

article (p.511-512), Gaston Paris sentencia: «Il est donc temps de rayer définitivement de 

l’histoire littéraire le conte de Pierre Gariel, et de ne plus parler, à propos du joli roman de 

Pierre de Provence, ni de Bernard de Tréviers, ni de Pétrarque». Les paraules de Gariel que 

tant d’enrenou han ocasionat al voltant de l’autoria de la novel·la les trobem a Gariel 

(1665: 113):  
 

Pétrarque, le Prince et père des poetes italiens, fit son cours à Montpellier pendant quatre ans 
comme lui-même le témoigne, et, pour se délasser et se divertir en notre sérieuse étude, il polit, 
et donna grâces nouvelles aux heures de sa récréation, à l’ancien roman de Pierre de Provence 
que Bernard de Tréviers avait fait couler en son temps, parmi les dames, pour les porter plus 
agréablement à la charité et aux fondations pieuses ainsi que nous avons dit en son proper lieu.  
 

 
També Mario Roques26 cita la refutació de G. Paris, però el primer autor que fa una 

anàlisi més detallada de la teoria de Pierre Gariel és Jean Baumel en l’estudi introductori 

de la seua edició (1965: 25-28). Baumel fa un repàs dels diferents historiadors i estudiosos 

de la literatura del sud de França27 que atribuïen la paternitat del Pierres a Tréviers; alguns 

d’ells, a més, parlaven de l’arranjament posterior per Petrarca (Gariel, Fabrège) o Rabelais 

(Aigrefeuille). Fabrège (1894) admetia que Petrarca sí que podria haver estat el polidor de 

                                                 
26 Pròleg a l’edició del Pierre de Provence de Gustave Michaut (1926: v). 
27 Pierre Gariel, op.cit.; Charles d’Aigrefeuille (1739, II: 375-376); Alexandre Germain (1851, I: LXXX); Frédéric 
Fabrège (1894, I: 65-66), etc. 
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la novel·la, però Rabelais no per pura lògica cronològica. Respecte dels famosos quatre 

versos de la porta de la catedral de Maguelone (B. de III VIIS fecit hoc Anno Incarnationis 

Domini MCLXXVIII), Baumel nega qualsevol possibilitat d’atribuir els versos a Bernard de 

Tréviers, pressumpte autor de la novel·la, del qual el crític francès diu: «Il ne m’a été 

possible de trouver la moindre trace de Bernard de Tréviers chanoine, historien, poète ou 

architecte» en una llarga llista de documents consultats. Quant a la intervenció posterior 

en el text de Petrarca o de Rabelais, suggerida la primera per Gariel i la segona per 

Aigrefeuille: «Rien, dans les œuvres de Pétrarque ni dans celles de Rabelais, ne peut laisser 

accréditer une pareille légende». Sobre la relació de Petrarca amb la història, creu que 

aquesta va nàixer «sans doute du fait que notre roman se trouve inséré dans le recueil nº 

1501 de  la bibliothèque nationales à la suite d’un autre roman intitulé “Le roman de 

Troylle” et atribué par le copiste au poète florentin Pétrarque». 

En un altre capítol Baumel se centra en desmuntar la hipòtesi de Hermann 

Degering (1922) sobre l’origen italià de la novel·la, que es pot resumir així (1965: 56): 

«Selon sa thèse, l’auteur du roman serait un ecclésiastique d’origine napolitaine ayant 

vécu dans la région d’Avignon et de Maguelone et connaissant la situation politique de 

l’Italie du sud et de Naples». Unes pàgines després, tot repassant algunes de les 

afirmacions de l’alemany (ibíd., p.59), Baumel conclou: «Ces arguments sont-ils probants? 

Prétendre que l’auteur du roman est napolitain parce qu’il évoque la cour du roi 

Maguelon et décrit deux scènes de joute à Naples, me semble-t-il, assez osé».  

Entre les aportacions més recents a la qüestió, Anna Maria Babbi (2003: vi-vii) que, 

abans de negar les autories de Treviers, Petrarca o Rabelais, assevera: «un autore che, a 

dispetto delle ricerche degli studiosi, è lasciato nell’anonimato». En la mateixa línia, 

François Roudaut (2009: 31) conclou: «C’est ainsi que Gaston Paris a nettement réfuté ces 

attributions; et le nom de l’auteur nous demeure inconnu». Roudaut, a diferència de 

Gaston Paris, que nega la provençalitat del text28 –i per tant de l’autor!– sí que creu,       

                                                 
28 Íbid., «Le roman français, dans la plus ancienne édition (Lyon, 1478), porte au titre: “Ordonnee en cestuy 
langaige [...]”, ce qui ne prouve rient; vers la même époque, en 1432, à Marseille, Pierre de la Sippade [ou 
Sypade] écrivait celui de Paris et Vienne, qui offre plus d’un rapport avec Pierre de Provence; il prétendait le 
traduire d’un livre provençal, qui aurait lui-même été traduït du catalan, mais c’était probablement une 
simple façon de recommander son œuvre: ni en provençal ni en catalan on ne trouve trace de ce roman, qui, 
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com Alfred Coville29 que molts detalls, en particular geogràfics, permeten pensar que         

el redactor, sense ser contemporani de la segona meitat del segle XII, època quan              

els comtes de Tolosa, senyors del Languedoc, estengueren les seues possessions fins a       

la Provença, «a dû utiliser une légende ou un récit déjà formé dans les conditions 

territoriales de la seconde partie du XIIe siècle, si profondément modifiées depuis». És a 

dir, la meridionalitat de l’autor se suggereix pel coneixement de la zona i d’una de les 

possibles llegendes que hi circulaven. Per tant, fa més de cent anys que es va tancar la via 

Treviers.  

Pel que fa a l’altra possibilitat apuntada des d’Arlima, Philippe Camus,30 no hem 

trobat cap altra referència entre les fonts consultades. 
 

2.1.2.3. Datació 

Partim d’un text amb dues redaccions distintes, de les quals l’anomenada redacció 

més curta o B –bastida a partir d’una anterior, més extensa o redacció A– presenta una 

datació clara a l’incipit. La datació del manuscrit de Coburg (ms. C) és de 1453: «Et fut mis/ 

en cestuy lengaige lan mil CCCC. Liii, en la/ maniere que sensuyt».  

Per a la primera redacció (A), però, no hi ha una data precisa, tot i que, com veurem, 

la majoria dels autors s’inclina per situar-la en el segon quart del segle XV. La referència 

consultada més actual és ARLIMA31 que data l’obra ca. 1430, sense adduir cap argument i 

la més allunyada és la de Biedermann (1913: 7) que la situa en 1438, perquè opina que       

la redacció dels manuscrits de París «doit donc être antérieure à la rédaction “C” 

[Cobourg] et j’ai proposé ailleurs32 comme date approximative de la plus ancienne 

rédaction l’année 1438». A continuació nega que siga anterior al París i Viana, datat el 1432, 

perquè pensa que la menció que s’hi fa al Pierres «peut avoir été ajoutée plus tard, par ex. 

                                                                                                                                                                  
ainsi que Pierre de Provence, a tous les caractères du XVe siècle». 
29 La vie intellectuelle..., p.471 i ss. 
30 Autor francés del segle XVI, creador de la Histoire d'Olivier de Castille et Artus d'Algarbe (entre 1430 i 1460) i 
de la versió en prosa del Cleomadés d'Adenet le Roi. 
31 [Consulta: 10-3-2018]. 
32 En nota 3  a peu de pàgina remet a Romanische Forschungen, XXII, 676. 
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dans la rédaction de Paris et Vienne qui a été écrite en 1443 au château d’Orgon en 

Provence». 

Werner Söderhjelm (1924: 8-10) la data ca. 1450 i creu que C malgrat la data de 1453 

del pròleg «n’indique pas nécessairement la première composition; mais d’un autre côté, 

rien ne nous autorise à la mettre en doute, car le roman porte l’empreinte indubitable du 

XVe s.» 

Mario Roques (1926: IV-V) afirma que totes les versions escampades arreu d’Europa 

«ont pour source commune l’œuvre d’un conteur français de la première moitié du XVe 

siècle». Roques veu raonable que Michaut separe l’incipit del manuscrit C perquè pot 

confondre el lector i fer pensar que no es tracta d’un text original en francès sinó d’una 

traducció, possiblement del provençal; a més l’incipit no pertany a la versió primitiva 

perquè no hi és en cap altre manuscrit, de la qual cosa cal concloure que la data de 1453 es 

refereix a un arranjament posterior del text. Més avant, tot admetent que es desconeix 

l’autor, la seua procedència i la data de la seua obra, aventura: «Il paraît possible que celle-

ci soit des environs de 1430, si la mention d’un Pierre, fils du comte de Provence, dans      

le roman Paris et Vienne, qui est de 1432 ou peut-être seulement de 1443, fait bien allusion à 

l’ami de la belle Maguelonne» (p.v). 
 

Jean Baumel (1965: 27-29, 90-93), després de repassar les aportacions d’autors 

anteriors i dir que tots situen la novel·la a la primera meitat del XV però difereixen en       

la data més o menys aproximada, proposa d’altres arguments que permeten corroborar 

aquesta datació de la primera meitat del XV: l’estil, la manera, les grafies, el fet d’estar 

escrit en prosa –fet que no va esdevenir habitual fins a Antoine de la Salle (ca.1386               

-ca.1462). Tots aquests trets demostren que «il appartient à ce XVe siècle. Cet ouvrage ne 

présente aucune des caractéristiques de forme, de tournure, des œuvres du XIIe et du XIIIe 

siècles, par contre, il ressemble beaucoup au roman “Paris et Vienne” dont nous 

connaissons la date». A més, recorda que el nom de Pierres apareix al París i Viana durant 

les justes celebrades a París, davant el rei. Aquest fet demostra que Pierres de Provence, 

heroi novel·lesc, ja  era conegut en 1443, any de la nova redacció  del París i Viana al castell  

 



56 
 

d’Orgon a Provença. I es pregunta Baumel si no podria ser que també hi fóra en la primera  

versió de 1432 de la qual només ens han pervingut uns pocs fulls.  

Per altra banda, diu Baumel, sembla raonable pensar que la inspiració general de   

la novel·la derive de la tradició de les novel·les corteses del segle XII, de les novel·les 

d’aventures del XIII i, indirectament, d’un fons comú a totes les literatures. Desmenteix  la 

hipòtesi de Degering33 que afirma que no pot ser anterior a inicis del XV perquè el tema 

dels anells fou introduït –segons l’autor alemany– amb els contes de Les mil i una nits a 

finals del XIV. Baumel recorda que el tema ja era molt estés  en aquella època i que Jean 

Renart ja el coneixia al XII. Per aquestes raons Baumel creu justificable definir el Pierres de 

Provença com una novel·la tardana (roman attardé). En la seua opinió, Gaston Paris expressà 

el mateix parer, tàcitament, quan cita el Pierres a propòsit i a continuació de l’Escoufle, en 

l’estudi que dedica a aquesta obra.34 Baumel afig que d’Ancona era de la mateixa opinió i 

que els especialistes francesos contemporanis experts en literatura francesa medieval i del 

renaixement citen el Pierres i, sense estudiar-lo, el classifiquen dins el grup d’obres 

anònimes de la primera mitat del XV.  

Coville (1941: 477 i ss.), descartant les autories tradicionals, reconeix que podem 

admetre que l’autor pogué utilitzar una llegenda que datava de la segona meitat del XII i 

la va arranjar segons les formes a la moda del segle XV: «Entre la légende ou le récit 

primitif destiné à rappeler la fondation de quelque œuvre hospitalière à Maguelonne au 

XIIe siècle et le roman français sous la forme qui est parvenue jusqu’à nous, il n’a pas été 

possible de trouver quelque chaînon intermédiaire». Per tant la tesi de l’arranjament és 

una hipòtesi de treball sense prova que la recolze. Coville (p.478-479) conclou: «Il est 

regrettable de ne pouvoir arriver sur ce point à plus de précision. Il paraît bien en tout cas 

d’après ces indications que notre version [ms. 1501 BNF] doit être en effet de la première 

moitié du XVe siècle, plus près peut-être de 1400 que de 1450».           

                                                 
33 L’autor alemany data el suposat original italià el 1470, escrit per un clergue napolità que hauria viscut a    
la regió d’Avignon i de Magalona. 
34 Cita també L. Foulet (dins Hazard et Bédier Littérature Française 1948), els quals, estudiant els narradors del 
XV, lliguen el París i el Pierres amb la tradició de novel·les d’aventures del XIII. 
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Anna Maria Babbi (2003: VI) no li dedica més que tres línies a l’assumpte:                

«Il romanzo nella versione francese fu scritto all’incirca nel 1440 –l’unico manoscritto 

datato è quello di Cobourg (cfr. p. XXII ss: Et fut mis/ en cestuy lengaige lan mil CCCC. 

Liii, en la/ maniere que sensuyt)».35 

François Roudaut (2009: 26-27) revisa les dates proposades per Roques (ca. 1430), 

Biedermann (1438) i Degering (1470), i recorda que Söderhjelm, localitzava la novel·la        

a la cort de Borgonya, sota el llarg regnat del duc Felip el Bo (1419-1467). La presència a    

la biblioteca del duc dels manuscrits de L’escoufle i del Paris Viana –junt al Pierres– 

permetria pensar que l’autor, de ben segur meridional, va composar la seua obra durant 

una estada en aquella cort.  

Tenim per tant una redacció B clarament datada el 1453 i vista com  un arranjament 

abreujat posterior de la versió antiga o redacció A que els crítics s’esforcen en situar de     

la manera més aproximada possible però sense reeixir-ne. La referència al Pierres dins       

el París i Viana de 1432 marca una hipòtesi que divideix els crítics entre els que la veuen 

com una evident data ante quem i els que creuen que és un afegit posterior (1443). L’esforç 

més intens, sense ésser categòric, és el de Baumel que aporta altres arguments, però no 

s’atreveix a proposar més que entre 1400 i 1450. Amb tot, les dates més proposades 

oscil·len entre 1430 i 1440, mantenint totes les reserves possibles. 

Sobre aquest núvol d’incerteses, Baumel (1965: 52-53) conclou: «Ainsi donc, nous ne 

sommes pas parvenus à relever dans le texte du roman des precisions géographiques ou 

històriques nous permettant de le dater même d’une façon approximative. Ni les 

historiens, ni les littérateurs n’ont réussi à découvrir le secret de ses origines, le nom de 

son auteur». 
 

2.1.2.4. La llengua de l’original 
 

La primera al·lusió al tema de la llengua original del text l’hem trobada en                

M. Menéndez y Pelayo (1905: 237) que diu que va ser escrita en provençal o en llatí. Més 

recentment, J. Baumel (1965: 70) creu que les expressions que llegim a l’incipit de C, 

                                                 
35 En nota 2 explica que deuria ser posterior al París i Viana, datable el 1432. 
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«ordonnée en cestuy langage» i «et fut mis en ce langage... en la manière qui s’ensuit...» 

només signifiquen que hi havia altres maneres de contar, les quals podrien referir-se a  les 

emprades en la redacció original o B. Sobre les afirmacions d’un text anterior en provençal, 

traduït al francés en 145736 ensopeguem amb la dificultat que «il est impossible de 

rapporter la moindre preuve de ce fait et cette date ne se trouve dans aucun autre texte ni 

aucune autre édition du roman». En la pàgina següent, Baumel resta credibilitat per falta 

de proves al possible original italià i la versió primitiva provençal, defensada per 

Degering. 37  

Ha estat François Roudaut (2009: 26) qui amb major profunditat ha tractat la qüestió 

de la llengua. El crític francés, tot plantejant que una de les ombres que envolten l’obra és 

la llengua de creació, emet un primer veredicte: «C’est ainsi que la langue d’origine elle-

même est incertaine. Dans les éditions lyonnaises de Buyer et Le Roy, le narrateur indique 

que le texte a été “mis en cestuy langaige [le français] l’an mil iiiic l et trois”». Dubta 

Roudaut que fóra escrit en provençal: «Le texte original pourrait avoir été écrit en 

provençal. Conjecture que bien peu d’élements viennent étayer: peut-être la présence,        

à deux reprises, de l’article devant le nom “Maguelonne”» –i  en la nota 2 diu que en cap 

dels manuscrits apareix aquesta forma.38 Roudaut afegeix que les edicions impreses 

s’haurien basat en un manuscrit que va ser destruït una vegada utilitzat –pràctica habitual 

aleshores. També en la nota 3 recorda: «On trouve cette date de 1453 dans le seul 

manuscrit de Cobourg».   

                                                 
36 Ambdues afirmacions són extretes d’Histoire du Roman Français (Wurzbach 1913, I, 113) i Histoire de la 
Littérature Française (Suchier i Hirschfeld, 1913, 275). 
37 Die schoene Magelone; hystoria von dem edeln Ritter Peter von Provenz und der schoensten Magelona, des Koenigs 
von Naples Tochte. Aelteste deutsche Bearbeitung nach der Handschrift der Preussischen Staatsbibliothek 
Germ. 4o 1579, mit Anmerkungen und ueberlieferungsgeschichtlichen, literarischen und kunsthistorischen 
Exkursen. Anna Maria Babbi (2003: vii) remet directament a Baumel: «L’esistenza di una prima redazione in 
italiano è sostenuta da Hermann Degering nelle pagine conclusive alla sua edizione tedesca del romanzo dal 
ms. Germ. 4o 15799 della Biblioteca di Berlino; tale ipotesi è confutata da Jean Baumel al quale rinvio». 
38 A continuació cita Mario Roques (1926: IV-V): «cet incipit paraît bien ne pas appartenir à la version 
primitive, car il ne se trouve pas dans la plupart des manuscrits, ni dans la plus ancienne édition ghotique, et 
d’autre part les manuscrits ou éditions qui le reproduisent paraissent présenter une rédaction plus tardive, 
remaniée dans sa forme. C’est à ce remaniement seul que s’appliquerait l’incipit, l’indication de la mise ‘en  
ce langage’, et aussi la date de 1453 qui y ait donnée».  
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Tot seguit, passa a discutir altres procedències. Així, quant a l’origen català (p.28 

nota 1) manifesta:  
 

L’origine catalane de Pierre de Provence n’est cependant nullement avérée; et, en remarquant 
que ce dernier roman, sous l’influence de Paris et Vienne, est sans doute postérieur à cette date 
de 1432, l’on ne peut que noter des similitudes: en particulier l’importance du rôle de                 
la nourrice, prudente comme dans la Fiammetta de Boccace, le vol des anneaux, le personnage 
de Pierre de Provence qui est un des tenants des joustes organisées par le roi de France            
(ce personnage n’apparaît cependant “que dans le manuscrit de Paris et Vienne achevé au 
château d’Orgon le 6 décembre 1443” dit A. Coville, p. 478). W. Söderhjelm (op.cit. p.27 n.3, p.1-
49) signale 61 impressions et remaniements de ce roman et, avant 1523, des traductions en huit 
langues étrangères.  
 

Allà mateix (p. 28-29, nota 2) –tot seguint Paulli–39  remarca que el fet que el duc 

Felip el Bo de Borgonya fóra el primer en posseir un exemplar del Pierre de Provence, 

personatge que va ressuscitar a la seua cort l’esperit medieval i que va instituir l’orde del 

Toisó d’Or, inspirat per la història de Jasó, única reminiscència antiga de la novel·la, no és 

raó suficient per provar que la novel·la nasquera a la cort de Borgonya. Discrepa en aquest 

punt de Söderhjelm que pensava que, si l’únic manuscrit conegut de L’Escoufle es va trobar 

a la biblioteca dels ducs de Borgonya i que un dels manuscrits del Paris et Vienne també hi 

estava, podria no ser temerari conjecturar que l’autor del Pierre no només era del sud          

–com suposa G. París– sinó que, a més, com tants altres, algú que va viure a la cort 

borgonyesa i hi va escriure la novel·la. Això podria explicar perquè la novel·la que, 

interiorment no té res a veure amb fonts orientals, haguera pogut rebre, de les abans 

esmentades, algunes inspiracions.  

ARLIMA no planteja cap altra opció lingüística que el francés.40 

 
2.1.2.5. Rerefons històric/geogràfic 

 
Les dificultats per contextualitzar històrica i geogràficament aquesta novel·la són 

remarcades per Baumel (1965: 37) que presenta la seua aproximació al problema amb 

aquesta primera afirmació sobre la historicitat del relat:  

 

                                                 
39 1918: XIV i ss. 
40 [Consulta: 10-3-2018]. 



60 
 

Les faits relatés dans les pages de cette histoire d’amour: les descriptions des joustes sur la place 
des princes or sur la place Cherbonnière à Naples, l’existence des barbaresques sur les côtes de 
la Méditerranée, le débarquement de Maguelonne à Aiguesmortes, la fondation de l’hôpital 
dans l’île à côté d’un port Sarrasin etc...., pas plus que les diverses précisions d’ordre 
géographique n’apportent aucune indication. 
 

Com observarem tot seguit, tots els intents per esbrinar què hi traspua al darrere 

d’aquest relat estan envoltats per una aura d’hipòtesi no definitiva que deixa un regust 

amarg en el lector de qualsevol treball que hi estiga relacionat. Amb tot, tractarem de 

bastir un petit compendi del que s’ha dit sobre els espais, els temps i les persones que 

protagonitzen aquestes aventures provençals. 

 
Els espais 

 

A pocs quilòmetres de Montpeller, sobre una mànega de costa –que una vegada fou 

illa– es troben les runes d’una església anomenada Saint Pierre de Maguelonne.41             

Els orígens del lloc han estat força estudiats (sobretot per F. Fabrège, Histoire de 

Maguelonne) i semblen remuntar-se al segle III, però pel que fa al bisbat la data es més 

tardana (finals s. VI). Va ser envaïda pels sarraïns i destruïda per Carles Martel. La 

catedral va ésser reconstruïda el 1037 pel bisbe Arnaud42 i consagrada el 1054; també 

Arnaud hi fundà un hospital. Després, i durant molts segles, roman com un bisbat 

vinculat a o depenent del de Montpeller. Pierre, comte de Melgueil i de Maguelonne, l’any 

1085 es va declarar vassall de l’Església romana a qui fa donació del comtat i del bisbat.     

El 1096 el papa Urbà II viatja a Maguelonne per declarar l’església segon lloc de                  

la cristiandat, després de Roma. Per celebrar tan magne esdeveniment el bisbe Godefroi 

ordena una processó anual i, per aquesta ocasió, l’allotjament de dotze pobres. Fins al 

segle XIII va gaudir d’una certa notorietat com a santuari.43  

 Per tant, Baumel (1965: 40) dedueix que  «la version concernant l’origine de l’église 

exposée par l’auteur du roman est tout à fait fantaisiste. [...]. A travers la version historico-

                                                 
41 Karl Baedeker (1885: 298). 
42 La fundació de l’hospital per part de Magalona ja va ésser rebatuda per Alexandre Germain en la seua 
obra Maguelone sous ses évêques et ses chanoines (1869). Montpellier: Martel, p. 6-7. 
43 F. Lot, Recherches sur la population et la superficeie des cités remontant à la période gallo-romaine (1945: 428-29). 
París: Honoré Champion. També, Louis Moréri, Le grand dictionnaire historique, VII, 1759. París: Libraires 
Associés, p.49. 
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romanesque du roman il n’est même plus possible de distinguer le moindre fait 

historique». Babbi  (2003: VIII) creu que, al voltant d’aquest lloc de devoció que devia 

paréixer fascinant ja des del període gal·loromànic, es degué crear la història dels dos 

enamorats, i cal pensar que un dels motius que originà el relat siga la justificació del lloc.  

A què es refereix Romania, a l’antiga Romanya, que depenia del papat, o les restes 

de l’antic imperi d’orient a la península Helènica? 

Què és Tercène o l’illa de Sangona,44 que mai ha existit amb aquest nom? 

Biedermann (1913: 81) creu que és una illa del mar Tirré i Degering (1922: 138) creu que és 

l’illa Zannona. La ciutat de Trapana és Trapani a Sicília? Baumel (p.41) qualifica                

les denominacions geogràfiques de «fantaisistes».  

Per altra banda, pot ser que existira a Nàpols una plaça de Cherbonnière o 

Carbonière, però no hi ha rastre de l’existència de la plaça dels Princes. Sobre 

l’ambientació napolitana, Babbi  (2003: VIII) creu possible que: «Lo stretto legame degli 

Angiò con il regno di Napoli ha probablilmente suggerito all’anonimo autore l’idea di far 

svolgere una parte della storia proprio nella città partenopea». 

Els temps i els fets 

L’apel·latiu “de Provence” i el fet que es parle al principi del llibre d’un país 

anomenat Provença, Llenguadoc, Guiana i Cominges, ens fan retrotraure a un moment 

històric cap a la segona meitat del XII,45 moment en el qual els comtes de Tolosa, senyors 

del Llenguadoc, van esdevenir, a més, senyors d’una important part de la Provença, 

incloent-hi el comtat de Melgueil amb el territori de Maguelonne, així com el Rosselló, 

aleshores pertanyent al regne d’Aragó. Pel que fa als noms de Guiana, Cominges units al 

de Llenguadoc, podrien recordar els temps en què els ducs d’Aquitània pretenien 

incorporar el comtat de Tolosa i els seus territoris? Marcel Pichard (1952: 88)46 creu que      

el fet de no aparéixer cap vincle entre Provença i Nàpols  situaria el marc de la novel·la en 

                                                 
44 El fet que Pierres abandonat a Sangona siga rescatat per uns pescadors vinguts de Trapani, indica que     
els coneixements geogràfics de l’autor s’han de posar en quarantena. 
45 Coville (1941: 473-474). 
46 Revue des études byzantines, tome 10, 1952. p. 84-92. 
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un moment anterior a la conquesta de Nàpols per Carles d’Anjou l’any 1265. La meitat del 

segle XIII seria una data ante quem i caldria endarrerir més encara fins al segle XII quan     

el palau dels comtes de Provença es trobava prop de Maguelonne i quan el comte de 

Provença era senyor des de la Provença fins a Aragó.  

Si a la novel·la es parla de l’”illa” del Port Sarrazí i se sap que aquesta es va 

connectar a terra mitjan segle XI, encara hem de recular més. Per altra banda, el fet que es 

parla d’una església petita correspon a les dimensions de l’edifici  al segle XI, abans de    

les campanyes de construcció del segle XII. A més, la dedicatòria de l’església als comtes 

de Provença i la manca d’al·lusions als bisbes o als papes transmet la imatge d’un comte 

totpoderós, anterior al 1085 quan es va sotmetre a l’autoritat dels papes.  

L’activitat comercial marítima del Port Sarrazí amb Orient o Itàlia es va produir 

entre finals del XII i el XIII, i  fou efímera, car va estar eclipsat pel port d’Aigües-Mortes, 

creat per sant Lluís a partir de 1242. El fet que Provença tinguera relacions comercials amb 

Trapana, a Sicília, es produí  a partir del rei Carles I que va concedir un hospedatge als 

comerciants de Montpeller.  

Tampoc demostra la datació del segle XII el matrimoni secret entre Pierres i 

Magalona perquè el dret canònic sempre ha acceptat que la voluntat dels contraents al 

matrimoni no necessita d’un sacerdot. Les sponsalia de futuro són tan vàlids com                

les sponsalia de proesenti. 

Una altra dada que tampoc contribueix a fixar un marc temporal és la presència dels  

pirates berberiscs perquè encara estaven en actiu al segle XVII, i això impedeix, per tant, 

que puga ésser datat de forma fidedigna el segrest de Pierres. 

Les persones 

Els noms propis citats són inventats: ni ha existit el rei Magaló ni Juan de Cerisa; 

tampoc es pot trobar la genealogia de Ginebra, filla d’Alvar d’Albaro.47  La identificació  

                                                 
47 Segons Hugo Schreiner (1951: 524-533), Alvaro d’Albara podria evocar Pierre d’Albaron: hi ha referència a 
un Pierre d’Albara en documents de juliol 1190 i juliol 1209, que parlen d’un senyor provençal amb un castell 
a l’illa de Camargue, però aquest lloc està quelcom allunyat de Magalona; cita d’altres noms, però cap que 
depasse la conjectura. En el cas de Jehan  de Cherise (o Cerise) podria identificar-se Cerise amb Césaire-lès-
Nimes, que es troba també a la regió de Maguelonne. 
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amb el comte Pierre de Melgueil48 i de la seua esposa Almodís (o Aldemonda o Adalmuda 

o Adelmonda) no es pot demostrar, ni la pretensió de Gariel d’explicar la creació per part 

de Tréviers d’una història que pretendria atraure la generositat dels comtes vers l’hospital 

de Maguelonne.  

Pot ser que el fet que Pierres es done a conéixer a Nàpols com el cavaller de les 

claus es deu a que les claus d’or i d’argent son els emblemes pontificis que s’hi troben al 

segell dels bisbes de Magalona, que recorden la frase “Et tibi dabo claves regni coelorum”. 

Durant el torneig a Nàpols, Pierres porta les claus d’argent: es tractaria de la primera 

al·lusió a Pere II, que havia rebut del papa un gonfanó ornat amb una creu i dos claus. 

Però Fabrège opina que el blasó seria el de la vila de Maguelonne, esdevinguda feu del 

papa per la donació del comte de Melgueil en 1085. Però, a més, moltes altres viles, 

esglésies i famílies feien servir dues claus per reclamar l’advocació de sant Pere, com 

justifica la referència a que fa la novel·la a que Pierres portava les claus en honor del 

príncep dels apòstols... però, clar, l’armadura està farcida de claus. 

De la mateixa manera, els noms dels cavallers són producte de la imaginació de 

l’autor que, segurament, mai va pretendre ser precís. Amb tot, Schreiner 49creu que el nom 

Ferrer de la Corona  sembla referir-se a a Geoffroy de Villehardouin, senyor del feu          

de  la Coron/Corone/Couronne, però la cronologia ens posaria una fita el 1206 quan aquest  

noble va rendir el seu senyoriu als venecians. 

Baumel rebutja tant la pretensió d’associar Pierres amb Melgueil, que no té cap 

base, com la de voler veure que la novel·la «ait eu pour but de magnifier la période 

d’épanouissment de Maguelone au XIe et au XIIe siècle» (p.44). Més en la línia de Coville 

(p.472), Baumel creu que no es pot afirmar que l’esperit i el fons de la novel·la 

harmonitzen amb les idees i costums del segle XII, però sí que «paraît nous rappeler une 

époque tres sensiblement plus ancienne que celle où, d’après l’opinion commune, le récit a 

revêtu la forme que nous possedons au XVe siècle». 

 

                                                 
48 Els historiadors Renouvier, Germain, Fabrèges han tractat d’identificar-lo amb  Pierres.  
49 Op. cit., p.87. 
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2.1.3. La qüestió del gènere en Pierres de Provença 
 

Introducció 

Si reprenem el fil del que havíem aconseguit esbrinar sobre aquesta novel·la, 

recordarem que la qüestió del gènere hi restava esvaïda. Malgrat la tendència general a 

enquadrar-la dins la novel·la cavalleresca, algunes veus parlaven també d’hibridisme amb 

la  novel·la  bizantina o la sentimental, sense quedar clar quin percentatge li escauria a 

cadascun dels ingredients.  Les escasses al·lusions al gènere d’aquesta novel·la que hem 

pogut rastrejar en la història de la literatura catalana tendeixen a posar l’èmfasi en el seu 

caràcter no estrictament cavalleresc. Així, Ruiz Calonja (1954) la definia com una barreja 

de cavalleresca i bizantina, el Diccionari de literatura 62 (1979/2000) parla de cavalleresca i 

sentimental, mentre que Rossich & Valsalobre (2007) la qualifiquen de molt més 

sentimental que cavalleresca, i, únicament Comerma (1923) i el Diccionari de l’Enciclopèdia 

Catalana (2008) parlen de novel·la cavalleresca sensu stricto.   

Pel que fa al vessant de la filologia hispànica, un dels estudis més clàssics sobre 

llibres de cavalleries és el de Gayangos 1857, qui en fa una classificació en sis grups,          

el tercer dels quals és el cicle grecoasiàtic (Amadisos, Palmerins, etc.), dividit també en 

diversos subapartats. Un d’ells és el de “Historias y novelas caballerescas”, conformat per 

quasi cinquanta títols, entre ells Magalona. Menéndez Pelayo (1905: 239-240), després 

d’haver parlat de la intenció pietosa amb què es va escriure la novel·la, en destaca              

la sensualitat i, per això, la qualifica –junt amb el París i Viana i Flores i Blancaflor– de 

novel·la eroticocavalleresca.  

L’any 1968 Pere Bohigas enllestia un ample capítol dedicat als gèneres novel·lescs 

del segle XVI. Allà, en una mena de calaix de sastre, entre el grup historicoèpic i                 

el sentimental, Bohigas encabia, per una banda, les novel·les de fons llegendari (Oliveros de 

Castilla, Roberto el Diablo, Melusina); i per l’altra, obres inspirades en temes orientals i 

novel·les de costums, com Flores y Blancaflor, Partinuples, Clamades y de la linda Claramonda, 
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Paris y Viana i la Historia de la linda Magalona y Pierres de Provença.50 Sobre aquest 

subconjunt deia Bohigas (p.197): «Reunimos bajo esta rúbrica un  grupo de novelas cortas 

que por lo general proceden de obras más antiguas. La aventura caballeresca y la intriga 

amorosa constituyen el principal aliciente de estos relatos, y si bien no falta en ellos           

lo maravilloso en proporción variable, ni el eco de anteriores leyendas, su acción 

transcurre en un ambiente más cercano al de la época que las produjo [...]».  

Ni històrica, ni sentimental, però tampoc gaire cavalleresca podríem dir, i amb una 

reducció del meravellós al simplement extraordinari, dins un ambient plenament 

versemblant i reconeixible. Sembla evident que l’epítet més recurrent és el de cavalleresca. 

Amb tot, malgrat que començarem el recorregut per aquesta senda de cavallers, caldrà 

tenir en compte també d’altres possibilitats (sentimental, bizantina, hagiogràfica, etc.) amb 

l’objectiu final d’analitzar les etiquetes per veure quina és la caracterització més precisa de      

la novel·la. 

 
2.1.3.1. Gènere editorial/ narrativa cavalleresca breu51 
   

  Habitualment el qualificatiu de cavalleresca sol acompanyar obres com  el Pierres de 

Provença sense aprofundir gaire en les implicacions de l’ús rigorós del terme. Sobre            

el devessall d’obres suposadament cavalleresques se n’han fet classificacions i 

aproximacions de tota mena, tantes que en ocasions agraïm l’esforç de qui ens ofereix una 

síntesi de l’evolució dels estudis en aquest vastíssim camp que va obrint-se en sendes cada 

vegada més diferenciades com ara les històries cavalleresques breus.  

  És aquí on vull destacar l’ excel·lent revisió de la història crítica que n’ha fet K.X. 

Luna Mariscal (2012) amb la intenció de clarificar la relació entre les obres. La dificultat 

teòrica més destacada per a la crítica ha estat la de «su unidad como modelo literario» 

(p.187), explicable per diversos factors literaris i extraliteraris: diferents tradicions literàries 

                                                 
50 També hi inclou Historia del rey Canamor y de Turián su fijo i Crónica de Guarino Mezquino.  
51 K.X. Luna (2015) publica el seu recull bibliogràfic sobre les històries cavalleresques breus, on observem que 
els estudiosos que s’han dedicat més intensament al corpus del gènere han estat Baranda, Infantes, Cacho 
Blecua, Luna Mariscal i Lobato, sobretot.  
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medievals, les fonts, les peculiaritats de la seua difusió, la relació amb el gènere dels llibres 

de cavalleries i la seua pertinença a la literatura popular. Luna parla de tres grans 

paradigmes i un contra-paradigma de classificació: 

1. A partir del tema i els orígens dels textos:52 la relació genètica establerta al segle XIX 

entre èpica, romanços i llibres de cavalleries va estar determinant en l’establiment de       

les primeres directrius classificatòries i interpretatives. 53 

2. A partir dels motius temàtics: Alan Deyermond (1975) feia servir el terme roman per 

referir-se al gènere “perdut” del llibre d’aventures i proposava estudiar-lo des de l’òptica 

dels motius, independentment del seu origen o suposada adscripció temàtica prèvia, que 

no feia sinó encotillar altres textos, com ara els textos cavallerescs breus, dins uns supòsits 

taxonòmics forçats: és a dir, partir dels motius temàtics per arribar al gènere i no                 

a la inversa. F.Gómez Redondo (1994: 74) valora com a criteris fonamentals de la ficció 

medieval  l’estructura narrativa i el desplegament de motius argumentals, que estructuren    

 

 
                                                 
52 Diego Clemencín (1986: 1068) proposa fer una divisió en tres classes: anglesa o bretona, francesa i neutra o 
indiferent, bastida per exclusió de les altres dues, que esdevindrà el procediment més freqüent a l’hora de fer 
classificacions temàtiques i que anirà conformant  el corpus de les històries cavalleresques breus. Gayangos 
separa entre el cicle bretó i el carolingi i un grup de historias y novelas caballerescas on apareixen la major part 
d’històries breus agrupades segons tres eixos temàtics predominants: cavallersc, amoroso-sentimental i 
moral-religiós. Menéndez Pelayo també segueix com a criteri l’origen autòcton o no dels materials, però 
després fa una divisió en dos grans blocs seguint un criteri temàtic: cicle carolingi i novel·les greco-orientals 
que anomena eròtico-cavalleresques. La seua aproximació excloïa de les eròtico-cavalleresques la novel·la 
sentimental i atorgava autoritat a la seua configuració genèrica El seu repertori serà seguit per la crítica. 
Bonilla y San Martín parlava d’obres extravagants. Pere Bohigas, a partir del tema i les fonts literàries, separa 
la majoria d’aquestes obres de les novel·les de cavalleries i les col·loca sota l’epígraf novel·les d’aventures 
que no poden agrupar-se amb les anteriors. Assenyalava tres criteris bàsics de catalogació: el caràcter divers 
de les fonts, el fet de ser traduccions generalment i la seua ampla difusió per la impremta i després com a 
llibres de cordell. Eisenberg –més tard amb Marín Pina– van delimitar què eren els llibres de cavalleries; tota 
la resta ha estat definit per comparació. Heusch segueix un criteri d’ordenació temàtic; dóna prioritat a 
l’aclariment de les relacions sincròniques i intertextuals del sistema i a l’estudi de les principals fonts textuals 
sobre la cavalleria castellana medieval. 
53 En referència a Gayangos, Bonilla, etc. (p.194: nota 37) opina que aquesta taxonomia que servia per als 
llibres de cavalleries no servia per a les històries cavalleresques breus perquè no responen a una lògica 
genealògica o creativa. Tanmateix, vist el conjunt, reconeix: «En estas reflexiones encontramos ya señalados 
los aspectos claves del corpus caballeresco breve: el elemento popular, su carácter de traducción, el factor 
editorial, su proveniencia medieval, la impronta sentimental y la diversidad de temáticas alrededor del eje 
fundamental del universo caballeresco» (p.194). 
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estructuren la ficció i tenen funció significativa.54        

3. Paradigma del gènere editorial: Cacho Blecua (1986) serà pioner en la delimitació 

del nou gènere breu en assenyalar les diferències respecte dels llibres de cavalleries, als 

quals els relats breus s’apropen perquè comparteixen el protagonisme del cavaller, 

algunes aventures bèl·liques i finals semblants, però es distancien perquè obeeixen a 

tradicions distintes. Cacho relaciona la pervivència i èxit editorial del gènere amb               

el caràcter folklòric de moltes aventures i motius, tot fent una distinció entre la lògica 

genealògica històrica (vinculada al gènere creatiu) i l’editorial (vinculada al gènere de 

recepció). Infantes basteix la seua proposta de “gènere editorial” com a repertori paral·lel 

al d’Eisenberg perquè la seua reordenació com a gènere literari específic és difícil.55  

4. Contra-paradigma (Rodríguez Velasco 2006): defensa la narrativa cavalleresca breu 

com un gènere que entra en enfrontament dialèctic amb els llibres de cavalleries, respecte 

dels quals aquells suposarien un procés de desconstrucció del discurs cavalleresc.           

Les narracions breus “re-construeixen” els seus relats a partir de la reutilització dels 

elements del gènere gran. En aquest procés, el motiu literari és un dels mecanismes motors 

que permet el diàleg entre ambdós gèneres.56 

                                                 
54 Gómez Redondo (2012: 1673-1682) distingeix uns models de ficció, segons l’aspecte de la realitat que 
interesse destacar en cada cas: de matèria hagiogràfica, de matèria cavalleresca, de matèria carolíngia,         
de matèria historiogràfica, i de matèria de l’antiguitat. En obres anteriors  (La prosa y el teatro en a Edad Media) 
feia una classificació semblant amb les tres grans categories (hagiogràfica, antiguitat, carolíngia),  però afegia 
una quarta que era romans de matèria folklòrica i poètica on incloïa Flores, París, Partinuplés, Clamades, 
Caballero del cisne, Melosina, Roberto el Diablo, a partir de la presència de motius folklòrics. Cacho ha dut a 
terme la primera aproximació teòrico-metodològica a l‘estudi sistemàtic del motiu en el corpus dels llibres         
de cavalleries. Diu que l’índex de motius permet un estudi diacrònic del gènere i facilita el descobriment de 
relacions intertextuals de distintes obres i models narratius. 
55 Proposarà criteris diferencials de tipus extern i de tipus estrictament literari per sostindre el concepte de 
gènere editorial que permet «explicar cuestiones que producen tanta incomprensión desde la perspectiva de 
los géneros literarios como los problemas de la extensión de los textos y su adecuación a los formatos,         
las extrañas divisiones estructurales de las obras y su organización interna, sus versiones textuales en busca 
de un modelo editorial o su distribución formal, tan consecuente con su constitución literaria» (Ibíd., p. 206-
207). 
56 Ibíd., p.214: «En el caso de las historias caballerescas y su poética de la brevedad [...] los motivos revisten 
un interés especial por encontrarse en el vértice de la conformación interna y externa de este modelo 
genérico. [...] La presencia abundante de motivos folclóricos constituye, por lo tanto, una de las claves 
fundamentales del éxito editorial de estos materiales». 
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Després d’aquesta introducció que hem fet de la mà de K.X. Luna, analitzarem en 

major profunditat el concepte de gènere editorial/narrativa cavalleresca breu i la qüestió 

del motiu temàtic. La primera perquè sembla ser la denominació més amplament 

acceptada –no exempta d’algunes crítiques, però– i la segona perquè ha estat força 

productiva darrerament i, més que oposar-se al gènere editorial, el complementa.  

En un dels molts treballs sobre el gènere que va publicar, Víctor Infantes (1996a), 

enllesteix una suscinta classificació de la variada producció de tema cavalleresc en castellà: 

llibres de cavalleria, literatura artúrica, tractats de cavalleria, traduccions de textos de 

cavalleria francesos, italians, portuguesos, poemes cavallerescs, llibres de cavalleria “a lo 

divino” i els llibres de cavalleria en els textos dramàtics. És clar que mancava quelcom:  

Falta un grupo, la «narrativa caballeresca breve», las «historias» [...]. Su aislamiento de             
los demàs grupos no tiene más explicación que la motivada por la imposibilidad de explicar          
su presencia sólo por criterios literarios comunes, elementos al fin constitutivos de un género 
literario concreto, y buena muestra de lo que decimos son los fallidos intentos de clasificación, 
cuando han existido, que han intentado agruparles (p.130).  

 

Sempre hi ha la preocupació per classificar i relacionar les obres literàries de            

la manera més ordenada possible, però el que trobem ací serà la reagrupació d’un conjunt 

d’obres que no encaixen en altres apartats i l’esforç per justificar  la seua diversitat i 

escorcollar quins elements permetrien bastir a partir d’elles un nou gènere o subgènere 

narratiu amb personalitat diferenciada.57 Òbviament, durant uns anys conviuen                

les versions llargues i les breus i aquestes, fins i tot quan són les escollides, pateixen       

una sèrie d’arranjaments i esmenes. Infantes ja havia avançat una proposta el 1987 quan 

parlava  de relatos caballerescos breves,58 però no va ser  fins a dos anys després  (1989a: 120)  

                                                 
57 Baranda (1994: 272-294) creu que el primer problema d’aquest tipus de literatura és el gran buit existent 
per la manca d’una identitat que agrupara les obres, i el fet que Eisenberg les excloguera del seu corpus va 
suposar «para estas obrillas, como para otras, un principio por exclusión, con la que estaban en el camino de 
alcanzar su propia identidad» (p.272). 
58 Infantes seguia Carlos Gumpert que el 1986 havia proposat aquesta denominació en la seua tesi de 
llicenciatura sobre el Carlomagno. Baranda & Marín Pina (1994: 273) n’expliquen la gènesi: «los primeros 
pasos hacia su unificación bajo un rótulo genérico los dio Víctor Infantes [...] (1987), denominándolas 
“relatos caballerescos breves”, rótulo que luego se concretará y matizará (1989) bajo la consideración de 
“género editorial”. [...]. Sobre la “narración caballeresca breve”, volverá posteriormente Infantes (1991) para 
delimitar las obras y sus características como género, en el único trabajo de conjunto sobre el tema, donde se 
encontrará además una historia crítica y abundante bibliografía». Baranda recull els antecedents de les 
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que llança el concepte de género editorial,  enllaçant-lo amb  el de narrativa caballeresca breve  

per referir-se a aquestes obres inclassificables: 

un género típicamente editorial al amparo de una adecuada organización libresca de seguras 
ventas y acertada visión comercial: el que hemos denominado «narrativa caballeresca breve».  
De las aproximadamente 30 obras que con algún pormenor crítico se pueden incluir 
abiertamente en este grupo, 29, el 95%, tienen un origen a todas luces medieval y sus princeps 
impresas bordean los años comprendidos entre 1490 y 1510, mientras que los originales se 
pierden en la penumbra del desarrollo de las literaturas medievales europeas. Instaurados      
los modelos a principios de siglo, hecho el acopio de textos (Canamor, Clamades, Carlomagno, 
Teodor, Fernán González, Flores y Blancaflor, Oliveros, Poncella, Roberto, Tablante, etc.) y decididas 
las líneas maestras de una imposición editorial de auténtica prosa de ficción a gusto de todos,   
el medioevo europeo se paseará ajeno a renacimientos y novedades por todo el siglo XVI (y XVII, 
XVIII, XIX...). Aquí vamos a tener sin duda alguna la narrativa editorial renacentista.  

 

Infantes opina que en el panorama literari, les tendències, venien dissenyades per 

un grapat d’impressors i llibreters que feien una selecció dels títols més rendibles 

econòmicament, sense considerar-ne la qualitat literària i a l’empara del renom d’uns 

llibres aliens als nous cànons renaixentistes. Vist  el que es publica durant la primer meitat 

del segle XVI conclou (1989: 116): «las intenciones literarias, los gustos (y disgustos) del 

público lector y los intereses críticos compiten con los intermediarios del cotarro cultural:        

los editores, libreros e impresores».  Sembla que havien descobert la fórmula de l’èxit, que 

es basava en: 

 Relació amb la mentalitat folklòrica i popular, que no exigeix del lector un esforç 

cultural gran. 

 Exemplaritat moral, que estableix una lliçó ètica per al cristià atent. 

 Anonímia quasi exclusiva. 

 Particular estilística (poètica de la redundància, voluntat narrativa tancada, etc.) que 

identifica acció i emoció amb enteniment i conseqüència. 

 Unànime brevetat, que abarateix costos, permet una nova edició immediata i assegura 

una venda ràpida. 

                                                                                                                                                                  
propostes teòriques d’Infantes: Serrano Poncela (1960), Caro Baroja (1969), Marco (1977), Cruickshank (1976, 
1978), Burke (1978), Whinnom (1980), García de Enterría (1983), Moll (1990), Chartier (1986, 1992). 
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Infantes (1991: 170) fa una valoració quantitativa del grup de textos que conformen 

el gènere per a extraure les següents característiques: 

1. Hi ha un conjunt de més de 500 edicions d'una vintena de textos del segle XVI al 

XIX, excloent-ne incunables i les edicions del segle XX. 

2. Els textos originals solen ser sobretot francesos o s'hi han fet les versions. 

3. La procedència medieval és comú a tots ells. 

4. La seua vida lectora s'esgota a principis del segle XX i ens queden poques edicions 

fiables i treballs crítics. 

Una vegada revisada l’evolució de la crítica literària al voltant dels textos 

cavallerescs des de Gayangos fins a Eisenberg, fonamentalment, Infantes defensa la seua 

denominació de relatos caballerescos breves59 basant-se en els següents aspectes: 

 Delimitació genèrica enfront dels libros de caballerías inserits en la bibliografia 

d'Eisenberg. 

 Origen medieval comú, independent de la seua adscripció temàtica o argumental: 

tots els textos provenen unitàriament de l’Edat Mitjana i comencen el seu 

desenvolupament com a gènere editorial entre 1480 i 1530. 

 Brevetat d'extensió i per tant (certa) uniformitat impresa: normalment huit plecs (64 

pàgines) en 4º, escàs material gràfic, senzillesa tipogràfica60 

 Difusió editorial unitària61 i continuada al llarg del temps amb semblant història 

                                                 
59 Infantes (1999: 24-25) analitza l’estat de la qüestió del gènere on remarca que sols una dotzena dels títols 
del corpus havien estat editats i estudiats, la major part entre la meitat dels 80 i la publicació de l’article. En 
aquell moment no hi havia activitat crítica al voltant del Pierres ni de la Reina Sebilla. 
60 Baranda (1994: 48-49) afig altres aspectes que contribuïen a unificar aquests productes de baix cost de 
producció i venda, adreçats a un públic poc exigent: «los títulos tienen como termino más significativo, que 
identificará siempre a la obra, uno o dos nombres propios exóticos (se apela así a la fantasía de                       
lo desconocido), acompañado de algunos adjetivos que resaltan el elemento fundamental de la personalidad 
de estos personajes: “noble”, “sabia”, “enamorados”, “valiente”. Estos rasgos externos se convertirán en            
el marchamo identificativo de la prosa de cordel a lo largo de los siglos, pues salvo la actualización en          
el grabado, el uso de letra romana en vez de gótica, y ocasionales atribuciones a un autor del momento, o                     
la afirmación de “nuevamente corregida y enmendada”, que no tiene que ser verdad, pero da aires de 
novedad a lo antiguo, en la apariencia de estas obras todo continúa igual desde el siglo XVI al XIX». 
61Amb el pas del temps l’aspecte extern anirà uniformant-se, de manera que podem dir que, passada             
la meitat del XVI, «la conciencia de los impresores las había transformado en un producto editorial, que, 
junto a hagiografía, libros de medicina popular, lunarios, etc., formará el núcleo inicial de la prosa de cordel.         
A partir de ese momento el contenido tendrá que adaptarse al envoltorio; ambos se exigirán mutuamente, 
presuponiéndose» Baranda (1995b: 47). 
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cultural de coneixement i lectura. 

Tot seguit, estableix una primera aproximació a les característiques generals d'aquest 

gènere, partint dels continguts literaris. Quant a l’estil d’aquesta mena de textos, Infantes 

afirma que tenen un estil narratiu propi i diferenciat dels llibres de cavalleries, 

caracteritzat per: 

 voluntat narrativa tancada que pretén la uniformitat i la brevetat que dista de             

les tècniques de l’entrellaçament i la llarga extensió d’aquells. 

 hibridisme estructural front a la linealitat 

 poètica de la redundància 

 no existeix la noció de creativitat enfront de la imitació i la continuació prenent com a 

base el text original, que es respecta i perllonga en la seua vida literària 

 reactualització continua en els primers moments de la formació del gènere respecte 

dels models, els quals tradueixen abreviant o ampliant, interpolant o suprimint i 

adaptant amb fins morals... 

Deixant a banda l’estil, mirarem d’anar aplicant al Pierres de Provença els diversos 

trets que aquest autor defineix com a característics del gènere: 62 

1. Presenta un heroi central, que sol identificar-se amb cavallers creats segons models 

literaris preexistents: remet a pautes de comportament i actuació que configuren                
                                                 
62 Rodríguez Velasco (1996: 133-140) repassa el concepte de gènere editorial d’Infantes amb els trets relatius a 
l’abast cronològic, el límit d’extensió i la difusió, i una vegada discutits, n’afig un altre: des del punt de vista 
historicoliterari totes elles es remonten “en la tradición, a obras medievales románicas, de las que son 
adaptación, traducción o retractatio”. Rodríguez opina que el criteri de l’extensió és fluix, atés que els formats 
breus estaven de moda; a més, moltes obres són extractes o aventures desglossades d’obres més llargues 
(París i Viana), traduccions compendiades (Tablante, Oliveros...). Dels criteris literaris, destaca el recurs a 
l’abbreviatio, absència d’entrellaçament, control de la narració sobre les interpolacions. Progressiva 
desaparició dels sistemes d’interpretació propis de la narrativa cavalleresca en general: en els aspectes 
doctrinals de la cavalleria, en els successos màgics i en la simbologia cavalleresca. Conclou que els trets més 
representatius són: 

1. Variació/varietat dins la brevetat 
2. Economia narrativa pròpia de les narracions cavalleresques breus 
3. Abreviació dels caràcters ideològics gràcies a la remissió a un cicle o matèria 
4. Abreviació dels caràcters personals i heroics gràcies a la remissió a una tradició 
5. Inundació del món narratiu a través de la ideologia cavalleresca 
6. Reducció dels submóns narratius 
7. Normalment els objectes, aventures i persones d’aquestes narracions no tenen una vida anterior a    

la novel·la, documentada en la mateixa novel·la.  
 



73 
 

una caracterització bàsica que l’identifiquen amb els tòpics habituals d’un origen noble i          

la seua corresponent mentalitat idealitzada. S’hi dóna, també, la presència de dos herois 

emparellats que podem observar en els relats “geminats” on l‘acció es bipolaritza al 

voltant de dues accions personals i estructuralment coincidents; quan l’heroi és un 

personatge femení es caracteritza per tenir comportaments típicament masculins com ara 

la Poncella de Francia i la Doncella Teodor.  

Pierres és un cavaller que s’ajusta força als models clàssics del gènere –tot i que no 

perfectament com veurem més avant– i, efectivament, co-protagonitza amb 

Magalona una acció geminada, on la donzella tindrà un paper força actiu. 

 
2. Barreja d’elements de tradicions culturals diferents que s’acomoden successivament en 

cada versió a les noves mentalitats, conformant un nou discurs literari que els manté vius. 

 
Les innegables fonts orientals que transcorren per sota la narració del Pierres van 

estar adaptades als gustos de la França de la primera meitat del segle XV i la seua 

pervivència fins al segle XXI –passant per una versió revolucionària de finals del 

XVIII –demostren l’efectiva mal·leabilitat del text. 

3. Existeix una relació continuada amb els elements folklòrics populars de cada cultura que 

vincula els personatges, situacions argumentals i escenaris geogràfics al nucli narratiu 

original. 
 

Un tema tan central a la nostra obra com ho és el de Kàmar Azzaman ambientat en el 

temps mític de Les mil i una nits i localitzada entre Pèrsia i Xina s’incorpora al Pierres 

de manera natural dins una geografia més propera i més recognoscible pel lector. 

4. Sovint la “disfunció” del desenvolupament argumental necessita de la presència 

d'elements tremendistes i melodramàtics, amb motius fantàstics i màgics, que  confereixen 

al relat una lectura atractiva i sorprenent. 

 
La gran disfunció de la trama a Pierres i Magalona sí que ve produïda per un tomb 

melodramàtic del relat que transforma la història en un díptic: abans i després de     
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la separació. L’element pertorbador –un ocell rapinyaire– no posseïx qualitats 

màgiques ni fantàstiques però sí que resulta inversemblant. 

 
5. Habitualment es justifiquen alguns comportaments per raons religioses, morals, etc., que 

propugnen l’exemplaritat i deriven en la defensa catòlica d’una ideologia dominant, 

oferint una justificació ètica a la conclusió de l’obra. 

 
L’ocell rapinyaire sembla un instrument diví enviat com a càstig a una parella de 

joves enamorats que han gosat desobeir les normes socials i viure el seu amor en 

llibertat. La defensa de la castedat i el matrimoni secret no són suficient garantia per 

evitar que el desig sexual faça via i trasbalse les normes humanes i divines. Feta        

la penitència els rebels Pierre i Magalona seran readmesos a la si de la societat.  

 
6. Predomini absolut de l’anonímia 

A hores d’ara es desconeix si el Pierres de Provença va derivar d’algun text anterior     

–oral o escrit– i, descartades autories pelegrines (Treviez, Petrarca, etc.), continua 

essent una obra anònima. 

7. La seua perllongada vida editorial crea un hàbit de lectura pròpia que es desvincula del 

moment històric del temps narratiu, constituent eixe “gènere editorial” abans esmentat; 

per això apareix imprés de forma seriada, donant lloc a un repertori de literatura de canya 

i cordell. 

Aquesta novel·la ha estat editada ininterrompudament des de la dècada dels 1480     

–Babbi recull 83 edicions franceses fins a mitjan segle XIX– i traduïda al menys a 

dèsset llengües arreu d’Europa. Afortunadament, Pierres de Provença ha estat una de 

les obres d’aquest gènere breu que menys canvis ha patit de mans dels diferents 

editors,63 a diferència d’altres títols que s’han vist sotmesos a profunds canvis, 

                                                 
63 Baranda (1995: 73) analitza la trajectòria impresa de Flores y Blancaflor, Pierres de Provenza i Clamades y 
Clarmonda, de les quals destaca la seua evolució homogènia i poc modificada al segle XVIII, però no pas       
al XIX quan van patir distinta sort degut a que els editors van voler «acercarlas aún más a los gustos de       
su público. Es por ello más fuerte el contraste que se establece con la Historia de Pierres y Magalona, que sale 
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tendents, fonamentalment, a reduir el text a l’estrictament imprescindible des del 

punt de vista narratiu. 

8. La difusió i reafirmació de la impremta és decisiva per a la fixació del repertori en un 

primer moment d'ajustament (1490-1530). Considera aquests textos més un gènere 

editorial que un gènere literari perquè és molt difícil ordenar-los com a gènere literari 

específic, atés que l'homogeneïtat de la seua transmissió al llarg dels segles els identifica 

com un producte perfectament codificat editorialment per part d'un grup d'impressors, 

que respon a una estratègia comercial precisa. Les raons que justifiquen aquest concepte 

de gènere editorial: 

a) Pertanyen al patrimoni cultural europeu (i clàssic oriental) de ficció popular, per tant 

aconsegueixen una gran acceptació.64 

b) Petit grup d’impressors europeus (Hagenbach, Tres compañeros alemanes, Fadrique de 

Basilea, Cromberger, etc.) que van enllestir la major part de les primeres edicions  

perquè coneixien l’existència, l’accessibilitat i l’èxit de les versions estrangeres. 

De les cinc primeres edicions castellanes, només tres tenen editor conegut i 

Cromberger és l’autor de dues d’elles: Sevilla 1519 i 1533. 

 
c) Brevetat i format: normalment menys de huit plecs (64 pàgines) en 4º. 

Sis de les edicions conegudes del Pierres estan impreses en 4º –amb   una  extensió 

entre les 56 i les 64 pàgines– i d’altres quatre en 8º  –extensió entre 94 i 112 pàgines. 

 
d) Escàs material gràfic, senzillesa tipogràfica. 

De totes les edicions del Pierres, només cinc tenen la portada il·lustrada i una altra 

duu el segell de l’impressor. Solament les dues edicions més antigues –1616 i 1650– 

tenen gravats a l’interior del text. 

                                                                                                                                                                  
de las prensas de Rafael García Rodríguez [Córdova 17..-1844] apenas alterada, lo cual me lleva  a pensar 
que se consideró aceptable en su estado original y adecuada a los gustos del momento».  
64 Ibíd.: 179:«nos parece evidente la conjetura de la transmisión oral, al menos de su noticia y conocimiento 
general como textos/temas/personajes. Eran argumentos vinculados a (otros) personajes parecidos que 
suponen el fondo común de la ficción literaria europea de finales del siglo XV». 
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Després d'un primer moment d'ajustament (1490-1530) el repertori es delimita i una 

sèrie d'obres no s'hi inclouen en la seua transmissió definitiva (París y Viana, Vespasiano), tal 

vegada per la seua no acceptació lectora; després passa quelcom semblant a principis del 

XVII amb Canamor, Fi de Oliva i Reina Sebilla, que desapareixen definitivament. 

Si examinem la fortuna literària d’aquest corpus al domini lingüístic català, 

comprovem que només deu arriben a publicar-se als segles XVIII i XIX, i 

únicament Pierres i Partinobles han vist la llum del segle XX.  

Una vintena de títols conformen la nòmina d’aquestes historias o género editorial.65 

Infantes (1991: 167-168)  recull els títols de les obres que començaven a conformar              

el corpus del gènere amb aquesta reflexió prèvia: «El grupo más importante está 

constituido por unos 20 textos que se pueden agrupar, con pocas excepciones y alguna 

reticencia genérica, bajo el rótulo de relatos cavallerescos breves [...]».66 

1. Historia del rey Canamor y del infante Turián su hijo 
2. Historia del emperador Carlomagno y los Doce Pares de Francia 
3. Historia de Clamades y Clarmonda 
4. Crónica popular del Cid 
5. Historia de la Donzella Theodor 
6. Crónica del conde Fernán González 
7. Historia de Enrique Fí de Oliva 
8. Historia de los dos enamorados Flores y Blancaflor 
9. Crónica del rey Guillermo 
10. Historia de la linda Magalona y del caballero Pierres de Provenza67 

                                                 
65 Infantes parlava en un principi d’unes trenta obres. 
66 Baranda (1995b: 50) destaca sobre l’evolució de les diferents obres del corpus: «Lo que en cualquier caso 
resulta prodigioso desde el punta de vista cultural es que salvo seis obras, que se quedaron en el siglo XVI y 
sus aledaños, el resto, a uno y otro lado del “charco”, sobrevivirá hasta entrado el siglo XX [...]». Així tenim 
que París y Viana només es va imprimir una volta en castellà; Enrique fi de Oliva, Canamor, Vespasiano, Rey 
Guillermo, només algunes vegades al XVI; la Reina Sebilla es va imprimir per darrera vegada el 1620, però la 
resta van tindre un perllongada vida editorial. El que és difícil és escatir per què obres tan semblants com 
París i Pierres van tindre fortunes tan diverses, arribant la segona fins al segle XX.  
67 Baranda (1991: 187): “Se trata de otro de los textos que inicia su andadura española a partir de una 
traducción del francés. La primera edición la hizo en Sevilla J. Cromberger en 1519. Hay seis impresiones 
más en el siglo XVI; siete en el XVII; seis en el XVIII; 10 en el siglo XIX y dos, por lo menos, a comienzos de 
este siglo; cuenta asimismo con unas nueve ediciones en catalán desde 1616. No existe edición moderna ni 
estudio que le dedique una particular atención”. 
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11. Historia de Oliveros de Castilla y Artús de Algarve 
12. Historia de París y Viana 
13. Libro del caballero Partinuplés 
14. Libro del infante don Pedro de Portugal 
15. Historia de la Poncella de Francia 
16. Roberto el Diablo 
17. Historia de la reina Sebilla 
18. Libro de los Siete Sabios de Roma 
19. Crónica de Tablante de Ricamonte y Jofré 
20. Historia del noble Vespasiano 

 
A més, Infantes cita alguns romances inclosos en el ms. h.I.13 de la Biblioteca de     

El Escorial: Rey Guillermo, Cuento del Emperador Otas de Roma y de la Infanta Florencia y del 

caballero Esmero, Cuento de una Emperatriz que ovo en Roma i Cuento del Emperador Carlos 

Maynes de Roma y de la Emperatriz Sebilla.68 També considera que cal tenir en compte les 

hagiografies com ara Vidas de Santa María Magdalena, Santa Marta, Santa María Egipcíaca, 

Santa Catalina (entre les quals destaca la del Caballero Plácidas, alias San Eustaquio), que 

junt amb San Alejo, San Amaro, Don Túngano, San Pablo Santo, Santo Toribio, San Vítores, etc. 

Formen un conjunt de relats (cavallerescs/hagiogràfics?) breus, algun fragment artúric, 

etc.69 No hi estan inclosos els llibres de cavalleries esmentats en el repertori de 

D.Eisenberg (Castillian Romances of Chivalry in the Sixteenth Century, 1979), alguns textos 

d'estricta matèria artúrica (Baladro del Sabio Merlín, Demanda del Santo Grial, etc.) i altres 

que s'allunyen dels nostres propòsits: Guarino Mezquino, El Gigante Morgante, Reinaldos de 

Montalbán, Melusina, Crónica Sarracina, Xacob Xalabín, Peregrino y Ginebra, etc. 

Baranda (1995: 48) fa una agrupació de les obres del corpus70 segons les 

característiques de l’aventura que narren: 

                                                 
68 Algunes d'aquestes obres no van ser impreses fins a finals del XIX, a més en edicions alienes a esta 
transmissió literària i editorial ja esmentada. 
69 Com ara la versió castellana del Perceforest francés, rescatada per Ian Michael a “The Spanish Perceforest:  
A Recent Discovery”, Studies in Medieval Literature and Languages in Memory of Frederick Whitehead, 
Manchester: Manchester University Press, 1973, 209-218. 
70 Rodríguez (1996), en classificar les obres, segueix la metodologia més tradicional i funcional de la divisió 
en cicles i matèries. Cita el catàleg de 20 títols de Baranda 1991 –reduït a 15 en la seua edició de 1995–, al qual 
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1. Es presenten com una història verdadera amb fonts cronístiques que  la poden verificar; 

predomina la guerra...: Cid, Fernán González, Carlomagno, Poncella. 

2. Exalten la fidelitat amorosa: «Su esquema argumental es el siguiente: los amantes 

traban conocimiento, pero se ven separados, debiendo afrontar cada uno 

independientemente diversas dificultades hasta conseguir su unión definitiva en 

matrimonio»: Partinobles, Flores, Pierres, Clamades, París. 

3. Aventures cavalleresques d’un heroi en el seu recorregut pel món. El que més importa  

són les dificultats que vencen, en les quals se centra l’interés del relat: Canamor, Tablante, 

Don Pedro de Portugal. 

4. Es posa  a prova la virtut del protagonista per a superar una adversitat externa, a la 

qual s’ha d’enfrontar per recuperar la seua condició: Vespasiano, Rey Guillermo, Sebilla, 

Enrique fi de Oliva. Oliveros estaria entre els dos grups perquè els elements de l’aventura 

cavalleresca estan molt desenvolupats. 

5. Carents d’element cavalleresc: Donzella Teodor, Siete sabios de Roma. 

Fora de classificació queda Roberto Diablo perquè s’aproxima més a l’hagiografia (a títols 

com Vida de San Amaro, Vida de San Alejo), tot i tenir elements de cavalleria, que 

l’aproximarien al quart grup. 

Una vegada acceptat que Pierres forma part de la nòmina de cavallers que pul·lulen 

per aquestes històries breus, fóra interessant d’analitzar quina mena de cavaller és.           

La millor eina per a dur a terme aquesta tasca ens la proporciona Lobato (2009-2010), qui 

revisa els trets típicament cavallerescs i la seua plasmació en aquests relats més curts. 

Aquestes són les característiques més destacades de la figura del cavaller de la narrativa 

cavalleresca breu: 

                                                                                                                                                                  
Rodríguez afegiria “Novela de Seleuco, Rosián de Castilla, Cárcel de amor, juntamente con otras obras 
sentimentales” (p.141: nota 11). L’autor destaca quatre grups: narracions cavalleresques clàssiques (Tablante, 
Canamor y Turián,  Enrique fi de Oliva,  Carlomagno y los doce pares de Francia,  Carlomagno y la emperatriz Sebilla, 
Corónica del Çid Ruy Díaz), narracions cavalleresques sentimentals70 (Cárcel de Amor, París y Viana, Clamades y 
Clarmonda, Novela de Seleuco, Flores y Blancaflor, Magalona y Pierres de Provenza), narracions cavalleresques 
(Vespasiano, La Ponzella de Francia, Roberto el Diablo) i narracions cavalleresques ètiques (Libro de los Siete Sabios 
de Roma, Rosián de Castilla). 
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1. A diferència del cavaller medieval, aquest depén de manera més directa de  la història i 

de la temàtica que es conta en cada relat. El cavaller apareix si hi ha alguna cosa que 

contar; així es perd la rellevància del procés de perfeccionament cavalleresc, de            

les històries antigues que venien a ser una biografia cavalleresca ficcional, i només es 

desenvolupen els trets bàsics que permeten el públic d’identificar-lo com a cavaller. 

Una possible explicació podria ser la brevetat dels textos que redueixen les accions a   

les anècdotes més dramàtiques i intenses. Absent del protagonisme nuclear, Pierres 

alterna nombrosos capítols amb Magalona durant la primera part de la novel·la on 

l’ama fa d’enllaç o alcavota forçada entre els dos joves enamorats; en la segona meitat, 

Pierres “desapareix” durant sis capítols consecutius (XXIII-XXVIII). 

2. El llinatge continua essent un tret rellevant que segueix el model medieval: quasi tots 

els cavallers són fills de reis coronats.71 En aquella època l’ascendència familiar era        

el més important per ser cavaller. Per eixa raó els autors mantenen la dita posició social 

per avançar o anunciar les capacitats i triomfs del personatge tot al llarg del relat. Fill 

del comte de Provença i nebot del rei de França, Pierres és més que digne aspirant a     

la mà de Magalona i per herència de sang candidat a tots els èxits en la vida. 

3. L’educació rebuda pels cavallers: a penes esmentada en unes poques línies, es fa una 

ràpida referència a dita etapa, simplement com un element més de la configuració del 

personatge dins l’estrat noble i de la seua funció bèl·lica. Aquesta educació es distingeix 

entre el comportament dins la cort i la instrucció bèl·lica: la primera incloïa 

comportament religiós i cortés, modals, lectura, música i gramàtica; la segona 

l’ensinistrament del jove en el maneig de tot tipus d’armes, començant pel tir amb arc i 

la cacera. Iniciat  el relat en l’adolescència tardana o primera joventut, Pierres ja se’ns 

presenta com un cavaller plenament format. Quant a fets d’armes, no té rival en           

les justes i torneigs ni a Provença ni a Nàpols; en els salons de la cort mostra maneres 

exquisides i, gràcies a aquesta finesse, es guanya la benevolença del soldà d’Alexandria 

                                                 
71 Excepte la Poncella de França, que és una pastora, la resta són almenys fills de nobles: París d’un noble ric 
però amb llinatge insuficient; Robert el diable d’un duc; i el Cid d’un hidalgo. 
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on viu captiu. A més, sembla tenir una ment esmolada en les destreses lingüístiques que 

li permet aprendre en poc de temps el grec i l’àrab en aquelles terres sarraïnes. 

4. Aparença física: la bellesa ajuda a descriure el personatge com a part de l’estament 

noble i com a mostra de les seues virtuts, entre les quals destaca la bondat i el 

refinament cortesà; també anticipa la fortalesa corporal, indispensable en l’ofici 

guerrer.72 Per altra banda, la bellesa del cavaller serveix per mostrar les seues actituds 

corteses i refinades, necessàries per a  la presència en la cort junt amb les donzelles. 

Normalment, però, no es fa més que una referència mínima a la bellesa del cavaller, 

excepte en el cas de Pierres de Provença. Així observem que tenim un retrat força 

prototípic de l’heroi:  

en veritat ell era molt gentil, y molt ben aproporcionat de tots los seus membres, y la sua carn 
ere molt blanca y los ulls amorosos, y los cabells rossos com  lo propi fil de l'or, per la qual cosa 
tots deÿen que nostre senyor Déu havie posat en ell les sues virtuts y que benaventurada era la 
mare que tal fill avie parit” (XV, 115-119). 

 

5. Les qualitats bèl·liques: per començar, s’ha de dir que la cerimònia d’adobament 

cavalleresc és narrada en molt poques obres i ni tan sols mencionada en la majoria.    

Les qualitats guerreres del cavaller són: ardidesa, força, rapidesa o agilitat, esforç i 

astúcia. Hàbil en l’ús de la llança i de l’espasa, cada cavaller tindrà un major o menor 

percentatge de les qualitats esmentades, però sempre ha de demostrar eficàcia guerrera, 

tret central dels cavallers literaris medievals que en aquestes històries es manté.  

5.1. Ardidesa: implica el coratge o abrivament davant la dificultat o fins i tot la mort. 

Pierres es manifesta en els dos combats en què participa enemic de tota mena 

d’injustícia o trencament de les normes de la cortesia cavalleresca en el camp de 

batalla. 

5.2. Fortalesa física: és la característica més habitual entre els cavallers, ja que està 

relacionada amb la seua aparença i la seu posició social; comporta la disposició 

corporal, l’ús de les mans, els braços i les cames per enderrocar l’enemic, siga home o 

                                                 
72 Ana María Morales (1995). 
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animal. Tots els colps rebuts en combat el deixen impertèrrit tal com si l’atacaren no 

amb llances sinó amb plomes flonges i inofensives. 

5.3. Lleugeresa: no és un atribut relacionable amb Pierres.  

5.4. Esforç: qualitat de tipus moral; és el desig del cavaller de vèncer sense tenir en 

compte la dificultat de l’adversari, la sang perduda o el cansament. L’epítet 

“esforçat” acompanya al de “noble” en el títol i al llarg de l’obra en nombroses 

ocasions quan es fa al·lusió a Pierres o quan es descriu com combat a les justes:  

Y quant Pierres véu la descortesia que lo cavaller feÿe a micer Hen[r]ich, com a cavaller 
esforçat se posà en lo camp contra d'ell y ferí'l de tant gran força que enderrocà per terra lo 
home y lo cavall, per lo qual tots los miradós ne foren maravellats de tant terrible y furiós 
colp. (V, 20-23). 

 

5.5. Bon ús de la llança i l’espasa: les accions bèl·liques típiques del gènere 

cavalleresc, que inclouen combats singulars o batalles campals, són descrites més 

succintament en la narrativa cavalleresca breu, i són necessàries perquè ofereixen 

una imatge del cavaller com a guerrer competent. La destresa amb la llança 

s’expressa, generalment, amb un únic colp que enderroca el contendent. Aquesta 

victòria per la primera escomesa del cavaller és un recurs que permet agilitzar           

la narració i crear major dramatisme. També emprant l’espasa els cavallers es 

mostren com a guerrers hàbils i forts. Per tant, sense especificar-ne les qualitats,               

els narradors emfasitzen la preeminència dels cavallers sobre els seus oponents i 

l’admiració que això causa en d’altres personatges, conservant en tot moment 

l’eficàcia de combat. Pierres s’hi ajusta plenament excepte en l’ús de l’espasa, arma 

inexistent en la novel·la. 

5.6. En combat singular solen mostrar cortesia, prudència i astúcia davant l’adversari. 

La cortesia sí que hi apareix, la prudència i l’astúcia menys perquè Pierres sembla 

fiar-ho tot a la seua força i resistència física sense maquinar altres estratègies que les 

de l’atac frontal amb la màxima embranzida. 

6. L’incentiu primordial perquè el cavaller literari use les armes és el reconeixement,         

el qual implica guanyar fama i merèixer l’honra. En les narracions breus però,                
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la necessitat d’alcançar el títol de millor cavaller del món perd quasi tota la seua 

importància; ara els personatges estan inserits en les històries que cal contar i se’n 

prescindeix del perfeccionament cavalleresc. Nogensmenys, els autors sí que presenten 

els seus personatges com els excelsos exponents de la cavalleria, per apropar-los al 

model en què es basen en la configuració del personatge; normalment solen fer-ho 

mitjançant la veu d’altres personatges que destaquen els mèrits dels protagonistes. 

Quan Pierres demana llicència als seus pares amb l’excusa de cercar lo món, sa mare 

replica que ell no té cap necessitat ni material  ni immaterial. La seua condició de 

perfecte cavaller és reconeguda i lloada a Provença, a Nàpols i a Alexandria, per 

tothom. 

7. Vassallatge: es refereix a mantenir un tracte cortés i humil envers son senyor, oferir-se 

ajut mutu en cas de perill i mostrar lleialtat i ajuda constant per part del cavaller al seu 

senyor. Aquest és un aspecte absent en la nostra novel·la, perquè Pierres no manté cap 

relació de servei amb el rei Magaló de Nàpols que l’afalaga com a campió dels cavallers, 

sense que hi haja cap tipus de jurament per part d’un Pierres que sempre es declara com 

un pobre cavaller de França que està de pas. 

8. Religiositat que pot ser expressada de moltes maneres (invocació a Déu, assistència a 

missa, pregàries, obres de caritat i cerimònies, protecció de la fe cristiana mitjançant      

la guerra, la croada i l’evangelització dels infidels amb les armes o per l’amor absolut). 

La reafirmació constant de que el personatge és cristià presenta matisos: des del més 

intens, en el qual l’autor empra la religiositat com a element de configuració que 

individualitza el seu personatge (a Oliveros i a Pierres els han estat atorgats els trets de 

la devoció i de la fe, que tenen com a funció ajudar-los a suportar els infortunis i ‘exili); 

d’altres estan immersos en una història marcada ideològicament per la religió i 

participen en una croada contra els infidels (Enrique, Carlomagno); la història de 

Roberto tracta sobre la redempció; finalment, esta la religiositat que es demostra 

mitjançant rituals i cerimònies, etc. En el cas del Pierres, les invocacions a Déu, la verge i 

els sants   –especialment sant Pere– és constant, així com l’assistència a l’església a fer 

oració o la resistència del cavaller a deixar-se paganitzar en terres egípcies on fa 
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professió interior de fe catòlica i es nega a convertir-se a l’islam malgrat que el soldà 

vulga declarar-lo hereu al tron a la seua mort. 

9. Relació del cavaller amb la seua dama: aquest és un tret definitori i alhora distintiu 

entre els cavallers d’aquestes històries breus:  

 En les novel·les d’origen grec o  bizantí (Flores, Clamades, Pierres, París) l’amor entre  

el cavaller i la donzella és fonamental per al desenvolupament de la història, igual 

que les característiques com la cortesia, la humilitat, l’obediència i la lleialtat. 

 En les obres d’origen èpic (Cid, Fernán G, Carlomagno, Poncella) la presència de l’amor 

és nul·la. 

 En la resta el cavaller sí que és presentat seguint tant l’arquetip medieval com           

la història que es vol contar. 

Els cavallers d’aquests relats cavallerescs breus tenen molts trets en comú, malgrat ja 

no ésser el centre d’unes històries, la temàtica de les quals és més important que el mateix 

cavaller. Cada autor presenta el seu cavaller com un cavaller complet i perfecte, que no 

necessita ni superar el seu llinatge ni a ell mateix i, aleshores, essent complit en totes        

les qualitats, la seua funció se centra en resoldre conflictes concrets i aventures molt 

específiques. Així conclou Lobato (2009: 401): «Esta evolución del género a partir del 

caballero permite observar que este personaje es un material flexible para que los autores 

lo adapten a las exigencias del público. El caballero es utilizado para apegarse al género, 

pero está a la disposición de las historias. Lo que, en parte, podría explicar la permanencia 

de los relatos caballerescos breves en el gusto de los receptores». 

 
2.1.3.2. Novel·la idíl·lica 

 

Una de les etiquetes més emprades per referir-se al gènere del Pierres de Provença ha 

estat, sense dubte, la de novel·la sentimental o idíl·lica. Més avant plantejarem algunes 

matisacions terminològiques sobre la conveniència d’un o altre adjectiu, però primer cal 

recordar –com hem assenyalat en la introducció al present capítol– que es tracta d’una 

aproximació relativament recent dins la historiografia literària catalana, amb no gaire 
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consens entre la crítica, que no acaba de sospesar clarament la importància d’aquest 

element sentimental en contraposició a l’element més netament cavalleresc.  

L’interés que planteja la qüestió dels noms, sempre polèmica, rau, per una banda, 

en l’estreta vinculació de la qualificació idíl·lica amb la novel·la bizantina, i per altra 

banda, en la distinta significació que el mot sentimental ha presentat en diferents 

literatures i períodes històrics. Els vincles entre la novel·la idíl·lica i la bizantina, grega o 

d’aventures –observem de nou el ventall de denominacions– s’explicaran al llarg d’aquest 

apartat i del següent, però ara caldria precisar la preferència per l´ús d’idíl·lic en lloc de 

sentimental.  

De sobres és coneguda la dificultat de traduir termes filològics d’unes llengües a 

d’altres i, a més, fer-ho de manera que no supose retòrcer intencionadament un mot per tal 

d’ajustar-lo als pressupòsits teòrics que es volen defensar. Si pensem en les dues paraules 

com a sinònimes podem acceptar el bescanvi d’una per l’altra sense que l’acció provoque 

un canvi ressenyable de significat. Estaríem parlant d’una obra on l’element cavalleresc 

tradicional queda diluït dins una trama que destaca les relacions entre la dama i el cavaller 

–que és el que ben probablement volien destacar els autors ja esmentats.73 Els maldecaps 

sorgeixen quan es confonen sota la mateixa etiqueta “sentimental” obres com el Pierres de 

Provença i Siervo libre de amor de Juan Rodríguez del Padrón o Cárcel de amor de Diego de 

San Pedro, títols cabdals d’un gènere de la literatura castellana de la segona meitat del 

segle XV i primera del XVI, que presenta escassíssims punts de connexió amb el nostre 

text. 

 Tampoc, nogensmenys, està exempt de matisos el mot “idíl·lic”, que, si bé és 

preferible, per evitar l’ús equívoc de sentimental, haurà de ser explicat en detallar els trets 

més distintius del gènere, molt especialment en tant que la seua aplicació al Pierres de 

Provença presenta alguns entrebancs.74  

La gran pionera en l’estudi d’aquest gènere sentimental –sistemàticament citada en  

                                                 
73 Harvey Sharrer (1984: 147-157) revisa els possibles antecedents i influències de la matèria de Bretanya en 
novel·les sentimentals del segle XV. 
74 J. Varela (1965: 353). 
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tots els estudis posteriors– va ser Myrrha Lot-Borodine amb el seu clàssic treball Le roman 

idyllique au Moyen Âge (1913). Els precedents del gènere els situa en Dafnis i Cloe de Longus  

i en d’altres textos grecs escrits entre els segles II i V d.C.75 Nogensmenys, Lot-Borodine sí 

que accepta que es considere els textos grecs com el germen del gènere a Europa, però 

marca distàncies entre el precedent grec «que montre, non pas une lente éclosion de 

l’amour, mais le secret apprentissage de la volupté» i els romans idylliques francesos, 

l’encant dels quals «quelquefois puéril toujours suggestif, est dans l’art de mêler aux 

grâces de l’adolescence, sans les corrompre, les séductions de la passion amoureuse» (p.5). 

Lot-Borodine recollia les primeres cinc obres d’un corpus que ha anat ampliant-se amb       

el transcurs dels anys: Floire et Blancheflor,76 Aucassin et Nicolette, Galeran de Bretagne, 

L’Escoufle (o Guillaume et Aelis) i Guillaume de Palerme. Aquest petit grup d’obres solien 

anomenar-se “romans d’aventures”, i independentment dels seus orígens (celtes, 

bizantines, etc.) el tema central és “la conquête de la fiancée”, amb nombroses variants, 

però amb trets compartits. El que relaten és «la peinture d’un amour ingenu qui nait et se 

développe dans deux jeunes coeurs, l’histoire des fiançailles d’enfants qui se sourient et se 

tendent les mains dès l’âge le plus tendre» (p.2-3). Aquests textos medievals francesos 

presenten una trama més elaborada i complexa que la novel·la de Longo, però s’hi ajusten, 

en les grans línies de la narració al model grec: diferència social com a punt de partida, 

separació com a nus de l’acció i desenllaç invariablement feliç: el matrimoni. 

Seguint de prop l’autora anterior, el suec Werner Söderhjelm (1924: 40-41) opina 

que, en conjunt, tot està sotmés al tema central: l’amor dels dos joves. En la seua sucosa 

introducció a l’edició que va fer del text Jean Baumel (1965) analitza, tot i que 

succintament, la qüestió del gènere, destacant dues qüestions importants. La primera és 

que Pierres de Provença s’allunya dels romans bretons –amb els quals però comparteix 

nombrosos elements– per la seua innegable tendència al realisme i a defugir, per tant, 

                                                 
75 Més avant, en el capítol dedicat a Floire et Blancheflor (p.53), cita també les Babilòniques de Iàmblic,             
les Efesíaques o  (Habrocom i Antia) de Xenofont d’Efes, Clitofont i Lèucip d’Aquil·les Taci, Querees i Calírroe de 
Caritó i les Etiòpiques d’Heliodor, textos grecs dels segles I al V d.C. 
76 Lot-Borodine qualifica Floire et Blancheflor (2a meitat segle XII) com la primera i prototípica obra del gènere, 
destacant que més que novel·la d’aventures, és «avant tout et uniquement, un roman d’amour» (p.63).   
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qualsevol recurs a la màgia i a la fantasia. Per altra banda, destaca la fina anàlisi 

psicològica dels personatges, que l’acostaria al gènere sentimental.77 I finalment, assenyala 

el caràcter híbrid de «ce livre d’amour et de foi chrétienne». Trobem, en conseqüència, que 

l’autor francés veu diferents arestes en el camp del gènere de la novel·la: cavalleresca, 

sentimental i religiosa. 

En els  darrers anys hi ha hagut una certa efervescència en els estudis sobre             

el gènere idíl·lic que han vist necessari un replantejament del gènere en molts aspectes que 

passem a comentar. 

Jean-Jacques Vincensini (2007) analitza els problemes de terminologia, marginalitat 

del gènere dins els estudis literaris francesos: el gènere que no troba el seu lloc.                  

Es pregunta quins serien els criteris definitoris del gènere idíl·lic si se l’acceptara com un 

gènere diferenciat: Lot-Borodine parlava de la nostàlgia del paradís perdut on regna         

la innocència; Biedermann d’un conte d’amor fidel, contat amb gràcia i dolçor...78 Al seu 

parer aquestes interpretacions indiquen que la narració idíl·lica té mala reputació pel que 

fa a la seua naturalesa i a la forma (banal, estereotipada, etc.). Per això proposa fer tabula 

rasa i oblidar aquestes definicions caduques que camuflen la veritable significació dels 

textos idíl·lics. Vincensini li pega la volta a la imatge naïf del gènere idíl·lic i proposa 

repensar-lo, amb l’objectiu final de trobar-li un lloc específic i diferenciat dins la narrativa 

francesa medieval, en oposició a la novel·la hel·lenística (I-III dC),79 la novel·la pastoral i   

la novel·la cavalleresca: «le désordre et l’abject thématisent en propre le récit idyllique (et, 

                                                 
77 Ibíd., p. 31: «C’est aussi avec un esprit des plus consciencieux que l’auteur analyse les sentiments de ses 
personnages; il exprime avec une exquise finesse des pensées délicates inspirées par la naissance,                   
le développement, l’eclosion d’un amour à la fois naïf et puissant avec ses alternances d’angoisse,                 
de douleur, de désespoir, et d’espoir». 
78 Szkilnik (2009) defineix el gènere: «Le récit idyllique raconte les amours enfantines contrariées de deux 
héros que leur apparence physique et leur caractère rapprochent mais que la société, bien souvent leurs 
propres parents, cherche à éloigner». 
79 Galderisi (2009: 29) també opina que el gènere idíl·lic és marginal dins el panorama de la literatura 
medieval francesa. Sobre la relació del gènere amb la novel·la grega antiga entén que és un model històric, 
però no pas una font directa. El tret comú de totes les novel·les gregues és l’amor contrariat, que s’expressa 
en la peregrinatio dels amants, com en el cas dels textos idíl·lics, amb personatges no tan elevats com els 
clàssics però exhibint una gran tenacitat i fidelitat amorosa que triomfa sobre totes les adversitats. Destaca 
com a característica essencial el conflicte entre generacions. L’amor contemplat des de la perspectiva del 
matrimoni resol el conflicte social i polític i recupera l’harmonia social. En aquest conflicte intergeneracional      
la joventut venç a la generació anterior –punt en comú amb la novel·la grega.  
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en conséquence, le distingue d’autres “genres” médievaux, comme les romans dits 

“réalistes” ou “arthuriens”). Expressions  stéréotypés de ce conflit caractéristique,  trois 

motifs spécifiques définissent le “genre” idyllique médiéval» (p.69).  

Tocant a la natura del gènere, Brown-Grant (2008) contraposa les tesis de Lot-

Borodine i William Calin (1989): la primera parla d’històries de parelles joves que s’han 

estimat des de la infantesa, mentre que el segon veu històries sobre una relació eròtica, ni 

jeràrquica ni adúltera ni militar. Segons Calin, el tret més característic és que l’amor entre 

els adolescents obstinats domina la narració a expenses de les cavalleries fins al punt que 

els rols de gènere tradicionals solen revertir-se i trobem una heroïna80 més activa que 

l’heroi.81 A més, a diferència de Lot-Borodine,82 la tesi de Calin defensa que la novel·la 

sentimental no va desaparéixer al XIII, sinó que la podem retrobar en Pierres i París. 

Enllaçant de manera indirecta amb la tesi de Calin, Brown-Grant lamenta que         

la crítica haja prestat menys atenció a aquestes novel·les del XV que a les del XII-XIII, 

considerades com obres on es representava la sexualitat adolescent i la construcció de        

la ideologia de gènere, mentre que les novel·les més tardanes són estudiades pels crítics 

com contes sentimentals sobre xiquets innocents. Això suposa desatendre el tret definitori 

d’aquestes novel·les: el retrat de xics i xiques en lluita per la seua autodeterminació 

sentimental en oposició a la voluntat paterna que els és contrària.  

El que resulta evident és que hi ha una dificultat evident i falta de consens a l’hora 

de fixar els trets definitoris del gènere, degut en part a la manca de treballs anteriors. Així 

ho lamenta Galderisi (2009: 31-32), tot preferint parlar de matèria i no pas de trets: «Ce qui 

pose d’abord problème, est la définition du roman idyllique, et non seulement parce que 

les œuvres échappent souvent aux efforts taxinomiques, mais parce que par delà quelques 

                                                 
80 Nancy Jones (1997) agrupa aquests textos amb heroïnes actives sota l’epígraf de “novel·la feminocèntrica”. 
81 Aquest fet duu a Brown- Grant (p.80) a la següent reflexió: «The task thus facing the young couple, whose 
passion may not necessarily date from infancy, is to regain the idyll which they briefly shared when they 
first declared their love for each other and which they subsequently lost when they were separated due to 
family interference». 
82 Brown-Grant (2008) comparteix l’opinió de Lot-Borodine sobre els arquetips del gènere: Flores, L’Escoufle, 
Galeran de Bretanya, Guillaume de Palerne i Aucassin.  
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travaux anciens et quelques survols rapides, il n’y a aucune étude globale sur ces textes ou 

plutôt sur cette matière».  

Finalment, Szkilnik (2009) aposta per la via eclèctica quan manifesta que la raresa 

dels textos idíl·lics purs és deu a que  

le récit idyllique est fondamentelment hybride. Ce n’est pas, comme le pensait M. Lot-Borodine, 
que ce genre, dont le prototype seriat Daphnis et Chloé et les seules vraies réalisations 
médiévales Floire et Blancheflor et Aucassin et Nicolette, aurait connu un rapide déclin, mais qu’il 
met nécessairement en scène une tension entre idéal et réalité et pour ce faire, il s’agrège des 
motifs venus d’ailleurs, il s’acoquine avec des genres littéraires. D’où la difficulté à en definir  
les caracteristiques essentielles.  

  

Atesa la dificultat universalment acceptada d’enquadrar aquests textos de manera 

diferencial, hem de valorar positivament l’esforç teòric dut a terme per Jean Jacques 

Vincensini (2007).83 L’autor francés vol eliminar la pàtina de candidesa infantil que 

aureolava aquests textos idíl·lics i que només tenia una funció retòrica, perquè, al seu 

entendre, els tres motius constituents del gènere serien la subversió de l’al·liança juvenil,  

la indiferenciació i la impuresa, i la fi de les abjeccions i la recreació de l’ordre social, de 

manera que es pot afirmar que «Sous les apparences gracieuses de ses charmes naïfs, 

l’idylle déplie des valeurs peu roses et peu courtoises» (2007: 99). De manera que els tres 

trets diferencials serien: 

a) Alienació i desordre. Motiu subversiu de la diferència social entre els jóvens:   els jóvens es 

troben vivint dins un ordre cultural (regles, valors, lleis matrimonials que neguen la unió 

de persones d’estatus desigual, etc.) que els és ben advers. La princesa (Viana, 

Magalona...) ha nascut entre els poderosos i s’hi ha de casar, però aquesta obligació legal 

és l’oposada al desig individual dels dos adolescents, que els duu a rebel·lar-se contra     

les normes establertes i viuen alienats de la societat a la qual pertanyien. A continuació 

Vincensini proposa el primer definitori del gènere: «l’amour y est  aliéné par la loi de 

                                                 
83 Vincensini (2007: 62) també recull en el seu repàs als treballs sobre l’essència del gènere l’opinió d’alguns 
crítics que, lluny d’aquesta candidesa irreal que se li atribueix a aquests textos, en destaquen la inclinació al 
realisme: «L’originalité des narrations idylliques tient [...] à leur volonté d’être plus proche de la vie courant, 
de son “ici et maintenant”». Per altra banda, M. Zink (1979: 7) –partint de l’estudi de L’Escoufle– rebat la falsa 
aparença del realisme en aquests relats.  
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l’Autre culturel et social; naturellement subversif car matrimonialement contraire à cet 

ordre insoutenable; il est enfin asexué ou, si l’on veut, sororal» (p.71). 

b) Indiferenciació i impuresa. Motiu del rebuig (cultural): els protagonistes se separen      

un de l’altre i del seu entorn familiar i social; són rebutjats perquè reneguen de la seua 

identitat. En el cas de París i Viana, ell s’exilia i ella és empresonada per son pare per 

negar-se a casar-se amb el fill del duc de Borgonya. Per tant el segon tret definitori seria: 

«l’ab-jection consolide la récusation de l’ordre du groupe dans les domaines spatial et 

cultural et, parfois, corporal [...]» (p.72). 

c) Fi del rebuig i motiu de la recreació de l’ordre social: la restauració de l’ordre social 

esborra la taca o pecat original dels joves amants i permet la instauració d’un nou ordre 

que s’ajusta als desitjos inicials dels protagonistes. Per tant, la tercera característica seria: 

«Inversant l’interdit de mésalliance initial, l’union finale, mariage et fécundité, transforme 

comme il se doit les amants juvéniles en époux socialement acceptés. Sexuellement, cet 

état marque la fin de la virginité et le passage à l’etat adulte» (p.72-73). 

Per tant, conclou Vincensini si gratem la superfície edulcorada d’aquests relats 

trobarem que «l’idylle se nourrit des subversions violentes, des corruptions et des 

répulsions spectaculaires qui fondent l’utopie de l’ordre final sur la sauvagerie et 

l’horreur» (p.73).   

Una vegada “consensuats” els trets definitoris del gènere, cal proposar un corpus 

d’obres que hi encaixen. Galderisi (2009) –com ja havia fet abans Vincensini– lamenta la 

manca de treballs de conjunt i insisteix en la dificultat per establir el corpus  a través d’uns 

criteris definitoris clars. A més qüestiona els resultats obtinguts, que varien en virtut dels 

criteris que s’empren:  

 Motiu de la diferència aparent d’estatus: Apol·loni de Tir, Aucassin, Flores, Amadas et 

Ydonie, Galeran, Jehan et Blonde, Guillaume de Palerne, París, Roman de Horn, Pontus i 

Sidonia. 
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 Motiu de la falsa mort: separa el motiu de la falsa mort o mort aparent, on l’amant 

soterra o llança a l’aigua el cos de l’estimada (Apol·loni, Jourdain de Blaye, Amadas et 

Ydoine), del de la tomba buida o de l’estimada desapareguda i creguda morta (Apol·loni, 

Flores, Galeran, Cleriadus et Meliadice). 

 Periodització cronològica: Apol·loni de Tir, Aucassin, Flores, Galeran, Jehan et Blonde, 

Guillaume de Palerne, Roman de Horn, Escoufle, Floriant et Florete, als quals es pot afegir 

dos textos del XV, però que presenten un marc geopolític del XII, com Pierres i París. 

La reflexió següent de Galderisi és incontestable (2009: 32) opina que, aplicant tots 

els tres suara esmentats, només Apollonius de Tyr, Floire et Blancheflor, Amadas et Ydoine i 

Galeran de Bretagne podrien ésser considerades novel·les idíl·liques. 

Aquesta reducció a un nucli dur de textos prototípicament idíl·lics planteja, però, 

noves derivades i matisos.84 Per aquestes raons, Galderisi opina que l’aspecte bàsic que 

relaciona tots aquests textos és «le rôle et la nature de l’amour entre deux jeunes» (p.34).  

Comparem ara els tres corpus que han bastit independentment Galderisi (2009: 

43),85 Vincensini (2007: 75) i ARLIMA (2017):86  

 

 

 

 

 

                                                 
84 Una obra com Aucassin et Nicolette és tan particular que sembla alguna cosa més que un relat idíl·lic.        
Per altra banda, Apollonius de Tyr, que sí que s’ajusta a molts dels criteris temàtics discriminatoris (joventut 
dels protagonistes, aparent diferència social, estrangeria, matrimoni, falsa mort, reencontre) i té una estètica 
novel·lesca que el situarien com el prototip d’aquesta literatura sentimental, no és una novel·la idíl·lica, 
perquè l’amor entre les protagonistes no es conta com un idil·li, cosa que sí que s’esdevé a Aucassin on, 
malgrat la seua pretesa paròdia del gènere, un i altre protagonistes es mouen per la força de l’amor. 
85 Comenta que la fortuna editorial dels primers nou romans que daten dels segles XII i XIII és molt escassa 
en comparació amb les altres cinc, els quals  –excepte Apollonius– pertanyen tots a la tardor de l’edat mitjana. 
86 ARLIMA - Romans idylliques [Consulta: 1-7-2017]. 
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GALDERISI ARLIMA VINCENSINI 

1. Amadas et Ydoine 
2. Apollonius de Tyr 
3. Aucassin et Nicolette 
4. Beuve de Hantone 
5. Cleriadus et Meliadice 
6. Floire et Blancheflor 
7. Galeran de Bretagne 
8. Guillaume de Palerne 
9. Jehan et Blonde 
10. Jourdain de Blaye 
11. L’Escoufle 
12. Paris et Vienne 
13. Pierre de Provence 
14. Ponthus et Sidoine 

 

1. Amadas et Ydoine   
2. Apollonius de Tyr 
3. Aucassin et Nicolette  
4. Cléomadès et Clarmondine  
5. Cleriadus et Meliadice 
6. Eledus et Serene  
7. Floire et Blancheflor 
8. Floridan et Elvide  
9. Flourimont et Helaine  
10. Guillaume de Palerne 
11. L'escoufle  
12. Messire Charles de Hongrie  
13. Narcisus et Dané  
14. Jehan et Blonde 
15. Paris et Vienne  
16. Pierre de Provence      
17. Pirame et Tisbé   
18. Ponthus et la belle Sidoyne  
19. Galeran de Bretagne  
20. Floris et Lyriopé  

1. Amadas et Ydoine 
2. Aucassin et Nicolette 
3. Cléomadès et Clarmondine 
4. Floire et Blancheflor 
5. Galeran de Bretagne 
6. Guillaume de Palerne 
7. Jehan et Blonde 
8. L’Escoufle 
9. Paris et Vienne 
10. Pierre de Provence  

 
 

 

Si comparem els tres llistats observem que només estan d’acord amb els següents 

títols: Amadas et Ydoine, Aucassin et Nicolette, Floire et Blancheflor, Guillaume de Palerne, 

L’Escoufle, Paris et Vienne, Pierre de Provence, Galeran de Palerne i Jehan et Blonde. 

Com ja s’ha indicat, el gènere es va desenvolupar en dues onades distintes de tal 

manera que, tot i mantindre’n l’essència, la fornada més tardana es va afaiçonar de manera 

ostensiblement distinta com ara passem a veure. 

  Brown-Grant (2008) analitza l’evolució del gènere idíl·lic entre els segles XII-XIII al 

XV, en dues fornades força diferenciades, estudiant específicament el Pierres de Provença i 

el París i Viana com a exemples tardans del gènere.87 L’autora inicia la seua anàlisi des de  

la perspectiva de la imatge que l’edat mitjana dóna dels adolescents. La base del conflicte 

que plantegen aquestes obres és la desobediència dels joves a l’autoritat paterna, però 
                                                 
87 També estudia les novel·les premaritals definides com contes sentimentals on es mostra un amor recíproc 
entre adolescents i la seua lluita per casar-se en contra de l’oposició parental. Es compara París i Viana i 
Pierres de Provença amb obres anteriors (Flores, L’Escoufle, Galeran de Bretanya, Guillem de Palerne, Aucassin et 
Nicolette) on s’observa un canvi en la manera com es tracta la parella de jóvens enamorats. 
 



92 
 

l’actitud de la novel·la variarà entre les primeres i les tardanes (p.90): «they nonetheless 

adopt very diferent attitudes towards their heroes and heroines’ desire for self-

determination». Les obres primerenques88 legitimen la rebel·lió dels joves enamorats 

perquè situen la seua llibertat individual per estimar i casar-se amb qui vulguen per 

damunt de qualsevol convenció o exigència social.  

  L’altre entrebanc és el de l’aparent desigualtat social entre els dos enamorats que, 

invariablement, acaba desenvitricollant-se en demostrar-se bé  la noblesa de naixement del 

suposadament socialment inadequat, bé els mèrits aconseguits per aquest de manera que 

es compensa el menor llustre de la seua nissaga. Els adolescents disruptius són mostrats 

als lectors com personatges amb qui empatitzar front a uns progenitors retratats 

sistemàticament de manera negativa. A banda dels protagonistes i de l’ajuda dels seus 

confidents, també solen actuar comptant amb el vistiplau de Déu. Les novel·les idíl·liques 

d’aquest primer període narren uns amors lliures i socialment desitjables.89 La manera en 

què  els escriptors d’aquestes obres havien de saber encaixar la sensualitat adolescent amb 

l’ideal de castedat implica un delicat equilibri entre la joie de vivre i el traspàs d’un llindar 

de virtut, que seria especialment perillós per a l’heroïna. Els primers textos idíl·lics han de 

saber estremir el lector amb la descripció del desig adolescent, però el·ludint posar en 

perill l’ordre social i moral. Per tant el plaer sensual ha de ser confinat dins el que Bailey 

(1990: 148) anomena “parasexualitat”.90 

Si en algun moment s’arriba a insinuar que la parella ha vorejat els límits de            

la castedat no llegirem una recriminació censora en cap dels texts del període. Per altra 

banda, tal com hem observat que la desigualtat social entre  els joves que provocava          

                                                 
88 Guillaume de Palerne, Galeran de Bretagne, Floire et Blancheflor i Aucassin et Nicolette. 
89 Ibíd., p.93: «These early idyllic romances thus try to ‘have it both ways’ by upholding the adolescent’s right 
to choose their own partner whilst reaffirming the social order in showing the beloved to be of suitable birth 
and personal worth to take their rightful place at their spouse’s side. Nevertheless, complete reconciliation 
between the sparring generations is not always achieved at the end of these texts and the opposing parent is 
often simply removed from the narrative, suggesting that such romances are more favorable towards the 
adolescent’s assertion of his or her own will than they are to the strictures of parental authority. Adolescent 
self-determination, though it involves disobedience, obstinacy, and ingratitude, is thus seen in these twelft- 
and thirteenth-century texts to produce its own reward». 
90  Bailey es refereix a les abraçades semi-lícites i petons que no consumen l’intercanvi sexual complet. 
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el conflicte amb els pares era més aparent que real, també veem que la passió amorosa 

acaba conduint-se sempre dins els límits establerts del matrimoni: l’audiència rep aquesta 

historia de desig desbocat embolcallada en una lliçó moral sobre els beneficis de                 

la constància amorosa. 

El trencament de les convencions socials i familiars per part dels joves amants no 

deixa oberta cap altra porta que la de l’ostracisme. Aquesta alienació social no afecta de    

la mateixa manera els herois i les heroïnes. En el cas dels protagonistes masculins, 

l’espectre de situacions alienatòries és ample però la major part dels herois arriben a 

l’extrem de pensar a suïcidar-se i se senten constrets a la inactivitat cavalleresca perquè els 

manquen les seues dames. Contràriament, elles tant si pateixen una alienació espacial 

(empresonament, etc.) com socioeconòmica (pèrdua de l’estatus de dama),91 mai cauen 

víctimes d’aquesta prostració física i emocional i seran, avançada la narració, la mà que 

rescatarà els seus cavallers d’aquest pou negre.92 El que aconsegueixen les heroïnes amb 

aquesta activitat és mantindre’s econòmicament i demostrar que són capaces de guardar la 

castedat promesa als amants absents sense caure en els perills de les dones ocioses, com 

ara el deshonor o fins i tot la prostitució. Siga com siga, la sensació d’alienació de la seua 

posició social mai desapareix perquè el fet que ella siga l’esforçat agent dinamitzador de  

la seua reintegració social amb el seu afany per trobar el seu cavaller i confirmar que       

els seus sentiments envers ella romanen intactes «attests to the urgency with which she 

seeks to enjoy once more  the privileges of her original class» (p.118). 

Amb tot i tot, aquests períodes d’expulsió de la societat no solen representar-se com 

un càstig per als adolescents enamorats entossudits a fer la seua voluntat, sinó, al contrari, 

com la malaurada conseqüència de la intolerància d’una societat castradora de la passió 

dels joves i com un mitjà per provar i confirmar la seua constància i fidelitat amorosa. 

                                                 
91 En el cas de l’alienació espacial trobem Blancaflor i Nicolette; en el segon cas, les heroïnes no estan 
parades: Nicolette es fa passar per músic, Aelis (L’Escoufle) es fa brodadora i contadora d’històries; Fresne 
(Galeran) cus i fa música... 
92 Brown-Grant, ibíd., p.115-116: «Indeed, the female counterparts of these hapless heroes prove themselves 
to be remarkably active and resourceful in maintaining their right to love whomever they please, whilst 
adapting to the new spatial or socio-economic circumstances in which they find themselves».   
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Tot i coincidir en nombrosos aspectes amb l’anàlisi que fa Brown-Grant, M. Szkilnik 

(2010) dirigeix la seua mirada en una altra direcció. Al seu entendre, una diferència 

remarcable rau en el realisme que amera els relats idíl·lics del XV, situats en un univers 

urbà on el que preocupa és «la question de la famille et du lignage, des stratégies 

matrimoniales et du danger de la mésalliance» (p.11). Per altra banda,  els textos idíl·lics 

tardans recuperen el model pastoral present als textos del XII, de manera que trobem        

la conjuminació del context realista –urbà– i l’ideal bucòlic que sembla arrossegar una 

escissió hereva dels primers textos idíl·lics. També, observa que els textos del XV deuen als 

del XII-XIII tant l’estructura narrativa com el préstec dels motius temàtics, com el de l’ocell 

rapinyaire que tenim a L’Escoufle i retrobem al Pierres, Eledus i Florimont. L’apropiació dels 

temes, però, implica una renovació dels textos:  

 Els protagonistes ja no són xiquets sinó adolescents, joves adults que pateixen un desig 

encotillat per les normes socials i la conciència del pecat. 

 El motiu de la gemel·laritat perd la seua funcionalitat. 

 Els herois tenen consciència de pecat, de ser els causants dels seus mals.93 

 Per tant, la separació esdevé itinerari penitencial, i la superació de la penitència 

condueix els amants al paradís... cristià.  

 

2.1.3.2.1. Pierres de Provença vist des de la perspectiva idíl·lica 

A l’hora de situar la nostra novel·la Pierres de Provença i la gentil Magalona dins         

el gènere idíl·lic, una de les primeres constatacions que cal fer és que els títols mostren 

quasi sistemàticament el nom dels joves seguint l’ordre home-dona.94 Tanmateix cal 

recordar que el títol de l’obra en el manuscrit més antic i complet (P1, París) és Le livre de 

Maguelonne i en nombroses edicions castellanes el títol és Historia de la linda Magalona. 

                                                 
93 «Les souffrances réservées aux amoreux sont la juste rétribution d’une faute: la convoitise de Florimont et 
Filo, la lubricité de Pierre, la désobeissance de Paris et Vienne et de Floridan et Elvide» (Ibíd, p.14) 
94 Segons Galderisi (2009: 41) « les seules exceptions sont Guillaume de Palerne, le Roman de Horn et l’Apollonius 
de Tyr, qui sont à beuacoup d’égards aux marges du récit idyllique». 
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 Mirant  d’explicar  el caràcter  híbrid  del gènere i  la seua relació  amb  la literatura 

cortesa, de nou Galderisi comenta que les novel·les sentimentals tenen un caràcter 

transnacional que es demostra en l’estrangeria dels dos protagonistes, és a dir, en el fet de 

pertànyer –quasi per norma– a països i, a vegades, civilitzacions diferents, si no enemigues 

(Aucassin et Nicolette, Floire et Blancheflor, Escoufle, Roman de Horn). Pierres és fill del comte 

de Provença i Magalona és filla del rei de Nàpols, i no han tingut mai cap contacte previ, 

per exemple, per raons de pactes matrimonials –ja veurem que el rei Magaló no contempla 

cap enllaç de la seu filla amb pretendent estrangers o no. 

Llavors és quan entra en escena el recurs de l’amor de lonh. Segons Galderisi (2009: 

40), el cas de Pierres és un exemple extrem de l’amor de lluny o de renom, que també 

trobem a Méliador de Jean Froissart. L’índex elaborat per K.X. Luna (2013: 465) recull entre 

d’altres variants: T10 “Falling in Love” on apareix el Pierres junt amb d’altres obres –entre 

les quals destaquen Apol·loni de Tir, Clamades, Guillem i París per la seua relació amb             

el gènere; però no inclou la nostra obra ni en T11 “Falling in Love with person never seen” 

–on cita Flores i París– ni en T11.1 “Love from mere mention or description” –on cita Flores. 

Aquest és el moment exacte en què Pierres sent pronunciar el nom de Magalona per 

primera vegada: «Y un dia parlant en la cort del comte los uns ab los altres de moltes y diverses 

coses, axí de dames com de cavallers, y cases y altres coses, començà un cavaller de contar de la molt 

excel·lent gentileza de Magalona, filla del rey de N[à]pols, e com per amor d'ella anaven molts bons 

cavallers a Nàpols per a fer justas y torneigs» (II, 6-9). El cas és que, tot seguit (cap. III) llegim 

com un altre cavaller l’encoratja a rodar pel món per guanyar fama i conquistar l’amor 

d’alguna dama “per lo qual ne podeu més valer”. Aleshores, lligant les dues idees, «quant      

lo noble cavaller Pierres oí assí parlar lo cavaller, y també avia oït a dir de la maravellosa gentileza 

de Magalona, ell deslliberà y proposà en son cor que si ell podie aver llicència de son pare y de sa 

mare, que ell aniria com a cavaller de ventura per lo món» (III, 5-8). L’inici del capítol V (1-2) ens 

deixa la imatge d’un Pierres freturós per conèixer la dama: «Lo diumenge següent Pierres 

havie molt grandíssim desitg de véurer y conéixer la gentil Magalona», però moltes jornades i 

justes després Pierres, foll de content, acut convidat al palau «car ell encara no avia ben 

mirada la gentil Magalona a son plaher» (VI, 9). Serà durant l’àpat quan Pierres acabe 
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d’apamar la bellesa de la dona: «de tot son cor mirave la excel·lent gentileza de Magalona, que 

estave asseguda davant d'ell. Y allí ell ficave los ulls y lo cor estave molt encés e inflamat de sobre de 

amor que li tenie, y deya entre si mateix que en tot lo món no y avie més gentil dama que la delicada 

Magalona ni més dolça ni més graciosa ni de tal continença y que benaventurat  seria aquell qui 

estarie bé  en la sua gràcia» (VI, 14-18). 

Arribats a aquest punt cal que revisem com encaixa el Pierres de Provença segons    

els trets marcats per Vincensini (2007) i Brown-Grant (2008), que tot i no coincidir 

plenament sí que ens permet fer una aproximació combinada per  comprovar el tarannà 

idíl·lic del text. Hem de revisar la novel·la des d’una triple perspectiva: 

1. El conflicte intergeneracional que condueix al desordre social 

Vincensini creu que un dels trets definitoris és la creació del desordre amb               

el propòsit de restaurar-lo en el territori on s’ha produït. Aquest desori social deriva del 

conflicte entre els joves enamorats i els pares, que se’ns presenta ara de forma distinta als 

primers textos on l’aventura adolescent era vista amb simpatia, però canviaria en els textos 

del XV. D’entrada el que trobarem ara és que els pares de Pierres qüestionen la seua idea 

d’anar a cercar món amb arguments de caire pragmàtic (ja té una fortuna considerable i   

la seua absència posaria el comtat en perill si es perdera l’hereu); llavors, per no desobeir 

l’autoritat reconeguda que tenen els seus pares sobre ell, el duu a voler convèncer-los que 

el desig d’augmentar el seu valor és lloable. En conjunt es presenta la seua marxa          

com una negociació raonada entre pares i fill95 que evita que el lector simpatitze  d’entrada  

 

                                                 
95 Una part del caràcter no transparent o mentider de Pierres es desvela quan oculta que, ultra  la cerca de 
l’honor, també busca l’amor. Brown-Grant (p.94) fa un repàs de diferents moments al llarg de la història on 
es desvela eixa vessant poc transparent de la personalitat de Pierres: «This deceitfulness is further displayed 
in the way in which Pierres uses incognito as a means of pursuing his social ambitions on his arrival at       
the court of Naples. [...] the hero uses his chivalric disguise to mask his true social origins and to draw 
attention instead to his prowess in order to win the favour of Maguelonne. [...] Pierre’s insistence on 
continuing to maintain his incognito95 points up his lack of openness in not seeking to attain social mobility 
in a more honorable fashion. [...] In refusing to abandon his disguise in this way, Pierres leaves himself open 
to reproach for not revealing his origins since he might in fact be met with a favorable response from          
his beloved’s father were he to ask directly for her hand, as Maguelonne’s confidante, her nurse, tells him». 
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amb l’adolescent en este conflicte intergeneracional,96 a diferència d’altres  textos anteriors  

on  els pares eren retratats com a tirans intransigents. Aleshores, Pierres marxa, superats             

els dubtes inicials dels pares i escoltades les amonestacions pertinents. 

L’arribada d’incògnit de Pierres a Nàpols podria haver estat una petita boutade,     

un entreteniment per estirar la tensió narrativa fins que s’escaiguera fer pública la seua 

vertadera identitat.  

L’ama97 fa d’alcavota –forçada– dels dos amants, tractant d’imposar paciència, 

decència i honestedat en ambdós joves, anant i tornant de l’església on es veu amb Pierres 

per a trametre-li els missatges de la seua senyora i de tornada al palau on li porta a 

Magalona les respostes i les penyores d’amor (dos anells). El punt culminant de la seua 

intervenció té lloc al capítol XIII on es concerta la primera de les cites secretes on els joves 

amants duen a terme  un matrimoni secret98 amb intercanvi de penyores inclòs (l.60-78): 

  Y així senyor, veus ací del tot la vostra Magalona: jo us fas senyor del meu cos, 
suplicant-vos humilment que me vullau guardar secretament y honesta la mia persona fins al 
dia de nostre casament. Y siau cert que, de part mia, abans comportaria la mort que no que mon 
cor consentís en ningun altre  casament.      

Y llavors prengué una cadena de or y un joyell que tenia en lo coll y posà-la al coll del 
seu amat Pierres, dient:  

                                                 
96 En la versió francesa sembla que el pare atorga el consentiment; ho fa des de la complicitat de qui ha estat 
cavaller jove i ardit: que je cognoys que aucunement est necessité que vous voyez le monde (només apareix en P1 i, 
lleugerament modificada cap a la impersonalitat, en C). 
97 Normalment els joves compten amb la complicitat de protagonistes secundaris, joves de la seua edat que 
se’ls escolten, els protegeixen i els ajuden en situacions compromeses, com per exemple Gloris en Flores, 
Alexandrine en Guillem de Palerne, Isabel i Eduard al París, Isabel a L’Escoufle. A banda de portar                   
les comandes, arribada l’hora de fugir junts, l’ama és deixada a banda per part de Magalona: «although she 
initially adheres to the advice of her nurse who counsels restraint and extreme caution in her relationship 
with her lover, once she has made up her mind to run away with Pierre, she hides her plan from the older, 
wiser woman [...] Maguelonne again conforms to the imatge of the opinionated and deceitful adolescent 
criticized in the moralizing discourse of the day» (Brown-Grant, 2008: 96). 
98 Roubaud (1985) ha estudiat la qüestió del matrimoni secret a partir de l’Amadís de Gaula, que narra             
el matrimoni clandestí entre Amadís i Oriana, el qual, però,  haurà de ser ratificat «par des  noces publiques, 
sanctifiées par l’Église et célébrées avec l’assentiment officiel des parents» (p.253). El matrimoni clandestí 
implicarà una sèrie d’obligacions “conjugals”, i no estarà exempt de problemes. L’autor compara aquest 
tipus d’enllaços entre la literatura francesa on«l’amour arthurien, a-social et a-religieux, est nécessairement 
voué au desastre et contribute de façon tragique aux discordes qui provoquent l’effondrement du royaume 
d’Arthur et de sa chevalerie. Dans le domaine hispanique au contraire, on a beaucoup insisté sur le fait qu’à 
l’aube du XVIe siècle, les romans de chevalerie préservent systématiquement l’institution matrimoniale par 
le biais de “mariages secrets” et visent presque toujours à éviter les drames inherents aux relations illicites 
[...] leurs héros tendent au mariage et donc s’autorisent à espérer ou à conquerir un bonheur stable, conforme 
aux exigences du corps social et aux comandaments de l’Église». 
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– Aquesta cadena, lo meu leal amich y espòs, vos pose per causa que prengau possessió 
del meu cos, prometent-vos, com a filla de rey, que may altre no·l possehirà sinó vós. 
  Y dient-li aquestes paraules ella lo abraçà y·l besà molt dolçament. Y Pierres se agenollà en 
terra y dix:  
   – Molt noble dama, la més gentil y graciosa del món, jo, com indigne, vos acepte y de 
tot lo que aveu dit so molt content y vos promet que bé y lealment compliré  lo manament 
vostre si plaurà a Déu y a la verge Maria.  Senyora, si us plaurà,  preneu vós de mi, com de 
vostre leal espòs y marit y com aquell que tostemps vos vol obehir lo manament vostre, aquest 
anell en testimoni del casament nostre.  

Aquest era lo tercer anell dels que li havie donats la sua mare, lo qual era més rich que 
tots los altres. Y la gentil Magalona lo aceptà de bon cor y tornà'l a besar altra vegada molt 
dolçament.  

 

 Quatre capítols després, la decisió de Pierres d’anar a veure els seus pares precipita 

els esdeveniments. A diferència de romans anteriors (Guillaume de Palerne) on l’arribada 

d’un pretendent socialment superior a l’heroi precipita la fugida dels amants, en  el cas de 

Pierres només es fa una vaga al·lusió al fet que els pares d’ella tenien plans per casar-la. 

Així, en el capítol VII (28-29) l’ama, espantada en veure que Magalona està bojament 

enamorada de Pierres, li recomana que tinga «una poca de paciència, que no tardarà, si plaurà 

a nostre senyor Déu Jesuchrist, que vostre pare vos casarà molt prest a vostre plaher». Tampoc   

les paraules de Magalona en el capítol, XVII (12-14) justifiquen a ulls del lector les presses 

per abandonar Nàpols, tal com ella li recomana a Pierres, una vegada que ell li ha 

assegurat que no se n’anirà sense la seua dama: «lo meu pare me vol casar99 e jo, senyor, 

comportaria primer la mort que no consentiria haver altre marit ni espòs sinó tant solament a vós». 

La princesa necessita assegurar-se l’amor del cavaller, qui de manera un tant gratuïta 

amaga la seua identitat i llinatge fins i tot quan es troba en el cim de la fama i admiració en 

la cort napolitana. Si tal com fa davant Magalona, Pierres s’haguera descobert com a fill 

únic del comte de Provença i nebot del rei de França, és inversemblant pensar que no 

haguera rebut una calorosa acollida per part del rei Magaló. El pare de Magalona no s’hi 

oposa a   la relació perquè no en coneix l’existència; no és la causa de la fugida, com a 

Clamades i París. Per tant, la marxa es planteja de manera forçada perquè cal donar pas a la 

segona part viatgera de la novel·la. 

                                                 
99 La tercera i última ocasió en què s’empra la paraula casar-se la trobem en el penúltim capítol on se celebra 
el matrimoni canònic dels dos protagonistes. 
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Quant a la sexualitat i la castedat, recordem que els textos idíl·lics posteriors, com  

el Pierres, encara que mantenen una imatge de la passió entre els protagonistes vista com 

un amor adolescent, ja no són tan optimistes pel que fa a la capacitat dels jóvens per 

mantindré el control dels instints. Allunyats de la imatge fascinadora dels amants juvenils, 

el focus se situa sobre l’exploració de com els desitjos s’han de contindre si la parella vol 

arribar a la maduresa, seguint l’opinió dels moralistes de la fi de l’edat mitjana. Pierres de 

Provença no presenta els amants com a exemples de bellesa obnubiladora sinó de l’esforç  

per mantenir la castedat malgrat el fort desig que senten mútuament. Aquesta és la raó per 

la qual ben aviat entra en joc el matrimoni secret que els confereix, no ja l’antic estatus 

d’amic/amiga, sinó el d’espòs/esposa.100 A diferència dels textos més antics, la passió 

adolescent rebrà una forta sanció seguint la tendència dels textos morals del XV que veuen 

en la sexualitat juvenil una seriosa amenaça per a l’individu i per a la societat. L’ocell 

rapinyaire serà l’instrument diví de càstig que transformarà l’aventura idíl·lica en una 

llarga penitència espiritual, malgrat la inconsciència dels amants separats que no 

reconeixen en cap moment que el desig haja compromés la castedat “marital”.  

 
2. L’exili penitencial101 

       Cal explicar com s’entenia de manera distinta l’exili adolescent que basculava entre          

la cerca de l’amor i l’adhesió al deure social. L’heroi exiliat que ens retrata aquest text és   

el d’un home que, com a conseqüència de la seua conducta desordenada cau en un estat 

d’abandó físic i mental que l’allunya definitivament de la seua condició de cavaller.         

La infatigable recerca de l’amor, el matrimoni secret i cast, i el dany que comporta a          

la unitat familiar reben una forta sanció moral, des d’una perspectiva exempta fins 

                                                 
100 Brown-Grant, ibíd., p.107: «this rush to enter into marriage, far from being an excuse to abandon chastity, 
is a means by which to reaffirm it, since they see it as the expression of their complete devotion to one 
another. Thus, prior to their separation, Pierre and Maguelonne contain their mutual desire by engaging in 
only very limited physical contact with each other in accordance with their own secret vow not to 
consummate their marriage until it has been properly solemnized in church, and with their more public 
promise to Maguelonne’s nurse that they will love each other ‘honestement’ as they await their fate. 
Throughout their separation, they continue to refer to each other as their partner in marriage [...]». 
101 Tant aquest segon aspecte com el tercer s’analitzaran més detalladament en els apartats corresponents a  
la novel·la bizantina i hagiogràfica respectivament. 
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aleshores en aquest tipus de novel·les: «Pierre de Provence borrows a moralizing symbolism 

from hagiography and pious exempla which is wholly lacking in earlier romances».102  

          El motiu del naufragi en un vaixell hostil provocat per falta de contenció sexual, per 

intervenció divina, l’exili com a cristià entre els sarraïns d’Alexandria, comportarà             

la completa alienació social de Pierres, que viu en un estat de complet abaltiment 

psicològic i moral per la pèrdua del seu amor, esfondrament que esdevindrà també físic en 

el retorn a Provença. En l’illa de Sahona torna a “perdre’s” perquè una flor li recorda 

Magalona... però suposa alhora l’inici de la seua recuperació, perquè el narrador explica 

que Déu ja vol que siga rescatat i guarit a l’hospital de Trapana. L’odissea de Pierres 

remarca la lliçó moral sobre l’abandó del deure cavalleresc i moral en ares de la recerca de 

l’amor. El contrast entre ambdues obligacions és més cridaner en el cas de Magalona: si 

Pierres segueix una senda de càstig, ella en segueix una de penitència, que inclou no 

només l’alienació espacial i socioeconòmica, sinó que conté un simbolisme religiós 

moralitzador:  

Thus, although Maguelonne proves herself to be just as resourceful and industrious as Aelis 
and Fresne, she uses her wits not for her own self-aggrandizement in order to regain her social 
status, but rather to withdraw almost entirely from the world, embracing a life of poverty and 
devoting herself to pious deeds. Similarly, given that, unlike Blancheflor, her imprisonment      
is wholly voluntary, Maguelonne’s state of alienation constitutes an explicit moralization of      
the idyllic plot since she herself acknowledges that both she and her lover are being punished 
for their sins.103 

 

Magalona sobrepuja altres heroïnes de novel·les anteriors104 perquè, per tal de 

preservar la seua castedat, no només es manté activa i evita la companyia masculina, sinó 

que a més transforma el previ desig romàntic en fer obres pies, desexualitzant el seu cos 

com per exemple Sta. Maria Egipcíaca o Sta. Isabel d’Hongria. Només retornarà al seu 

estatus de bella dama desitjable quan entenga que la seua penitència ha conclòs, una 

vegada recuperat Pierres en tots els sentits, perquè Déu ha permés el seu reencontre.  

                                                 
102 Brown- Grant, ibíd., p.119 
103 Ibíd., p.120. 
104 Altres textos de la mateixa època que mostren els perills que afronta la castedat d’una dona sola són          
el Roman du Comte d’Anjou (1316) o Floridan et Elvide (meitat segle XV). 
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3. El reencontre que permet la reconstrucció de l’harmonia social 

El breu epíleg destaca l’èxit que van tenir els amants en superar les temptacions i 

viure una vida cristiana, especialment Magalona –pelegrina, penitent i hospitalera. Amb 

tot, Pierres de Provença posa l’èmfasi en l’imprescindible penediment que han de mostrar 

els enamorats que transgredeixen l’ordre social, sense el qual aquest no pot ser restablert 

ni ells readmesos, allunyant –parcialment– el nostre text dels cànons del gènere.105  

Passada la penitència i mostrat el penediment, arriba el temps de la reunió i 

l’anagnòrisi: 

1. Primer, celebrada pels amants en la intimitat de l'hospital:    

Quant lo noble y gentil cavaller Pierres veé la sua gentil amiga y esposa Magalona sense aquells 
vels que aportave, ell tantost la conegué y llevà's de peus, y començaren-se de abraçar y besar ab 
grandíssima amor y tant dolçament com pogueren, y del grandíssim plaher que entre ells dos avie 
ploraven en gran manera. (XXXV, 1-4). 
 

2.  Després, preparada més teatralment amb els pares de Pierres:  

Acte I, que podríam titular “Aquest és el vostre fill”. Magalona prepara l’encontre 

amb una visita al palau on, sota la disfressa d’un fals somni premonitori, els encoratja 

a renovar les esperances en el retorn del seu fill; tot seguit els convida a visitar-la 

justament el dia que, acabat el vot fet per Pierres, aquest podrà revelar-los la seua 

identitat: 

Y quant ells foren prop de la cambra de la hospitalera ella los digué semblants paraules: 
 —  Vós, senyor Comte y senyora Comtesa, conexereu bé a vostre fill si·l veyeu? 
Y llavors respongueren promptament que sí. Y quant ells entraren en la cambra y lo noble cavaller 
Pierres veé a son pare y a sa mare, ell tantost se agenollà devant ells. Y quant ells lo veren 
corregueren prestament per a abraçar-lo y estigueren una grandíssima estona sens que no podien   
dir res los uns als altres. (XXXVII, 5-11). 

 

                                                 
105 Brown- Grant, ibíd., p.128: «Pierre de Provence can be read as a veritable anti-idyllic romance, in its refusal 
to condone youthful disobedience, in its warning against the dangers of adolescent sensuality, and in its 
suggestion that a period of suffering and penitence has to be undergone for this perilous age in the human 
life cycle to be safely overcome. [...] Whereas the earlier works tended to side with the adolescents in their 
quarrel with their parents, attempting to resolve all tensions by reconciling very different points of view, 
Pierre de Provence instead argues that the unchecked pursuit of personal gratification has disastrous social 
consequences, thus giving the parental side of the argument and offering a sustained critique of the lovers’ 
behaviour». 
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Acte II, que titularem “Aquesta no és la vostra hospitalera, sinó la meua promesa, 

princesa de...”. Absorts amb el seu fill no es percaten de l’absència momentània de 

Magalona que es canvia la roba i torna en grande dame, provocant l’admiració dels 

comtes: 

Y lo noble Pierres se llevà de peus y anà a besar-la, de la qual cosa tots ne foren molt maravellats en 
gran manera, y llavors Pierres la prengué per la mà y dix de aquesta manera:  
 – Amats senyor pare y mare, sapiau que aquesta és la dama per qui jo·m partí de vosaltres y 
certifich-vos que és filla del rey de Nàpols.  
Y llavors [31v] lo comte y la comtesa y tots los cavallers y les dames que allí se trobaren, tots lo 
abraçaren ab grandíssima alegria y feren-ne infinides gràcies a nostre senyor. (XXXVII, 18-25). 
 

Pensat i fet, mentre les albíxeres s’escampen per tota la terra de Provença, el comte 

s’apressa a celebrar els esponsals com cal i el seu bisbe de capçalera enllesteix la cerimònia: 

—  Mon fill, pus axí és que aquesta tan noble dama ha fet tant per vós, jo vull que vos caseu ab ella.   
Y llavors Pierres dix a son pare: 
—  Senyor pare, quant jo la traguí de casa de son pare, jo tenie en la mia voluntat de pend[r]ela per 
muller ab vostra licència y manament; a honra vostra y de la mia senyora, jo so content de casar-me 
ab ella devant tots. (XXXVIII, 10-15). 

 
 A la fi, la recompensa recau sobre el seu futur, el seu fill reunirà dos reialmes, 

després del traspàs de Pierres i Magalona que han viscut una santa vida: 

Y aprés del comte y la comtesa, Pierres y la gentil Magalona visqueren vuyt anys y hagueren un 
fill molt gentil, lo qual fonch molt valent y esforçat. Y aprés, així com conta la present història, 
fonch rey de Nàpols y comte de Provença. (XXXIX, 3-5). 
 

 Clos el cercle, s’acaba la història. 
 

2.1.3.2.2. La confusió entre idíl·lic i sentimental 

 
Tal com hem comentat  al principi d’aquest apartat, l’ús de l’etiqueta sentimental 

pot menar a error o confusió. Dos crítics, separats per més de trenta anys, Pere Bohigas 

(1968) i Antonio Cortijo (2001) adscriuen clarament el Pierres de Provença al gènere 

sentimental castellà. Ja hem vist que Bohigas la inclou sota el títol genèric de “La novela 

caballeresca, sentimental y de aventuras”,106 dins el subepígraf d’obres inspirades en temes 

                                                 
106 García Collado (1994: 179) opina que tal vegada és més encertat considerar l’obra“como un cuento de 
amor, e incluso como una breve novela de aventuras”. Sentimental i aventures semblen entortolligar-se. 
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orientals i novel·les de costums. Sobre el gènere sentimental, Bohigas recorda  els seus 

models italians (Fiametta, Euríalo y Lucrecia), els autors més representatius,107 i les 

diferències respecte de les novel·les d’aventures o bizantines.  

De Cortijo (2001) cal dir que és un dels pocs crítics que dedica un espai a                     

la influència d’alguns texts catalans en l’esdeveniment del gènere sentimental a Espanya. 

L’autor estudia algunes obres sentimentals escrites a Catalunya a finals del XIV i principis 

del XV que, tot i ser anteriors al 1440 –data aproximada de Siervo libre de amor– 

comparteixen una certa “sentimentalitat” en el to i en la forma.108 Un epígraf ben eloqüent 

“Obras decisivas en la formación del gusto de amore: el vinculo catalán” (p. 43-62) inclou   

el París i Viana i el Pierres de Provença, de la qual es destaca que s’hi poden trobar petjades 

de la Fiammeta.  

  F. Gómez Redondo (2012) manifesta que els textos acollits sota l’epígraf historias 

caballerescas provenen de diferents tradicions (cuentística oriental, matèria èpica, literatura 

sapiencial, llibres de viatges, matèria hagiogràfica, matèria carolíngia, etc.). L’autor creu 

possible encabir-hi títols de la ficció sentimental, i que, de fet, històries cavalleresques com 

Magalona i París, s’hi ajusten molt bé als cànons sentimentals.109 Gómez Redondo parla de 

múltiples registres: cavalleresc, sentimental, hagiogràfic… a més de la importància dels 

motius folklòrics (triple seqüència centrada en els anells) i prodigiosos (somnis 

reveladors). Sobre la meitat sentimental de la novel·la  –la primera part– Gómez Redondo 

comenta, parlant de Magalona: «poca diferencia hay entre ella y Fiametta, cuando expresa 

                                                                                                                                                                  
 
107 Juan Rodríguez de la Cámara (Siervo libre de amor), Diego de San Pedro (Tratado de los amores de Arnalte y 
Lucenda i Cárcel de amor), i Juan de Flores (Grimalte y Gradissa i Grisel y Mirabella). 
108 Cortijo lliga aquestes obres catalanes precursores (Stòria de l’amat Frondino e de Brisona (ca. 1400), Salut 
d’amour (o Clam d’amor), Conte d’amor, Ventura, Requesta d’un frare a una monja, etc.) a la literatura cortesa i a 
Ovidi: «La tradición de la visio amorosa y del triumphus amoris, como subgénero de la misma, con exponentes 
en los dits franceses del XIV y la obra de Petrarca, constituye un marco de referencia de este grupo de obritas 
escritas en Cataluña hacia fines del siglo XIV y principios del XV. Temáticamente se inserta dentro de           
la literatura del amor cortés y en ellas los influjos ovidianos son también evidentes» (p. 43). 
109 Explica el canvi en el títol de L’ystoire de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne a Historia de la linda 
Magalona y del cavallero Pierres de Provenza  «por el predominio de un relato femenino, como por  el ámbito de 
la ficción sentimental en el que este relato podría encuadrarse sin el menor problema” (p.1755-56). 
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su deseo de entregarse al caballero, y tiene que ser refrenada por su confidente, logrando a 

duras penas detener la furia amorosa que manifiesta Magalona» (p.1758).  

  L’encontre amorós provoca el desordre social, malgrat les admonicions de l’ama,  

les promeses mútues de castedat i l’intercanvi de penyores de fidelitat culminant en 

matrimoni secret. Poc després, Pierres –emulant Pànfil quan es burla de Fiametta– amb 

l’excusa de voler veure els seus pares, la posa a prova i provoca que ella propose la fugida, 

tement la proximitat del matrimoni que son pare li havia concertat. 

 

2.1.3.3. Novel·la bizantina, grega o d’aventures 
 

  Aquest gènere ja pateix d’entrada un problema habitual com ara el de la tria       

d’un nom escaient. Baquero (1990) rebutja el terme “bizantina” –que reserva a les obres 

medievals–110 i prefereix parlar de “novel·les gregues”. Per la seua banda, Fernández 

(1997) proposa diferents opcions: narracions o novel·les bizantines, llibres d’aventures o 

narracions d’aventures pelegrines. El corpus clàssic del gènere d’aventures és conformat 

per les següents obres: Cleitophon i Leucippe d’Aquil·les Taci, Etiòpiques o Teàgenes i Cariclea  

d’Heliodor, Querees i Cal·liroe de Caritó, Dafnis i Cloe de Longus de Lesbos i  les Efesíaques o 

 Àntia i Abrocomes de Xenofont d’Efes.111  

Antonio Prieto (1972: 192) enllaça els dos conceptes fonamentals del gènere: l’amor i  

l’aventura, que comença viatjant.112 L’esquema seria: encontre > aventures i desgràcies per  

                                                 
110 Aquestes obres bizantines es poden dividir en dues etapes: l’època dels Comnenos (segle XII) amb Rodante 
i Dosiclés de Teodor Pròdom, Drosil·la i Cariclés de Nicetes Eugenià, Aristandre i Cal·litea de Constantí 
Manases i Hismine e Hismínies d’Eustaci Macrembolita; i l’època dels paleòlegs (segle XIV) on s’escriuen unes 
poques obres en llengua demòtica: Cal·límac i Crisórroe, Beltrande i Crisança, Imberi i Margarona, Libistre i 
Rodamne i Flòrios i Platsiaflora, totes anònimes excepte la primera, atribuïda a Andrònic Paleòleg.  
111 A més, hi ha alguns fragments papiracis posteriors i els resums de Les meravelles enllà de Tule d’Antoni 
Diògenes i de las Babilóniques de Iámblic, recollides en la Biblioteca de Foci. Lozano (2001: 395) explica com va 
perviure el gènere durant un període tan llarg de temps: «[...] estamos ante un género de una enorme 
vitalidad y flexibilidad que tiende a la hibridación. Esto es, propicia el acercamiento y la contaminación con 
otros géneros, lo que hace que se manifieste históricamente de manera intermitente. [...] Fuera de estas dos 
etapas claramente marcadas, la novela de aventuras ya no aparecerá de forma autónoma hasta el siglo XVI 
sino metamorfoseada en otros géneros o formando híbridos, [...] la novela de la Antigüedad no se conoció en 
Occidente hasta finales de la Edad Media. Este hecho, empero, no significa que no existiera; lo que sucede es  
que la novela de aventuras medieval es un género parasitario, que necesita de otros para subsistir». 
112 «Con el viaje comienza el movimiento, la acción narrativa, y se determina una forma que llega hasta       
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l’oposició > reencontre feliç.113 Aquest tipus de novel·les té un públic eminentment femení, 

planteja l’amor com a nucli temàtic i exalta el personatge-protagonista femení que serà 

actiu davant el risc i les temptacions, mentre que el protagonista masculí es presenta com 

més passiu –tret ja comentat en l’apartat de la novel·la sentimental. 

Lobato (2016) analitza la narració geminada d’aventures114 en les històries 

cavalleresques d’enamorats i agrupa quatre títols dels relats cavallerescs del XVI (Flores, 

Clamades, Pierres, París) perquè comparteixen la temàtica amorosa, el protagonisme d’un 

cavaller i l’estructura d’amor, separació i reunió d’un cavaller amb una princesa, i totes les 

aventures.115 

  La necessitat del viatge surt de la voluntat de la parella –excepte en Flores– que veu 

que les circumstàncies obstaculitzen el seu amor. El narrador sol presentar els obstacles 

que els amants troben per a casar-se, adduint circumstàncies precises que es descriuen 

quasi al principi. Ara bé: «La única historia donde esos conflictos no son evidentes es       

La linda Magalona, pues  el desempeño bélico de Pierres parece haber ganado la voluntad 

                                                                                                                                                                  
las más actuales formas de novela. [...] Y se viaja, principalmente, como una consecuencia del amor, de 
donde también en el principio está el amor». En la seua opinió Caritó d’Afrodísies, autor de Querees i 
Cal·liroe, va crear uns mitemes que es repetiran en la resta de narracions gregues: el mitema positiu és el de  
la parella de joves amants que poden acomplir el seu amor després d’una oposició i la sèrie d’aventures a 
què hi són obligats– amb el sempre present tema de la castedat, mostra d’una fidelitat inquebrantable; a la 
parella protagonista se li oposen mitemes negatius –com ara els pirates o els naufragis– que són l’expressió 
d’un món opressor, del qual cal alliberar-se, cosa que permet albirar un obligat final feliç. 
113 Lobato  (2016) proposa una estructura ampliada a cinc elements: 1) plantejament de la situació inicial dels 
protagonistes: presentació dels personatges i del seu procés d’enamorament; 2) necessitat del viatge; 3) 
peripècia que propicia la separació; 4) narració bifurcada de les aventures individuals; i 5) reencontre. 
114 Els  tòpics més freqüents i influents d’aquesta estructura són la tormenta, la mort suposada,  la sol·licitud 
amorosa indesitjada i la presó. Les tormentes apareixen en totes les obres gregues i tenen diferents funcions 
(el naufragi, la pèrdua o el retard del desenllaç), que representen la peripècia que causa la separació.            
La sol·licitud amorosa indesitjada només la pateixen les donzelles, com ara Clarmonda i Viana, mentre que 
Magalona només té por que la casen amb un altre. A la mort fingida, que sol servir per justificar la posterior 
anagnòrisi i promou les escenes de dol i reconeixement, només trobem una aproximació en el cas de Pierres. 
Quant a la presó, la pateixen totes les dames menys Magalona. 
115 Les quatre obres segueixen aquesta estructura «con algunas variaciones comprensibles, debidas 
principalmente a que deben reunir determinados rasgos para pertenecer a un nuevo genero editorial que 
busca textos atractivos, cortos y protagonizados por un caballero. Esta exitosa estructura, reforzada por        
la historia de amor y fidelidad, sin duda significó para sus editores una apuesta comercial segura» (p.70). 
Heusch (2000) assenyala que els encontres entre Pierres i Magalona podrien haver acabat en matrimoni si 
Pierres no haguera volgut provar l’amor de Magalona amb la proposició de fugir cap a Provença per poder 
casar-s’hi lliurement, la qual cosa ella accepta: aleshores la novel·la de cavallers esdevé novel·la d’aventures. 
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del padre de  la joven; sin embargo, esto no se consolida de inmediato y como Pierres hace 

amago de regresar a Provenza, el reino del que es heredero, Magalona teme que la olvide 

por lo que ambos acuerdan marchar juntos» (p.72). La influència d’aquesta estructura 

supera el gènere al qual pertanyen aquestes històries perquè el paper del guerrer cortés 

que s’esforça en merèixer la dama queda en un segon pla, tot i que en alguns casos com    

el Pierres s’hi posa un cert èmfasi en la funció bèl·lica del cavaller que viatja a Nàpols per 

conèixer Magalona i fer justes en el seu honor. Queda clar que el moll de l’os de la història 

és la separació dels amants, sense descurar el fet que el gènere és cavalleresc, amb            

un cavaller com a protagonista. Ara bé, com que l’important és la superació dels obstacles 

per part dels dos personatges, «la doncella tendrá tanta importancia como el caballero 

para solucionar la separación» (p.73). Seguint l’estructura grega, els amants han de fugir 

de la cort paterna de la donzella amb un destí concret, per la nit, amb l’ajuda d’amics o 

criats –no és el cas del Pierres. Serà la donzella qui planifique la fugida. 

  A diferència de les novel·les hel·lenístiques, on es produeixen molts canvis de 

situació, sense que això implique la separació116 dels enamorats, en aquestes novel·letes la 

primera peripècia es produeix mentre escapen, concentrant-hi tot el dramatisme i suspens 

de la història. Aquestes accions solen ser fortuïtes, perilloses i alienes a la voluntat dels 

personatges, i trasbalsadores dels seus plans. Per tot allò que implica la separació per als 

enamorats, el narrador serà prolix en la descripció del dolor que senten. La influència de 

les fonts hel·lenístiques es mostra en com reaccionen els cavallers davant la desgràcia, 

mostrant una feblesa i una impotència, que no trobaríem en un cavaller novel·lesc 

medieval. La manifestació del dolor dels jóvens també ens permet observar tant l’amor 

que es professen com la seua capacitat de reacció davant els fets: Magalona «de ser una 

heredera consentida, pasa a tener que resolver sus propios problemas».  

A partir d’aquest punt, en quasi totes les obres, s’inicia la narració bifurcada perquè 

el narrador conta com ocorre la separació centrant-se en un sol personatge. Quan es 

                                                 
116 Luna Mariscal (2007: 804) creu que la separació dels amants és un motiu estructural que «constituye         
la armazón fundamental; pues marca, con su aparición una estructura bipolar (en la mayoría de los casos) 
que determina las líneas argumentales de las historias breves analizadas». 
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descriu el moment de la separació, o durant aquesta,  el narrador comença a enfocar els 

dos camins per separat, de forma alterna. En la novel·la grega les aventures s’inicien i se 

solucionen a través de la peripècia, mecanisme narratiu que fa moure els jóvens: no es 

tracta d’un desplaçament geogràfic sinó de circumstàncies vitals en les quals es manifesten 

condicions de risc o frustració per a l’objectiu inicial; no desenvolupen la història sinó que 

n’augmenten el suspens i el dramatisme. Alguns motius narratius desencadenen la major 

part de les aventures. Normalment, les aventures plantegen un problema que solen 

resoldre els personatges, particularment els cavallers.117 Lobato (p.76) classifica els tipus 

d’aventures en dos grups, segons el caire d’aquestes: de resistència i de trànsit. Les de 

resistència les duen a terme les donzelles i estan  destinades a preservar el seu amor per 

damunt de tot, perquè sempre tenen en ment l’objectiu final que és casar-se amb                

el cavaller; en el cas de Magalona, es fa pelegrina i hospitalera prop dels pares de Pierres 

per a tenir notícies seues i salvaguardar la seua virginitat.118 Les aventures de trànsit són 

dutes a terme pels cavallers i comprenen accions relacionades amb el viatge i la cerca per 

reunir-se amb l’amada, sense cap altra finalitat (ni cerca de la identitat ni desig de fama, 

etc).  El trànsit sol ocórrer en terres llunyanes i exòtiques de l’orient,119 sobretot Babilònia i 

Alexandria, corts mores regides per un soldà. En aquesta situació de contacte amb 

l’alteritat, amb els enemics de la fe, el cavaller d’aquestes novel·letes de temàtica amorosa 

sobreviu «gracias a sus rasgos corteses. Sus habilidades cortesanas le permiten incluso 

contar con ciertas ventajas en  medio de la adversidad» (p.77). Pierres arriba a la cort del 

soldà de Babilònia segrestat pels pirates i es guanya la confiança del monarca per la seua 

cortesia i la seua destresa en aprendre idiomes.  

                                                 
117 En nota 17 a peu de pàgina recorda que Pierres és l’excepció, ja que es queda abandonat a l’illa de 
Sangona. Sobre la imprecació que fa a Pierres a Déu a l’illa i a resposta divina posterior: «Hay que hacer 
notar que esta intervención divina tiene sentido en la obra, que está imbuida de elementos religiosos;            
la propia Magalona va a Roma y se hace peregrina esperando el perdón y funda la Iglesia de San Pedro». 
118 Per tant les aventures viscudes per les donzelles «tienen como funcion narrativa reafirmar la fidelidad y el 
amor de las doncellas. En este mismo sentido se puede observar el protagonismo particular de las doncellas, 
pues cada una de ellas usa su inteligencia y perspicacia para resistir las amenazas a su amor» (p.77). 
119 Excepte en Clamades y Clarmonda, sempre en territori occidental. 
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Igual que en les obres hel·lenístiques, el protagonisme està compartit, ja des del títol 

i ambdós personatges reben l’atenció del narrador, que ofereix una doble focalització de 

les accions. L’estratègia narrativa dels autors grecs podria arribar a ser molt elaborada, 

però en aquestes novel·letes breus les aventures per a cada personatge són escasses i         

el narrador se centra primer en las accions d’un dels protagonistes i després en les de 

l’altre. Observem que en el Pierres el narrador s’oblida del cavaller durant sis capítols i 

després va alternant el focus fins al reencontre:  

 

PIERRES MAGALONA 

XXI 
XXII 
  
  
  

 
 
 

XXIX 
XXX 
  
 
XXXII 

  
 
XXIII 
XXIV 
XXV 
XXVI 
XXVII 
XXVIII 
 
 
XXXI 

 

XXXIII   REENCONTRE 

 

 

Acarant diferents aportacions120 sobre el que haurien de ser els trets generals de      

la novel·la bizantina podem confegir aquest llistat de característiques que anirem 

comentant des de la perspectiva de si Pierres de Provença s’hi ajusta o no, sense fer èmfasi 

en aquells aspectes ja estudiats en l’epígraf sentimental o els que  es puguen encabir millor  

                                                 
120 Carilla 1966 fa una proposta que recull i sintetitza les d’E. Hazelton Haight (Essays on the Greek Romances, 
Nova York, Longman, Green and Co, 1943, 14-31) i F.López Estrada (“Prólogo” a Historia Etiópica. Madrid: 
RAE, 1954, p.IX-X.)], Prieto 1972, Baquero 1990 i Cruz Casado 1993. 
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a l’apartat hagiogràfic:121  

1. Eix amorós vinculat als protagonistes i posat a prova amb les separacions,  

desencontres, reconeixements i reencontres: ja s’ha assenyalat que l’eix estructural 

encontre-separació-reencontre dels amants vertebra la història i en aquest apartat 

ens centrarem en la segona baula de la cadena. 

2. Provocació negativa d’un món que se’ls oposa: no podem dir que aquest tret es 

complisca de forma natural en la novel·la, perquè com ja hem indicat la necessitat 

de la fugida és artificial. 

3. L’amor, com a mòbil central de les narracions: un amor sorgit entre una parella 

(jove, bella i fidel) –respectuosa de la seua castedat– davant tot tipus de proves, 

malgrat la presència palesa d’un sensualisme eròtic.  

4. El viatge –l’aventura– és imprescindible, sol  abastar un recorregut geogràfic ample, 

ocupant-hi el mar un lloc ben important. El realisme i una geografia clarament 

identificable són trets habituals d’aquests recorreguts. Els viatges de Pierres i 

Magalona, junts o per separat, marquen decisivament la segona meitat de                

la novel·la entre els capítols XX i XXXII, moment del reencontre.122 

                                                 
121 Durán (1972) creu que les novel·les espanyoles d’aventures a l’estil bizantí són una derivació de la novel·la 
sentimental, malgrat el fet que “en ella aparecen suficientes elementos nuevos para que hasta ahora se la 
haya considerado genéricamente independiente”. Els elements nous serien la defensa de la virginitat,           
la casual separació física dels amants  i les aventures dels protagonistes abans de reunir-se feliçment. 
122 El temps dels viatges comença quan Pierres manifesta als seus pares el seu desig de cercar lo món, quan el 
que fa és anar directament a Nàpols a guanyar l’amor de Magalona. Es tracta d’un viatge de quasi nou-cents 
quilòmetres a cavall, que podria haver-li ocupat a Pierres entre vint dies i un mes. No podem saber la 
distància recorreguda durant la fugida nocturna des de Nàpols, però la descripció d’una gran muntanya 
prop del mar podria correspondre a la zona situada entre els pobles de Mondragone i Le perle, ubicats a una 
distància d’entre 55 i 60 km. El viatge que fa Pierres a Egipte amb els pirates cobreix una distància d’uns 2100 
quilòmetres i amb bona mar es feia en un temps d’entre deu i catorze dies en època romana. Quant a 
Magalona, recorre uns cent cinquanta km. en direcció Roma; el viatge és descrit en dues línies, i podem 
calcular que la nova pelegrina arriba a les portes de la gran ciutat en tres o quatre dies. Després, Magalona 
marxa a Gènova, fent un viatge de més de cinc-cents quilòmetres a peu que ben bé li podria costar de fer 
unes dues setmanes. D’allà, per via marina, arriba a Aigües-Mortes, recorrent una distància d’uns cinc-cents 
quilòmetres que es podria recórrer en dos-tres dies per mar. Obtinguda la llicència per tornar a veure els 
seus pares Pierres viatja des del Caire a Alexandria, distant uns dos-cents km. D’allà, la nau navega fins a 
l’illa de Sahona, que podria ser un port a l‘oest de Còrsega, a uns 2200 km. d’Alexandria. L’abandó en 
aquesta illa dura com a mínim una nit, fins que uns pescadors el troben. Abandonat i rescatat, arriba a 
Crapona (Trapani) en una travessia que duraria unes dos setmanes fins  a l’illa del port Sarrazi, la tercera on 
Pierres desembarcarà i l’última. Ací acaben els viatges del nostre protagonista: un petit llaüt el menarà a  la 
costa en  uns minuts i  un curt passeig a cavall el portarà al castell dels comtes, els seus pares. 
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5. Fingiment de la personalitat o alteració de la identitat dels personatges: tant Pierres 

com Magalona opten per canviar d’identitat en algun moment. Ell es presenta com 

un pobre cavaller de França que vaig cercant lo món com a cavaller de ventura per véurer les 

dames y donzelles y conquistar la sua honor y pris (V, 27-29). En cap moment declara a 

ningú la seua identitat excepte a Magalona en íntima confessió:  
 

és rahó, molt alta dama, que sapiau lo meu linatge y per què so vingut en aquesta terra. 
Emperò suplich a vostra senyoria que a ninguna persona ho diga, perquè aquest fonch lo 
meu propòsit quant jo partí de la mia terra; aprés may ho he dit a ninguna persona del 
món. Y així, senyora, ha de saber vostra senyoria que jo so un fill del comte de Provença y 
so nebot del rey de França (XIII, 34-38).  
 

Mantenir l’anonimat a partir d’aleshores és innecessari, car donar-se a conèixer al 

rei facilitaria un desenllaç ràpid i feliç a la jove parella, però ens deixaria sense 

història, i és en el que queda de narració on s’incorpora el missatge  moral del text. 

Per la seua banda, Magalona  –força emprenedora i ben aviat transformada en una 

dona madura, allunyada de l’adolescent capriciosa que havíem conegut en la cort 

napolitana– es veu obligada per les circumstàncies a metamorfosejar-se de princesa 

en pelegrina: «Y quant la pelegrina véu que ho deÿa de tant bon cor, començà's a despullar 

les sues robes, y axí canviaren. La noble Magalona se vestí les robes de la pelegrina y cobrí's 

de manera que escassament li podien veure la cara, y lo que mostrava ella ho ensuzià ab 

saliva y terra» (XXIV, 21-24). La princesa necessita unes robes que li permeten viatjar 

de manera més segura, menys cridanera, i alhora que li oculten  el rostre de cara als 

homes de son pare que l’encalcen pertot arreu. Superada la pelegrinació a Roma i el 

viatge al Port Sarrazí, on s’estableix, la disfressa de pelegrina li facilita fer un pas 

més i convertir-se en monja hospitalera: Magalona se posà ab gran devoció a servir los 

malalts, y feÿa molt àspera y santa vida (XXVI, 14-15).  

6. Equívocs (tema de la falsa mort):123 uns pescadors regalen als comtes un peix molt 

gentil i els servidors del palau, en netejar--lo, hi troben en les tripes de aquest peix     

un sendat vermell a manera de una pilota petita (XXVII, 5). La comtessa quan veu que 

els anells embolicats en el sendat eren los que ella avie donats a son fill y començà de fer 

                                                 
123 Relacionat amb l’anell de Polícrates, també present en obres com Apol·loni de Tir i Carlomagno. 
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lo major plant que may se oýs, dient axí: —Ay Senyor Déu, ara so jo certa que lo meu fill és 

mort, ara so jo fora de tota esperança de may pus veure'l! O Senyor Déu, y quin mal avie fet 

aquella ignocent criatura que los peixos avien de menjar la carn? (XXVII, 13-15). El dol 

s’imposa en el comtat: Y tantost manà que llevassen tota la tapiceria y paraments del 

palau y que tantost posassen draps negres y dol, y tots los de la sua terra feren molt gran 

plant (XXVII, 32-33). Quan la comtesa informa personalment Magalona de la 

desgràcia, aquesta demana veure els anells i quan ella també els reconeix y de gran 

dolor y tristícia que ella agué lo cor li cuydà esclatar (XXVIII, 10-11). Amb tot, fa el cor 

fort i continua resant a Déu i sant Pere que ells lo volguessen guardar y defendre de sos 

enemichs si viu era, y si mort, que volgués aver mercé de la sua ànima (XXVIII, 27-28). 

Donat per mort, el relat deixa una escletxa oberta a l’esperança. 

7. Linealitat temporal amb escasses anticipacions, però freqüents recapitulacions. En 

el nostre text la línia temporal no es trenca i només podem trobar una prolepsi 

narrativa (XX, 7-11) 
 

Y estant en açò fonch tant prest transit de amor que li semblave que ere en paradís y que 
may cosa ninguna no·l podie impedir, emperò aquell plaher poch li durà, que ell hagué la 
més cruel y gran fortuna, axí com oyreu, que may home nat sobre la terra puga 
considerar, y Magalona per lo semblant, car aprés passaren molt grandíssims treballs. 
 

 i una breu recapitulació, quan un anònim pelegrí, Pierres, li conta a l’hospitalera 

que el guareix, Magalona, les seus penes passades:  
 

Fonch una vegada un fill de un home rich, lo qual ohí parlar de una donzella que estave 
en una terra estranya, y ell deixà a son pare y a sa mare per anar a véurer-la. Y la fortuna 
lo afavorí que ell conquistà l'amor de aquella gentil donzella molt secretament, sense que 
ningú de sos parents no y sabien res. Y ell se esposà ab ella y la prenguè per muller, y 
aprés la traguè de casa de son pare y de sa mare, y aprés la dexà en una montanya 
dormint per a cobrar tres anells que avia perduts (XXXIV, 5-10). 
 

8. Veu narrativa: tercera persona externa, només interrompuda per unes poques 

apel·lacions al lector, com les observem tancant alguns capítols: deixem ara... (XIX, 

XXII, XXVIII) i tornem a... (els anteriors i el XXXI). 

9. Abundància de personatges episòdics; moviment inusitat: la brevetat de l’obra 

comporta una nòmina més aviat minsa de personatges passatgers (cavallers cort 

Provença, hoste Pierres a Nàpols, ama, cavallers torneig, soldà Babilònia, oncle 
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Magalona a Roma, pelegrina, dóna que acull Magalona a sa casa, mariners primer 

vaixell, mariners rescatadors, etc.), no tots amb diàleg. De fet, la gran secundària és 

l’ama i la resta es limiten a breus intercanvis amb un dels protagonistes.  

10. Somnis i visions: prediccions que anuncien el destí. La paraula somni apareix una 

vegada i la paraula visió una altra, ambdues emprades amb semblant significació, 

però amb distint propòsit. Rebut el primer anell que li lliura Pierres com a penyora 

d’amor, assistim a l’únic somni real de la novel·la: Y estant en aquest pensament se 

adormí y dormint somnià que li parie que ella y Pierres estaven a solas en un gran jardí 

[...].Y quant fonch despertada contà tot lo somni llargament a sa ama (IX, 39-48). 

Magalona aprèn que encara no és temps de saber qui és el seu enamorat i comprova 

que altres penyores d’amor vindran a reforçar el seu vincle. Com ja s’ha suggerit 

abans, la falsa visió no és altra cosa que una estratagema ideada per Magalona per 

anar preparant els pares de Pierres davant l’imminent encontre familiar, una 

vegada conclòs el vot d’un mes d’anonimat:  
 

Senyor Comte, y a vós senyora Comtesa, jo só vinguda a vosaltres per declarar-vos una 
visió que jo he vista aquesta mateixa nit que és passada, perquè us aconsoleu y viscau ab 
esperança, car may persona ninguna no deu desconfiar de nostre senyor Déu. A mi·m 
semblava, senyors, que·l benaventurat sant Pere venie devant y portave per la mà un 
cavaller jove molt gentil y ell me deÿa: «Aquest és el cavaller per qui tu tant de bon cor 
pregas». Per ço senyor y senyora, açò és cosa que per cert se deu dir, car jo sé bé que 
vosaltres sou molt trists per causa de aquest fill, emperò creyeu-lo que jo us dich que 
abans de poch temps lo veureu viu y ben alegre a vostre fill (XXXVI, 11-18).  
 

L’escepticisme dels comtes és palés, malgrat voler acontentar l’hospitalera, 

esdevinguda confident. 

11. Tocs d’humor (no tant en l’assumpte com en la tècnica narrativa): podríem apuntar 

com a  mostra de comicitat la maldestra persecució que duu a terme Pierres 

llançant-li pedres a l’ocell rapinyaire i enfonsant-se en la mar en un llaüt vell que hi 

troba a vora mar (XXI, 1-32). 

12. Relat in media res: en aquest sentit el Pierres s’allunya dels clàssics del gènere, com 

ara les Etiòpiques que comença enmig d’una massacre a una platja, les causes de      

la qual coneixerem més endavant. La nostra novel·la avança, com hem dit suara, de 

forma lineal en tot moment, si bé es bifurca quan els protagonistes se separen. 



113 
 

13. Rerefons moral, amb suport de sentències i discursos; elements religiosos: 

indiscutible com ja s’ha avançat i com estudiem amb major profunditat en l’apartat 

de la novel·la hagiogràfica. 

14. Versemblança: absoluta, vista l’absència d’elements màgics o sobrenaturals –exclosa 

la Providència, “responsable” dels dos episodis més folklòrics i menys explicables 

com són el furt dels anells per un ocell i la troballa d’aquests en el ventre d’un peix. 

15. Comparació mítica dels personatges: només poden adduir una referència a              

la mitologia en la novel·la: Per cert vós sou lo més cruel y desleal home que may nasqué de 

mare, emperò per cert jo no puch dir mal de vós. Ay senyor, y què poguera jo més fer del que 

he fet? Vós sou lo segon Geson y jo la segona Medea (XXIII, 28-30).  La pobra Magalona 

passa per un moment de desori quan es troba sola al bosc i en la confusió de 

sentiments, un d’ells és el de la fúria sobtada que la duu a fer aquesta comparació   

–que naix de la sensació d’haver estat traïda per Pierres– amb Jasó i Medea, 

abandonada per aquell –que s’enamora de Creüsa (o Glauca)– malgrat haver-se 

casat amb ell i haver tingut dos fills, després de l’aventura argonàutica.124  

16. Relats subordinats que es desprenen de la intriga principal: no hi ha cap relat 

secundari derivat de la intriga central dels dos enamorats. 

17. Estil adornat (freqüents descripcions de llegendes i discursos d’apel·lació culta): no 

és un element que puguem trobar en el nostre relat. 

18. Contar-se entre si les històries de la seua vida. Abans de l’anagnòrisi, es produeix 

l’encontre entre un pelegrí malalt i una santa hospitalera: quan Magalona reconeix 

Pierres per la història que li conta de la seua vida, ella li dóna la seua rèplica:  

“Gentil, noble, y esforçat cavaller Pierres, alegrau-vos car veus ací la vostra leal muller 
Magalona, per la qual aveu passats tants de mals y tribulacions, y jo, per lo semblant, no 
n'he passats menys per amor de vós. Y jo só aquella que [...]. Y per ço, lo meu dolç y leal 
amich y senyor Pierres, mirau si jo só aquella que vós demanau”. 
Y llavors deixà caure los vels que aportave en lo cap y los seus resplandents cabells 
caygueren fins als genolls. (XXXIV, 34-43).  

                                                 
124 La comparació és adient, a més, atés que la parella mitològica fuig del palau del pare de Medea, el rei 
Eetes de la Còlquida, i són perseguits per aquest sense èxit. 
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El reencontre no es produeix com en la tradició grega gràcies a una peripècia 

afortunada sinó que «es el resultado de la resistencia y la búsqueda esforzadas, 

tanto de la doncella como del caballero».125 El retrobament implica el descobriment 

de la identitat dels dos i l’abandó de la identitat provisional adoptada durant la 

separació.126 

19. Final feliç: pau, premi, en compensació als treballs passats; matrimoni, condició sine 

qua non del gènere bizantí que proporciona un tancament adequat de l’aventura i 

rebel·lia juvenil per reconstruir una harmonia social que havia estat malfeta. El 

matrimoni públic segella el seu amor alhora que restaura l’ordre  social i familiar      

«e implica el retorno al lugar donde recibirán sus heredades».127 

Lobato tanca el seu treball fent una reflexió sobre els trets individualitzadors 

d’aquestes obretes d’enamorats. En el cas del Pierres de Provença creu que el seu fet 

diferencial respecte de les altres obres és la dedicació religiosa.128 Aquesta particularitat 

assenyalada per Lobato ens permet encetar la darrera part del present epígraf i enllaçar-lo 

amb el següent: l’hagiogràfic.   

 

2.1.3.4. Novel·la hagiogràfica 

Probablement, l’aproximació al gènere del Pierres menys sovintejada siga el de 

l’hagiografia. Mentres que alguns crítics han plantejat que la novel·la tenia un marcat 

accent religiós, però dins del gènere sentimental, d’altres han vist relació amb textos 
                                                 
125 Lobato, ibíd., p.79. 
126 Ibíd., p. 81 remarca que els dos gèneres es fusionen perquè només inclouen la caracterització del cavaller 
en les parts rellevants per al desenvolupament argumental, «pero sin modificar ni la estructura básica ni    
las repercusiones de su temática amorosa». En els segles posteriors, els aspectes cavallerescs minvaran al 
màxim «para quedar únicamente el armazón de enamoramiento, separación y final feliz, acompañado de    
la sensibilidad y el dramatismo que esto implica». Per la seua banda, Lozano (2001: 400) observa altres 
relacions genèriques: «Junto a estas señas de identidad propias de la novela de aventuras, encontramos 
también vestigios emparentados con la tradición trobadoresca o épica, como el amor de oídas (Pierres se 
enamora de Magalona de oídas); el compromiso secreto; la polionomasia (Pierres se cambia el nombre por   
el de caballero de las llaves) o la importancia del linaje (tanto en París y Viana como en Flores y Blancaflor       
el poeta cuenta su prosapia entreverada de motivos folclóricos). Algunos se perderán; otros, como                 
la polionomasia, se incorporarán definitivamente al género aventurero». 
127 Ibíd., p.81. 
128 Ibíd., p.82 destaca la cautivitat en Flores y Blancaflor, el cavall de fusta volador en Clamades y Clarmonda i 
l’obstinació de la donzella en París y Viana. 
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hagiogràfics com la Vida de sant Aleix129 i les Vitae Patrum. Revisarem, doncs, les diferents 

aportacions a l’estudi del caire pietós de la novel·la.  

Les primeres discrepàncies ja les trobem en autors del XIX i primeries del XX. 

Mentre que D’Ancona (1889: 412) creu que la religiositat de la novel·la converteix 

l’aventura amorosa en una llegenda devota, Söderhjelm (1924: 41) estima que, tot i que     

el sentiment religiós traspua al text pertot arreu, es tracta d’un sentiment religiós sincer, 

que no amaga les qualitats estrictament humanes dels personatges: les manifestacions 

religioses harmonitzen amb el to seriós i íntim del relat, al qual serveix de fons..., és a dir, 

no pas com a text devot.130 Anys més tard, Baumel (1965: 32)  insistia en el caràcter híbrid 

«de ce livre d’amour et de foi chrétienne». Baranda opina (1995a: XXXI-XXXIII) que              

la novel·la està plena de sentit cristià fins al punt que, en alguna ocasió, ha estat 

qualificada de “llegenda devota”, tot i que el relat desitja romandre conscientment dins         

els límits de l'àmbit profà. Anna M. Babbi (2003: V-XIII) insisteix en l’obra com a 

justificació per explicar la construcció de la catedral de Magalona, remarcant-ne així una 

clara intenció religiosa, de manera que  el que realment rau en el rerefons de la història és 

la maduració espiritual dels protagonistes durant la seua fugida i posterior separació.      

És en aquest punt on Babbi reclama una major atenció a altres fonts possibles de                

la novel·la, ço és a la tradició hagiogràfica –les Vitae Patrum, entre d’altres.131 

Com ja s’ha avançat en l’apartat anterior, els gèneres d’aventures i hagiògrafic tenen 

molt a dir-se: el primer sobreviurà gràcies, en part, a que el segon hi trobarà motius 
                                                 
129 Els elements que vinculen el Pierres de Provença amb la vida de Sant Aleix podrien ser que tant Pierres com 
Aleix viuen un exili, voluntari en el cas d’Aleix; pateixen tempestes marines que alteren els seus viatges, i 
tornen d’incògnit a casa on estan un temps sense donar-se a conéixer a la família, tot i que els terminis 
temporals no són comparables. Si busquem punts de contacte amb Magalona, els dos fugen d’un matrimoni 
no desitjat –celebrat o no– i fan vida humil i penitència fins al punt de ser considerats sants en vida; també hi 
podem afegir l’existència d’una forta relació entre la mare d’Aleix i la seua esposa, semblant a la de 
Magalona i la comtessa, que descarrega en l’hospitalera la seue angoixa sobre el destí del seu fill. 
130 Ibíd.: «Sans doute, l’auteur est pénétré de sentiments pieux, mais son intention n’a certainement jamais été 
d’ecrire un livre d’édification». 
131 Ibíd., p.XII: «Essa fornisce difatti molti elementi di continuità tra testi poetici e prosastici relativi a vite di 
santi e opere profane che in vario modo ad esse si ispirano o si ricollegano. Il personaggio di Maguelonne 
che si ritira conducendo una vita quasi monastica per dedicarsi ai pellegrini e agli ammalati si apparenta a 
numerosi altri protagonisti delle Vitae Patrum, i quali consacrano la loro esistenza ai poveri e ai sofferenti».  
A més, Babbi opina –com Mario Roques (1926: I-V)–131 que al Pierres de Provença només veiem una fascinació 
per les restes de la cavalleria, el corfoll superficial d’un món ja llunyà dels lectors del segle XV. 
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interessants per rellançar els textos devots, com ara les proves que han de superar            

els protagonistes, perfectes per a modelar els personatges que busquen la santedat.132  

La novel·la grega es desenvolupa i cristianitza en la literatura medieval. Aquesta 

relació, però, no és nova car ja coneixíem històries de dones castes als fets apòcrifs 

(històries com la de Pau i Tecla presenten motius semblants als de les Efesíaques), que 

recullen textos medievals (Speculum historiale, Llegenda àurea, etc.); d’altres passaren a 

formar part de les vides de sants exemptes. La primera novel·la genuïnament cristiana és 

Recognitiones de Clemente Romano (o Pseudo-Clementinas),133 on es poden trobar diàspores 

familiars, persecucions, atacs a la castedat, falses mortes, etc., i sobretot una concepció del 

temps marcada per la casualitat com les novel·les gregues, però no de l’atzar, sinó de        

la voluntat divina.  

Com ja hem vist abans, en parlar de la novel·la idíl·lica i de la novel·la bizantina,     

el primer d’aquests dos gèneres va patir una deriva conservadora en consonància amb    

els moralistes de principis del XV i el segon li va oferir als relats devots un marc aventurer 

magnífic on situar els pelegrinatges penitencials i edificants de sants i màrtirs de tota 

mena. De la mateixa manera que observem com els cavallers van cristianitzant-se amb      

el decurs dels segles, podem entendre que el pecat comés en fugir de la cort i atacar           

la cortesia i les normes morals pot, en conseqüència, transformar un cavaller en un esclau i 

en un malalt i una princesa en una pelegrina i una hospitalera.  

Lozano (2000: 399-400) desglossa les raons del gènere híbrid d’obres com el Pierres 

de Provença, producte del llarg contacte entre l’aventura i l’hagiografia que transforma      

la versemblança de la novel·la grega en un temps miraculós, en el qual la irrupció de         

la casualitat esdevé quotidiana i propicia fets extraordinaris. Així, tenim que la trama de 

                                                 
132 Lozano (2000: 1135) explica el vincle entre el gènere d’aventures i l’hagiogràfic: «Los relatos hagiográficos 
vieron en las pruebas de los protagonistas de las novelas griegas un modelo de virtud a imitar y, al mismo 
tiempo, estos relatos conservaron la memoria histórica del género hasta que en los siglos venideros renazca 
de nuevo independizándose de la novela de caballerías y manifestándose como un género autónomo». 
133 Del relat deriven dos importants cicles narratius en el marc del gènere de l’aventura: el de Crescència-
Constanza-Hildegarda (Cuento de una santa emperatriz, Otas de Roma, Carlos Maynes, Mainete, Berta la de los pies 
grandes) i el dels bessons separats (relats inspirats en la llegenda del cavaller Plàcidas o de sant Eustaci). 
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les novel·les gregues s’organitza al voltant d’una sèrie de proves –penalitats i patiments– 

decidides per la fortuna que els herois han de superar abans de la reunió final. Segons 

Williamson  (1991: 51) el cavaller errant ve a ser la versió laica de l’homo viator, present en    

la tradició religiosa des de l’epístola de sant Pau als hebreus. Per la seua banda, Martínez 

Muñoz (2011: 25) explica l’evolució de l’aventura profana en peregrinació hagiográfica 

perquè els herois han estat assimilats pels patrons hagiogràfics, apropant-se així al 

concepte d’heroi sant. Els ideals civils i els religiosos es fonen en la figura dels cavallers, 

nous miles christi, en una societat profundament cristiana on els valors de perfecció 

individual s’identificaven totalment amb els de l’Evangeli i els herois s’han d’emmirallar 

en aquells que havien merescut arribar als altars, protagonistes de les vite que són 

presentats com els grans herois. Hi va haver un intens trasvassament de materials entre  

les vite i altres gèneres narratius. 

L'obra està dividida en dues parts: en la primera predomina l'esperit cavalleresc; 

després de la separació dels amants, 134 Pierres es reafirma en el seu catolicisme malgrat 

estar en Alexandria i Magalona és qualificada de “santa” en vàries ocasions. Déu, nostre 

senyore Jesucrist, la verge Maria, sant Pere, iglésia són paraules repetides constantment tot al 

llarg de l’obra, però fonamentalment en la segona part on sovint els dos protagonistes es 

troben en un mal pas: Magalona sola i perduda al bosc, Pierres captiu, Pierres nàufrag, etc.  

Entre els capítols I i el XIX la relació dels protagonistes amb la religió i amb Déu és 

més aviat neotestamentària, més amb un Déu de l’amor, que se sent satisfet amb                

el compliment bàsic dels preceptes. Durant aquesta primera meitat de la narració 

l’harmonia entre el món dels homes i el celestial marca  els esdeveniments.  

                                                 
134 Houdebert (2011) analitza el motiu del pelegrinatge en Flores i Blancaflor, Amadas i Ydoine, L’Escoufle, obres 
que llancen als camins herois moguts per l’amor, perduts en questes paral·leles, fins a l’extrem que aquest 
pelegrinatge esdevé motiu central de la trama. Després explica com el pelegrinatge va transformant-se, 
espiritualitzant-se a partir del model cristià, allunyant-se del model cortés. Tots tres textos tenen en comú la 
celebració d’un amor que Déu i la societat poden reconèixer com legítim i qui es compleix dins el matrimoni 
cristià: «Le pèlerinage, mettant à un les amants et les exposant à l’hostilité du monde, leur permet en 
définitive de mériter leur bonheur devant Dieu et les hommes» (p.49). 
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Tot just començant el relat ens assabentem que l’acció es desenvoluparà en una 

terra feliçment i recent deslliurada del jou sarraí  (Aprés de la ascensió de nostre senyor 

Jesuchrist, quant la santa fe catòlica començà a regnar en les partides de Gàl·lia, I, 1-2) i 

governada per uns comtes bons cristians, que han rebut el regal d’un únic fill tant perfecte 

(més semblave cosa divina que humana, I, 6), per la qual cosa tots els seus súbdits (tostemps 

donaven gràcias a nostre senyor Jesuchrist, I, 9). 

La rèplica de la comtesa a la demanda de llicència per anar a veure món (III, 33-35) 

conté una nova acció de gràcies i l’admonició de no voler forçar la generositat de Déu:       

Y així mateix teniu molts béns, moltes nobles senyories, gràcies a Déu. Per què, mon fill, teniu vós 

enveja de conquistar ni aver altres béns? Obtingut el vistiplau parental, Pierres rep els consells 

dels progenitors per al viatge, entre els quals destaca: y anau tostemps servint a nostre senyor 

Jesuchrist (IV, 10-11). És a dir, sigues un veritable miles christi.  

Dia de justes a Nàpols. Pierres inicia el seu dia cumplint els preceptes: Lo diumenge 

següent Pierres havie molt grandíssim desitg de véurer y conéixer la gentil Magalona, y se llevà 

dematí y anà a oyr missa (V, 1-2).  A continuació, el narrador explica el triumvirat devocional 

de Pierres: Déu, la verge Maria i sant Pere en qui ell tenie tota la esperança y aportave sobre   

lo elm dues claus d'argent, les quals eren molt riques y eren fetes molt subtilment, y per lo semblant 

eren tots los seus ataviaments y los cavalls guarnits y cuberts de claus, a honor del dit sant Pere (V, 

5-8). La devoció per sant Pere va més enllà de l’àmbit religiós conformant la seua imatge 

pública de cavaller que acut a les justes amb una armadura i un cavall coberts de claus.135 

Pierres fa servir l’església per mantindré relació amb l’ama de Magalona, mitjancera entre 

els enamorats: ella lo trobà en la iglésia dient hores, y ella entrà en la capella hont ell era per a dir 

ses oracions (VIII, 1-2); Com Pierres trobà un dia la ama de Magalona en la iglésia y acostà's a ella 

per a dir-li alguna cosa en secret (X); la ama posà molta diligència de parlar ab Pierres, lo qual 

estava en la capella ahont ella avie altres vegades parlat ab ell (XII, 1-2). 

                                                 
135 Crist li va donar a Simó Pere unes claus metafòriques que obrien el cel o el regne dels cels, l’actual símbol 
de l’autoritat papal.   
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Durant la segona entrevista, l’ama vol sostreure-li a Pierres alguna informació sobre 

la seua identitat fent-li veure els avantatges: Car per ventura poríeu ser de tal part que de vós y 

ella se farà casament ab la gràcia de nostre senyor Déu Jesuchrist y de la gloriosa verge Maria (X, 

25-26). En el següent encontre, mentre l’ama qüestiona l’honestedat de Pierres, aquest es 

defén:  

Senyora, jo us jur ací devant nostre senyor Déu que la mia intenció és pura y honesta, y no 
desije altra cosa sinó que, ab voluntat de nostre senyor Déu, jo pugue viure ab la gentil 
Magalona ab lo sant sagrament de matrimoni, per mijà de santa mare Iglésia, ab tota aquella 
solemnitat que s’i pertany y no en altra manera. Si en altra manera jo ho vull, que Déu no·m do 
bé ni honra en aquest món (XII, 20-24).  

 
És a dir, iuramentum factum est... i, a més, ell accepta el pitjor dels càstics que Déu li 

vulga imposar. Són paraules premonitòries. 

El primer encontre privat entre els dos enamorats es produeix al capítol XIII, quan 

Magalona després d’haver escoltat breument a Pierres, li fa una reflexió fonamental que 

implica obeir un mandat diví: Y puix que  assí és que  los dos som tant enamorats la hu de 

l'altre,  que par que vinga de Déu (XIII, 53-54). La conseqüència lògica  a què els cal arribar és 

el matrimoni: veus ací del tot la vostra Magalona: jo us fas senyor del meu cos, suplicant-vos 

humilment que me vullau guardar secretament y honesta la mia persona fins al dia de nostre 

casament.  (XIII, 60-63).  Fet el bescanvi de penyores d’amor, Pierres renova el jurament:  

vos promet que bé y lealment compliré lo manament vostre si plaurà a Déu y a la verge Maria.  
Senyora, si us plaurà,  preneu vós de mi, com de vostre leal espòs y marit y com aquell que 
tostemps vos vol obehir lo manament vostre, aquest anell en testimoni del casament nostre. 
(XIII, 72-75). 
 

Després d’uns capítols de justes i preparatius, la parella marxa de la cort. Fora de    

la cort, del palau, de la civilització, està el món obert sense normes ni lleis, està l’espai no 

urbà, està el bosc. I és ben sabut que el bosc és el territori de l’anti-cortesia, l’espai sense 

espectadors on regeixen altres normes... o cap. Ens trobem davant la forêt com a frontera. 

La quasi sistemàtica manca de descripcions del bosc ens fa qüestionar-nos: com és aquest 

bosc medieval que dóna peu a tantes aventures? Què en sabem de l'entorn físic real? 

Aquest és l’entorn on es refugien Pierres i Magalona: «quant lo sol exia ells llavors se meteren 
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en una gran montanya espessa que estava prop de la mar. Y quant ells foren ben dintre de la 

montanya, descavalcaren sobre aquelles verdes herbes que allí estaven y allí reposaren y parlaren de 

la llur gran ventura» (XVIII, 6-9). L’entrada al bosc sempre indica una entrada a un món 

paral·lel al territori cortès, i ultrapassar aquest límit llança els qui s’hi aventuren fora de   

la societat establerta amb l’estigma del pecat i la proscripció a tots els nivells. La seguretat 

que experimenten els furtius al bosc depén de la convicció exterior que la floresta 

representa tots els perills físics i espirituals imaginables. És la superstició, doncs, dels qui 

habiten el món real la que permet l’existència fortificada dels habitants de la floresta, 

fugitius de la justícia divina i humana. Aquest locus amoenus, sovint matisat i no 

excessivament endolcit, ens retrotrau als temps perduts en la memòria de l’home on el pes 

de la llei i les obligacions era tan imperceptible que no es coneixien conceptes com pecat o 

traïció. La civilització no hi entra dins el bosc.  

En aquest locus amoenus136 el cavaller se sent lliure per desfermar les seues passions 

amoroses, malgrat els compromisos de castedat adquirits amb el matrimoni secret. Pierres 

ha cremat ja algunes etapes de les fases d’aproximació eròtica cortesa (visus, alloquium, 

basia) i fa un pas enllà (tactus),137 trencant el pacte, i n’haurà de pagar les conseqüències. En 

aquest moment d’èxtasi amorós, apareix Jahvé, el déu de l’antic testament, just quan a 

Pierres: li semblave que estave en paradís. Emperò nostre senyor mostrà que en aquest món no y ha 

plaher sense dolor ni benaventurança complida (XX, 19-20). Tot just aparegut l’ocell i separats 

els dos protagonistes, la seua relació amb Déu canvia de dimensió, on la divinitat passa de 

ser un ésser distant a un interlocutor  a qui s’adrecen en una conversa de tu a tu. Allunyat 

de Magalona en la seua persecució de l’au, Pierres se’n recorda de Déu i la verge Maria. 

Prompte trobem les primeres mostres de penediment: Ja agués plagut a Déu que jo no 

hagués pres los anells ni lo sendat d’allà ahont eren y que no·m fós curat de tocar-los (XXI-12-13) i 

                                                 
136 Si en lloc d’aquesta imatge profana, pensem en el hortus conclusus, frase extreta del Càntic dels càntics (“Ets 
un jardí tancat, germana meva, esposa: un jardí tancat, una font segellada”, IV, 12), que va esdevenir símbol 
de la virginitat de Maria, podríem fer una lectura més religiosa de l’escena al bosc i del que suposarà que 
Pierres profane la fins aleshores immaculada donzella.  
137 Tradició erotològica –Ovidi, Alain de Lille, A. Capellà. Ja sabem que la castedat és norma en el gènere i 
només s’arriba al factus en el tàlem nupcial. 
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Y plagués a Déu que jo fós mort dos di[e]s abans que arribàs a la ciutat  vostra, perquè vós seríeu 

ara en casa del senyor rey, vostre pare (XXI, 54-56). I la compassió de qui es reconeix culpable i 

deixa en mans de Déu el seu destí, el seu merescut càstic però encara li queden forces per 

intercedir per Magalona:  

O, Senyor Déu tot poderós y a vós gloriosa Verge Maria, jo us suplich que vullau perdonar-me 
los defectes y pecats que jo contra les vostres preceptes he molt breument comesos y ofés. Per ço 
só digne de comportar tant cruelíssima mort y cent vegadas més congoxosa. Així que, Senyor 
Déu, jo só content de comportar-la y de no viure més, y la rebrie encara de millor cor si jo sabés 
que la mia leal amiga y esposa no passa mal ni dolor (XXI, 37-39).  
 

Davant les primeres adversitats, Pierres retroba Déu i fa un acte espontani i sincer 

de contrició, tot demanant benevolença envers la seua dama, tant a Déu com a la verge. 

Pierres entre sarraïns, cautiu dilecte del soldà de Babilònia, mena una vida trista, 

però sense perdre de vista el nord de la vida de tot bon cristià:  

sens fer demonstració alguna, emperò tostemps lo seu cor estave en Déu y en la santa fe 
cathòlica. Y moltes vegades pregave a Déu plorant que, pus lo avia fet escapar del perill de la 
mar, que li dexàs rebre devotament lo sant sagrament de l’altar abans que finís sos dias. Moltes 
almoynes feÿa Pierres als pobres pelegrins que passaven per aquella terra, per amor de la sua 
gentil Magalona, que nostre senyor Déu li ajudàs (XXII, 19-24).  

 

Catòlic practicant en secret, lluny dels ulls dels infidels, només alberga dos desitjos: 

morir com a cristià i que Déu cure de Magalona. Ella, per la seua banda, reacciona de 

forma semblant però amb matisos. La princesa ha desobeït els pares, però el seu primer 

pensament no és el del sentiment de culpa: quan Magalona se n’adona de l’absència de 

Pierres pensa que s’ha degut a alguna causa externa i continua defensant la puresa del seu 

amor i pensa que el dimoni els ha separat per no haver-lo corromput. Travessa diferents 

fases en un breu període de temps des de la incomprensió a la desesperació, passant pel 

sentiment del rebuig amorós i la culpabilització de l’amant absent.138 Una vegada 

assumida la desaparició inexplicable de Pierres, la princesa Magalona s’adreça únicament 

a la mare de Déu –de dona a dona– a la qual demana consol i reveure el seu marit abans 

de la mort, mostrant-se disposada a cercar-lo arreu del món:  

                                                 
138 «Vós sou lo segon Geson y jo la segona Medea», XXIII-27. 
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O, gloriosa verge Maria, vós qui sou llum y mare de tota consolació y consoladora dels 
desconsolats, plàcia-us donar en aquesta pobre y trista donzella alguna consolació de la vostra 
gràcia, y guardau-me Senyora la mia memòria perquè lo meu cor y la mia trista y dolorosa 
ànima no·s perda! Dexau-me veure, Senyora, abans que muyra lo meu senyor y marit Pierres. 
Ay, si jo pogués saber ahont és, encara que fos al cap del món jo·l seguiria sense dubte (XXIII, 
41-46).  

 

Confia només en la Verge, el seu darrer desig no és morir com a cristiana i està 

disposada a cercar Pierres onsevulla que es trobe. 

Trobat el camí de Roma i disfressada de pelegrina arriba a la capital del cristianisme 

i genuflexa i contrita s’adreça per ordre de rellevància al triumvirat de figures celestials 

(XXV, 4-23): 

1. A Déu li reconeix que ambdós han estat pecadors (açò nos és esdevingut per los pecats 

que avem comesos, 7-8) i li demana que li torne el seu Pierres  (de tornar-me lo meu dolç 

y leal cavaller, marit y senyor Pierres, si és possible, ab lo qual per la vostra benigne gràcia 

jo era tant noblement esposada, 13-15).  El fet que accepte la seua condició de pecadora 

és una captatio benevolentiae perquè ella no és conscient del que ha fet Pierres i li 

recorda a Déu, per altra banda, que estan casats per la gràcia divina –tot i que en 

matrimoni secret. 

2. A la verge Maria li reitera la petició de consol i orientació/protecció ja feta: Senyora, 

jo me acomane molt a vós de bon cor y de bona voluntat perquè no vaja axí perduda y 

desconsolada per lo món (18-19). 

3. Finalment, a sant Pere, lloctinent de Déu en la terra, li prega, en primer lloc, que 

“plàcia-us guardar y defendre de tot mal lo meu dolç y leal amich Pierres” (20-25) i en 

segon lloc que, des de la seua privilegiada relació amb Déu, “vullau vós suplicar a 

nostre senyor Déu per nosaltres” (25). 

Després del pelegrinatge romà, Magalona arriba a terres provençals on fa un pas 

més en la seua reconversió espiritual com bé resumeix el títol del capítol XXVI Com            

la gentil Magalona se posà en lo port Sarrazi a servir los pobres de Déu, en un pobret hospital y allí 

guardà la sua virginitat, esperant novas del seu amich Pierres. Per tant són molts els objectius 

que allà podrà acomplir: servir Déu, fer penitència, guardar la castedat i assabentar-se del 
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que li haja esdevingut a Pierres. I tots són aconseguits. L’illa de port Sarrazí és punt 

d’arribada de viatgers marins i lloc on molts hi vénen malalts:  

Y Magalona anà a mirar aquell lloch y agradà-li molt, y dels diners que ella tenie féu fer un petit 
hospital, en lo qual hi féu fer tres llits perquè los pobres aguessen recapte. Y prop de l'hospital 
féu fer una iglésia petita ab un altar, lo qual ella féu anomenar sant Pere en remembrança del 
seu leal amich Pierres. Y quant la iglésia y lo hospital foren acabats, Magalona se posà ab gran 
devoció a servir los malalts, y feÿa molt àspera y santa vida. De manera que tota la gent de la 
isla y de tot entorn la tenien per santa y que la anomenavan la santa pelegrina, y aportavan-li 
molts grans ofertes (XXVI, 10-15).  

 

L’ex-princesa, ex-pelegrina, ara monja hospitalera aprofita els diners que encara 

guardava –rendes de la seua privilegiada posició social anterior– i funda un hospital on 

són atesos amb devoció els malalts que hi arriben per part d’una dona abnegada que 

aconsegueix atreure l’admiració dels que la consideren ja santa i les almoines dels que 

volen contribuir a la continuïtat del seu treball. Sense oblidar però la promesa feta a sant 

Pere a qui dedica l’altar de la petita església en record de la intercessió feta al sant en favor 

de Pierres. La fama de la santa hospitalera posa en contacte Magalona amb els comtes        

–persones molt cristianes ja abans– que ara necessiten consol espiritual per la pèrdua del 

seu fill i li encomanen a l’hospitalera que “pregàs a nostre senyor Déu y al gloriós sant Pere que 

li enviassen algunes bones noves de son fill” (XXVI, 30-36).   

Els capítols XXVII i XXVIII suposen un daltabaix per a l’esperances dels comtes i 

Magalona quan apareixen els anells al ventre d’un peix. La troballa entesa com una senyal 

divina de la mort de Pierres és rebuda –com ja hem vist (XXVII, 13-15)–  per la comtessa de 

forma totalment desconhortada. En canvi, la postura del comte és d’un estoïcisme i 

resignació cristiana tan admirables que quasi resulten freds: 

Sapiau, noble senyora, que aquest fill no era nostre, abans era de Déu, y per la sua gràcia no·ls 
avia prestat per a donar-nos algun poch de plaher. Y ara és li estat plasent de fer la sua voluntat 
d'ell com de cosa pròpia sua, per ço vós ni jo no·ns devem enujar. Per la qual cosa jo us prech 
humilment que aquesta dolor vos cesse y lloau a nostre senyor del que vos ha enviat. Si u feu, 
fareu-ne plaher a nostre senyor Déu y a mi (27-31).  

 

És a dir, som esclaus del Senyor: siga feta la seua voluntat. Comunicada la troballa a 

la princesa, ella mira de consolar la comtessa, però la seua pregària indica que, malgrat 
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que la fe és forta, l’esperança trontolla: se agenollà devant lo altar de sant Pere, pregant a Déu y 

al príncep dels apòstols, que ells lo volguessen guardar y defendre de sos enemichs si viu era, y si 

mort, que volgués aver mercé de la sua ànima (XXVIII, 26-28).  

Pierres embarcat, perdut i abandonat en l’illa de Sahona, fa una contribució 

involuntària –per intervenció divina– a l’obra de caritat de Magalona quan els mariners 

fan donació dels barrils de sal on el cavaller havia amagat el tresor rebut  del soldà de 

Babilònia. Magalona, ecònoma i administradora excepcional, en sabrà fer bon ús:  

Y aprés los desféu y trobà gran tresor dintre. Y tantost féu venir molts mestres y féu fer una 
bella iglésia. Y augmentà los edificis y missas y lo servici de Déu, y féu un gentil hospital y 
gentil iglesia, la qual tostemps feÿa molt bé. De manera que tota la gent de la terra començaren 
de venir a visitar la iglésia y aportaven-hi moltes almoynes y tots se maravellaven de tants 
gentils y profitosos edificis que feÿa fer la hospitalera (XXX, 28-32).  

 

Dels infidels només interessa el seu or per contribuir al servei del déu cristià, res 

més; el tresor donat pels sarraïns arriba al port Sarrazí en una mena de justícia poètica per 

recompensar els greuges passats comesos pels musulmans en terres franceses segles abans 

i per reafirmar la cristiandat puixant d’una illa consagrada al servici de Déu, amb força 

èxit de la mà de Magalona. 

Al capítol XXXII Pierres comprén que  la punició divina encara té recorregut:  

No bastava, Senyor Déu, que jo hagués tant dolorosament perduda la mia dolça y leal esposa, y 
aprés la fortuna tant cruel me avia posat en servici de aquell moro, enemich de la santa fe 
cathòlica, la qual jo he mantenguda ab tant treball gran temps, y ara que jo pensava confortar y 
alegrar lo meu senyor pare y la mia senyora mare y als meus parents, só vingut en aquest lloch 
y desert ahont no tinch ninguna consolació humana (10-15).  
 
La Providència li recorda que el seu purgatori encara no ha arribat a la fi. Per segona 

vegada desitja la mort i ja està dispost a retre l’ànima a Déu, qui, escoltada la pregària i 

revisats els treballs que havia fet passar a Pierres fins aleshores, decideix posar fi a 

l’atziaga fortuna del nàufrag: Emperò nostre senyor Déu, qui may desampara los seus, permeté 

que en aquell lloch vingué  una barca de pescadós per a pendre aygua dolça (22-23). Ja no hi haurà 

més càstigs, només caldrà paciència per a tornar a casa. Alguna cosa canvia en l’interior de 

Pierres quan, durant el trajecte fins a Aigües-Mortes, s’assabenta de l’existència d‘un 

hopital a l’illa de Port Sarrazi, on els mariners li demanen que:  
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“prometau de anar-hi, que per cert allí trobareu remey per la vostra malaltia”. Y Pierres, per lo 
bé que li digueren de aquella santa iglésia, féu vot y prometensa a Déu y al gloriós sant Pere 
que hi estarie un mes sense dar-se a conéixer a ningú perquè li donàs sanitat y noves de la gentil 
Magalona (45-49).  

 

La fama de Magalona està ja molt estesa i l’hospital és lloc de miracles i de sanitat; 

serà en aqueix moment quan Pierres, esperançat –i aquest és el canvi–, fa el vot 

d’anonimat a canvi de guarir i saber alguna cosa de Magalona. 

La salut millora, però no així el desig de viure perquè dubta molt que Magalona 

siga viva:  

O, senyor Déu tot poderós, si per la vostra infinida pietat y misericòrdia me volíeu enviar noves 
de la mia leal esposa, tots los mals y treballs que jo he passats no serian res per a mi car tots los 
pendria en paciència. Emperò Senyor Déu, jo he merescut comportar pijor car só estat causa que 
ella ha deixat a son pare y a sa mare y a tot lo seu regne, y per lo semblant só estat causa que  las 
bèstias salvatges la han menjada y devorada. Aquella persona que era tan gentil y noble, si vós 
Senyor Déu per la vostra infinida pietat y misericòrdia no la aveu guardada, ella és morta. 
Plàcie-us Senyor Déu que jo no visca més en aquest món perquè és ple de misèria. (XXXIII, 14-
21).  
 

Aquesta tercera pregària directa a Déu –després de les del naufragi al mar i de l’illa 

Sahona– reincideix sobre la voluntat de saber noves de Magalona, l’assumpció de tota 

culpa dels pecats comesos i l’exoneració de la seua estimada, molt probablement morta, 

sense la qual la vida li és feixuga. 

La confessió velada que fa Pierres a l’hospitalera suposa que ella el reconega i es 

dispose a donar-se a conèixer. En aquest punt l’únic aspecte rellevant el trobem                 

en el llavatori de peus, per la càrrega simbòlica que té: Amich, veniu ací ab mi que jo us        

he ordenat lavatori per a vós, per rentar-vos las cames y los peus, y crech que us faré grandíssim bé.    

Y tinch ferma esperança que en breu temps Déu vos tornarà la sanitat en la persona. (XXXIV, 32-

34). Així com Magalona es purifica, cal que ho faça Pierres, per rentar-se, entre d’altres 

coses, de la seua concupiscència, de les seues virtuts estrictament cortesanes.139 I ho va fent 

pas a pas (naufragi a l’illa, desesperació, malaltia, quasi mort, l’estada dels nou mesos 

                                                 
139 En diverses etapes «Pierres tiene que someterse a un proceso similar de destrucción de su ser; sólo había 
sido alejado de su entorno social y amoroso, pero mantenía intactas sus virtudes cortesanas [...]», Gómez 
Redondo, op. cit., p.1762). 
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simbòlics  a l’hospital de Crapona, 140 la restitució dels anells perduts141 a la família i, de 

retruc, a  la donzella) fins que li és permés arribar a un altre hospital, el de Magalona, 142 

que li administra, com si fos una sacerdotessa, la purificació definitiva en rentar-li els peus.        

El gest, segons Gómez Redondo  (2012: 1762-1763), suposa el tancament del cercle:  

de ahí que la primera acción que esta “santa persona” realice sea la de lavar los pies y las manos 
de quien supone ser un “pobre doliente”, afligido en extremo por la culpa sentida; deben 
considerarse, también, antitéticas las acciones de separación –Pierres quebraba el ámbito secreto 
de la belleza de Magalona– y de la reunión –la hospitalera limpia la suciedad de cuerpo del 
penitente–; sólo entonces se produce, gradualmente, la anagnòrisis. 

 
 L’aspecte religiós comença a diluir-se a mesura que els personatges recuperen        

els seus papers essencials dins la història. En els darrers capítols som testimonis d’ 

 una falsa visió amb un  missatge de sant Pere, mitjançant la qual Magalona vol 

renovellar l’esperança dels comtes i preparar l’encontre amb el fill (XXXVI, 11-16) 

 un Deo Gratias davant l’altar de sant Pere a l’illa promogut pel comte quan és 

assabentat de sengles històries: lo comte prengué a son fill Pierres per la mà y anà-sse'n 

devant lo altar de sant Pere y la comtesa prengué a la gentil donzella Magalona y anaren tots 

plegats de molt bon cor a donar gràcias a nostre senyor Déu y al gloriós sant Pere. (XXXVIII, 

6-9). 

 Un matrimonium canonicum quan el comte, embargat de l’alegria, l’agraïment i 

l’oportunitat de fer una bona aliança, li proposa ipso facto a Pierres, qui no planteja cap 

objecció i li confessa que sempre havia estat la seua convicció casar-se amb Magalona 

                                                 
140 L’escena en què Pierres, malalt a l’illa de Crapona suplica ésser transportat en una vaixell provençal 
(XXXII, 32-35: Pierres anà al patrò suplicant que per amor de Déu lo volgués aportar a la terra de Provença perquè ell 
era de aquella terra, y avia estat gran temps malalt. Y lo patró li digué que per honor de Déu y per amor de la terra, que 
ell lo se n'aportaria de molt bona voluntat) presenta certes reminiscències amb aquest passatge del Guillem 
d’Anglaterra (1927: v.973-986: l'endemà, quan clareja, el rei s'arrisca a tornar abordar als mercaders, que ara 
estan preparant-se per salpar. Quan esta tot llest en la nau i van deixant anar amarres, cau als seus peus 
pregant-los que, per l'amor de Déu, li deixen embarcar amb ells. Accedeixen a la demanda i l’acullen a bord. 
Aviat surten del port i es fan a la mar). 
141 Els anells no només simbolitzaven el segellament de l’amor honest: «Del mismo modo que Pierres había 
robado la honestidad de Magalona, él se vera desposeído de los signos que sintetizaban las tres verdades con 
que había ganado a Magalona: la caballeresca, la linajística y la amorosa» (Gómez Redondo 2012: 1761).  
142 Bohigas (1968: 199) aporta un detall interessant: «El desembarco de Magalona en Aigües Mortes y su 
fundación de la iglesia y hospital de San Pedro recuerda un episodio análogo de Florencia de Roma». Cuento 
muy famoso del Emperador Ottas y de la infanta Florencia su fija (traducció o basada en Florence de Rome). 
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amb el consentiment dels comtes i en cerimònia oficial. Llavors sense perdre temps:    

Y tantost feren venir un bisbe y la comtesa los donà anells molt gentils y molt richs, ab los 

quals Pierres y   la gentil Magalona se desposaren (XXXVIII, 16-17). 

Restaurada la relació amorosa, es prenen precaucions per no trencar la castedat143 i 

dormen en habitacions separades, perquè cal fer les coses d’acord amb les normes: Pierres 

és retornat a casa de la mà de Magalona i el comte li demana a Pierres que es case amb      

la princesa, en una escena que suposa la recuperació de la pau social, obtinguda després 

de la penitència religiosa. El nou anell, a més, unirà dues dinasties i dos territoris sota       

el regnat del fill nascut en el si d’un matrimoni cristià, beneït per la família i per l’Església.  

Com s’ha vist, durant quasi tres anys els dos enamorats patiran una llarga 

penitència: el càstig més dur serà el de Pierres, que es mourà com  un joguet manipulat per 

la providència, mentre que Magalona serà una penitent més activa, més ama del seu 

destí.144 El gir moralitzant d’aquesta mena de novel·les té com a corol·lari una 

transformació radical del paper de la dona, que, com és el cas Magalona, conserva la seua 

llibertat d’acció però sempre sotmesa al servei de les obres pietoses.145 Segons Szkilnik 

(2010: 15), els textos idíl·lics del segle XV no lamenten el paradís perdut sinó que anhelen 

el paradís futur on s’arriba menant una vida exemplar: el desig no és innocent, sinó         

un desig que cal controlar, orientat per les exigències socials. El paradís no és l’aventura 

esbojarrada de dos joves enamorats sinó la benaurança d’una vida viscuda segons            

les normes i compartida en puresa a la qual s’arriba una vegada superades les proves 

enviades per Déu. 

 La història pretenia passar com una explicació llegendària de la fundació de            

la catedral146 de Magalona, com llegim en el darrer paràgraf de la novel·la:  «Y per amor de 

                                                 
143 Amb tot, Magalona recupera aviat la seua condició anterior de princesa i també el seu desig amorós. 
144 Gómez Redondo, ibíd., p.1761. afirma que la separació «se convierte en punto de partida de la búsqueda 
de Pierres que inicia Magalona, a la par de someterse a una dura ascesis, que incluye la ocultación de su 
hermosura y de su identidad como aspectos primordiales».  
145 Aquesta resistència a la resignació femenina passiva, la podem connectar amb les màrtirs, que també són 
personatges molt actius, com també ho són les protagonistes femenines del Blanquerna de Llull, novel·la 
clarament hagiogràfica. 
146 Altres títols que comparteixen el motiu de la construcció d’esglésies o monasteris són Carlo Magno, Cid, 
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açò que tinch dit se anomena aquesta història la història de la gentil Magalona, perquè ella fonch    

la primera fundadora de aquella santa iglésia y hospital» (XXXIX, 15-16). 

 

Conclusions 

 Un únic personatge, per molt central que siga dins la trama, no fa l’obra... o sí!      

Un cavaller que no fa cavalleries, és un cavaller? És suficient que el personatge principal 

siga etiquetat de cavaller perquè, automàticament, l’obra passe a ser denominada 

cavalleresca? Probablement no, però tal vegada sí que era el reclam més senzill de cara als 

lectors del segle XV: una de cavallers. L’autor/a anònim/a del Pierres de Provença va voler 

contar alguna cosa més que cavalleries quan es va decidir a escriure aquesta novel·la breu. 

Després de quasi tres segles de cavalleries, d’una sèrie de lectures i, possiblement, tenint 

en compte que el seu públic lector era majoritàriament femení, aquell escriptor desconegut 

del Migdia francés es va decidir a conjuminar diverses fonts i temàtiques de manera que  

el producte final fóra quelcom més complex que les consabudes aventures d’un jove 

cavaller delerós de cercar lo món.  

El fet que les primeres etiquetes genèriques aplicades a aquesta novel·la la situaren 

en l’esfera de les cavalleries no ens fa oblidar que d’altres etiquetes secundàries havien de 

recolzar una denominació massa genèrica aplicada a un text que mostrava altres facetes. 

Una vegada analitzada l’obra des de la perspectiva genèrica sembla evident que                 

el component cavalleresc que conforma el Pierres és un marc referencial que situava         

els lectors dins una tradició clarament reconeixible. Els fets de cavalleries són escassos i 

esportius, el cavaller deixa de ser l’eix central de la narració en nombroses ocasions i el 

codi cavalleresc que exhibeix aquell és força discutible. Per altra banda, l’encaix d’aquesta 

obra sota el subgènere de la narrativa cavalleresca breu és admissible, però discutible si 

recordem que l’altra etiqueta afegida de gènere editorial agrupa una colla de textos força 

dissímils en molts aspectes. La raó d’aquesta heterogeneïtat la trobem en les altres cares 

                                                                                                                                                                  
Fernán González, Rey Guilermo, el abad Montemayor i Vespasiano. 
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que ofereix aquest relat i que l’apropen a algunes de les obres del corpus de la narrativa 

cavalleresca breu i l’allunyen marcadament d’altres.  

Dos joves que passen fortunes i treballs en la sua molt enamorada vida, malgrat ser 

cavaller i princesa, deuen ser protagonistes d’altres tipus d’històries. Amor i aventures 

combinen perfectament i comparteixen una sèrie d’elements comuns que ens han dut a 

analitzar la novel·la des del punt de vista de la novel·la idíl·lica (o sentimental), per una 

banda, i des del cantó dels relats bizantins, per l’altra. Dels trenta-nou capítols de què 

consta la novel·la, díhuit transcorren a les corts de Provença i Nàpols, però només en tres 

d’aquests episodis els fets d’armes tenen predomini, tenint la resta com a objectiu central 

contar el procés d’enamorament dels dos protagonistes; després del capítol dèneu,            

la narració oblida completament les cavalleries i se centra en les aventures dels dos joves. 

L’estructura bàsica d’encontre– separació– reencontre que es compleix perfectament en el 

Pierres és compartida tant pel gènere sentimental com pel bizantí, que insisteixen molt en 

la protecció de la castedat i en el final feliç de la història. El repàs fet als trets fonamentals 

d’ambdós gèneres ens permet afirmar que aquesta obra s’hi ajusta als dos, excepció feta 

d’uns pocs trets en cada cas. Pierres de Provença forma part de la segona tongada d’obres 

sentimentals que, produïdes majoritàriament a la França de finals del XIV i primera meitat 

del XV, suposen un canvi conservador de la visió que es tenia aleshores de la llibertat dels 

joves per a decidir a qui estimaven. El desordre social que implica aquest amor fins 

aleshores vist amb simpatia s’accentua quan el rebuig familiar provoca la fugida de la llar 

familiar i l’escapada deslloriga el viatge que, complicant-se amb dificultats de tota mena, 

ens situa en el terreny de l’aventura.  

La visió condemnatòria dels amor juvenils depassa el marc social i familiar i abasta 

nivells de flagel·lació providencial des del moment en què un ocell encuriosit entra en 

escena transformant la narració bizantina en un relat penitencial quasi hagiogràfic que 

modelarà l’ànima dels dos protagonistes fins que estiguen preparats en tots els sentits per 

reintegrar-se com cal en una societat que havien malmés i que ara els rep amb els braços  i 

les portes de l’església oberts: celebrat el sagrament del matrimoni tot queda restaurat i 
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dos joves esbojarrats esdevenen un sant matrimoni cristià, model de conducta per a 

futures generacions. 

Situada en un entorn cavalleresc i amb pretensions moralitzadores evidents, Pierres 

de Provença és una novel·la breu que navega harmoniosament en les aigües de l’idil·li i 

l’aventura. 
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2.1.4. Temes i fonts 
 
Introducció 
 

Com hem observat en l’apartat dedicat al gènere de la novel·la, Pierres de Provença 

compendia o aglutina un feix força gruixut de temes i motius que li permeten fer via amb 

diferents companys de viatge. No renunciem a emmarcar-lo dins el bloc de la narrativa 

cavalleresca breu sobre el qual sura el concepte de gènere editorial que explica, en part,  

les diferents afinitats que es poden establir amb d’altres títols que conformen aquesta 

bigarrada col·lecció de textos. L’eina que ens ha permés aproximar-nos als motius i temes 

de l’obra ha estat l’Índice de motivos de las historias caballerescas breves147 (2013) de K.X. Luna 

Mariscal.  

Habitualment, l’anàlisi temàtica de l’obra s’ha reduït sovint als ulls de la crítica al 

tema de la separació dels amants provocada per l’ocell rapinyaire i d’altres petits apunts 

esparsos, relatius a l’esfera cavalleresca o a l’hagiogràfica. Ramon Miquel i Planas (1908:  

x-xi) destaca, en l’apartat de fonts literàries, dos dels principals accidents de la novel·la    

(la nau sense govern, portada pel vent i per les ones camí de les imprevistes aventures, i 

els anells arrebassats per un ocell i retrobats després dins un peix), ambdós amb molts 

antecedents. Werner Söderhjelm (1924) duu a terme l’anàlisi comparativa més extensa 

entre el París i Viana i el Pierres de Provença, de la qual diu que és una novel·la més 

homogènia, on l’acció està bastida sobre un tema vell «ou plutôt une combinaison de 

thèmes, qui apparaît plus d’une fois dans la littérature antérieure et par là invite à des 

comparaisons intéressantes». Söderhjelm reclama un estudi més aprofundit que permeta 

desvelar quins materials han estat emprats per l’autor a l’hora d’idear la novel·la. A banda 

d’admetre el parentiu entre el Pierres i el París, està convençut que apareixerà una altra 

novel·la més endarrerida que permetrà avançar en l’estudi d’un grup de temes d’origen 

oriental. Tot seguit tracta els temes centrals, al seu parer, de la novel·la: l’episodi de l’ocell 

rapinyaire, per una banda, i la separació dels amants i els episodis relacionats, per una 

                                                 
147 Les pàgines dedicades al Pierres de Provença són p. 236-242. 
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altra, tot comparant el Pierres amb obres que podrien ser-ne fonts o que comparteixen 

ambdós temes. Mario Roques (Baumel 1965: 7) creu que no es pot dir que «l’auteur de 

Pierre de Provence ait fait œuvre de grande imagination. Les traits essentiels de son récit 

avaient déjà servi à beaucoup d’autres avant lui». A més de citar d’altres textos que 

recullen el tema de la separació insisteix que el tema central és el de l’ocell rapinyaire que 

s’endú els anells i provoca la separació, i remarca també altres temes folklòrics com el del 

peix dins el qual troben els anells perduts. Jean Baumel (1965: 73-93) és l’autor que dóna 

una informació més extensa sobre el tema de la separació i de l’ocell rapinyaire 

acompanyada d’una llarga llista de possibles fonts.148 Baumel comenta, a més, el tema dels 

anells de Polícrates, així com  el tema de “la princesse lointaine” o “amor de lonh”, força 

coneguts per les obres d’autors com Darmart el Gal i Jaufré Rudel. Nieves Baranda (1995, 

II: xxxi-xxxiii) destaca el tema de la separació que marca el canvi de rumb de la història i  

la situa en l’òrbita de l’Escoufle i Les mil i una nits. Anna M. Babbi (2003: ix-xi) afirma que   

el motiu que caracteritza el relat és el de la separació dels amants deguda a l’ocell 

rapinyaire, però també cal considerar d’altres com l’amor de lonh o amour de renommée, a 

més del tema del pelegrinatge i la vida monàstica que enllacen el text amb la tradició 

hagiogràfica. Roudaut (2009: 8-9) assenyala les concordances amb l’Escoufle pel que fa al 

tema central ja assenyalat. 

Òbviament el tema de l’ocell rapinyaire –també conegut com tema de Kàmar 

Azzaman pel personatge de Les mil i una nits– té reservat un espai central en aquest apartat 

temàtic, però d’altres com ara el de l’anell de Polícrates mereixen, si més no, una certa 

atenció. Tot plegat, partint del buidatge dels temes que Luna recull en el seu índex farem 

unes observacions generals sobre els temes que predominen al Pierres de Provença; després 

durem a terme l’emparellament o agrupament de l’obra amb aquelles altres amb què 

comparteix més motius temàtics, i, més avant, analitzarem els temes fonamentals de          
                                                 
148  El crític francés suggereix que es tracta d’un tema anecdòtic que gira al voltant del tema general de                 
la novel·la, on arriba a través  de la xarxa d’intercanvis culturals a l’edat mitjana. Però també recorda que 
encara cal precisar quina és l’arrel comuna, el tema o els temes comuns, l’evolució dels quals, tot i que difícil 
de rastrejar, podem discernir en les literatures de molts pobles. En aquest punt, Baumel proposa recordar   
les figures bíbliques de Job i de Jonàs... o la història els anells de Polícrates que van ser trobats a les oïdes 
d’una anxova –ja insinuat per Mistral (Trésor du Félibrige, II, 1979: 244). 
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la novel·la, alguns dels quals ja hem avançat en les línies anteriors. Finalment, tractarem 

d’assenyalar les obres que es poden apuntar com a fonts més fiables del text que ens 

ocupa. 

 
2.1.4.1. Motius més comuns dins el corpus 

 
L’estudi dels temes i motius que Pierres de Provença comparteix amb, com a mínim, 

la meitat d’obres del corpus seleccionat per Luna Mariscal ens aboca a confegir un llistat 

d’una vintena de motius –alguns amb més d’una ocurrència i d’altres que són variants 

d’un mateix motiu– a partir del qual podem extraure algunes conclusions:  el nostre relat 

comparteix sempre algun motiu amb la resta de títols dins les vint-i-tres categories 

marcades per Luna (2013: 70), excepte C. Tabú, E. Els morts, G. Ogres i U. La naturalesa de    

la vida. Les categories amb més trets presents al Pierres són  F. Meravelles, H. Proves,               

K. Enganys, N. Probabilitat i sort, P. Societat i T. Sexe. No és estrany, doncs, que entre els 

motius compartits amb un major nombre de títols dominen els procedents d’aquestes 

categories,  a pesar d’algunes excepcions, és a dir, temes compartits que s’enquadren dins 

d’altres categories: A526.0 (L). Characterization of hero, F1041.21. Reactions to excessive grief, 

F1041.21.7. Swooning from grief, F1041.21.9 (L).Moans (lamentations), F575.1. Remarkably 

beautiful woman, F575.2. Handsome man, H41. Recognition of royalty [nobility] by personal 

characteristics or traits, J709 (L). Forethought in provision for journey, K1812.25 (L). Incognito 

king (prince, knight, hero). Hidden identity, M100. Vows and oaths, P320.7 (L). Courtesy shown at 

reception (welcome), P561.5 (L). Place of tournament (combat, joust) and its public (audience), 

P634. Feasts, P681. Mourning customs, R222.1 (G). Knight jousts incognito, R260. Pursuits, 

T100. Marriage, T136.1. Wedding feast, T136.3. Amusements at wedding, T24. The symptoms of 

Love, W11.21 (L). Parting (farewell gifts).  

2.1.4.2 El Pierres de Provença enfront dels companys del corpus 

Si acarem el Pierres de Provença individualment amb la resta de companys de           

la narrativa cavalleresca breu149 podem extraure algunes conclusions que coadjuvaran a 

                                                 
149 Com hem dit en altre lloc, el corpus inicial que van establir Víctor Infantes i Nieves Baranda estava format  
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ratificar les marques genèriques ja tractades en el capítol corresponent. Podem mirar, 

alhora, d’establir, per una banda, subgrups d’obres que tinguen una major connexió 

temàtica i, per l’altra, apropar-nos a les fonts d’on beu el nostre relat. Els títols que 

presenten una major quantitat de coincidències temàtiques són París i Viana amb 63, seguit 

per Carlo Magno, Clamades i Oliveros les tres amb 54 coincidències, Flores amb 52 i, a una 

certa distància, Canamor amb 48, Tablante amb 45 i Rey Guillermo amb 41. En l’extrem 

oposat Fernán Gonçales, Montemayor, Roberto, Túngano i Vespasiano, tots per sota la vintena 

de coincidències.  

La meitat de les històries comparteixen en exclusiva algun motiu amb el Pierres, 

destacant per sobre de la resta el París i Viana, mentre que Fernán Gonçales, Montemayor, 

Roberto i Túngan bé no comparteixen cap motiu de manera específica amb el Pierres             

–com s’esdevé amb el Túngan– bé només ho fan en uns pocs temes, essent la resta de 

motius compartits d’aparició massiva dins el conjunt de títols del corpus.  

1. Apolonio: Els únics motius compartits exclusivament entre les dues obres són el del 

caràcter de convidat del cavaller en casa del pare de la dama, i el plany per la mort 

(suposada) del marit. Al marge d’aquestes correspondències úniques, l’obra presenta un 

alt nombre de coincidències amb el Pierres, focalitzades fonamentalment al voltant del 

tema amorós i del reencontre final i anagnòrisi, produïts de forma accidental.  

2. Canamor: l’obra comparteix motius fonamentalment en l’espai amorós (encontre 

secret al jardí i promeses d’amor mutu i matrimoni), així com en el caire de novel·la 

bizantina perquè és l’únic on també tenim un personatge protagonista que és abandonat a 

una illa. També destaquem l’intent de suïcidi causat pel dolor de la separació o                 

                                                                                                                                                                  
 
per aquests vint títols, que enumerem en la seua forma reduïda, indicant-ne la datació: Canamor (1435 ante 
 quem), Carlomagno (s. XII), Clamades (1469 ante quem), Cid (1498), Donzella Theodor (segona meitat XIII), Fernán 
González (1509), Enrique Fí de Oliva (1348 ante quem), Flores y Blancaflor (segle XIII), Rey Guillermo (segle XII), 
Pierres de Provenza, Oliveros de Castilla (1445-1465), París y Viana, Partinuplés (finals XII), Don Pedro de Portugal 
(finals XV–principis XVI), Ponzella de Francia (1520), Roberto el Diablo (segle XIII), Reina Sebilla (s. XIII-XIV?), 
Siete Sabios (segle XIV?), Tablante (1513) i Vespasiano (finals XV). Nosaltres seguim l’índex de Luna Mariscal on 
s’introdueixen alguns canvis: s’incorporen Apol·loni de Tir (s. III-V), Abad don Juan de Montemayor (segle XIV) i 
Túngano (c. 1140)  i es descarten Donzella Teodor, Don Pedro de Portugal i Siete sabios. 
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les circumstàncies adverses, la cerca de l’amant desaparegut i els costums relacionats amb 

el dol per la mort d’algú. 

3. Carlo Magno: Comparteixen un bon nombre de motius que abasten diferents temes, 

destacant l’entorn de torneigs i justes, així com el compromís i les penyores d’amor             

–comparteixen en exclusiva el paper de l’ama o intermediari en el festeig i  l’intercanvi 

d’anells de compromís matrimonial. També destaquen els motius relacionats amb              

el segrest, la falsa mort, el captiveri benèvol i el rescat dels herois abandonats. 

4. Cid: no comparteix cap motiu en exclusiva amb el Pierres, però presenta 

coincidències que cal comentar, sobretot en el camp de la religió (confessió abans de          

la batalla, jurament sobre la bíblia, construcció d’esglésies o monestirs i la visita 

sobrenatural d’un sant). Amb tot, semblen ser de major interés el motiu del somni 

visionari i el captiveri en condicions benèvoles. 

5. Enrique fi de Oliva: no comparteix en exclusiva cap motiu, però també presenta        

el tema del somni revelador del futur, la disfressa de pelegrina i el refugi en un monasteri 

o església, etc.  

6. Clamades: aquesta és una de les obres más pròximes al Pierres per la quantitat de 

motius compartits de manera exclusiva, ja que són les úniques dues novel·les que 

presenten els motius de l’armadura i els símbols heràldics i el de l’heroi malalt, però també 

hi ha altres trets que comparteixen amb només unes poques obres. En conjunt els motius 

coincidents es mouen dins l’esfera de la novel·la sentimental, com ara la promesa de morir 

abans que casar-se amb altra persona, la fugida dels amants per evitar un matrimoni 

indesitjat o el reencontre final per atzar dels protagonistes.  

7. Flores: tan propera al Pierres com l’anterior, només hi ha un motiu –menor–  

compartit en exclusiva, el de l’amfitriona que acull, guia i aconsella una pelegrina. De la 

resta de motius cal destacar, primer, l’amor de lluny que atrau el cavaller al palau de        

la donzella, la presència d’anells i el seu ús en el matrimoni secret; després la prostració 

física que pateixen els amants per la seua separació, que mena un d’ells a cercar l’altre i    

el matrimoni final a l’església, seguit de torneigs i d’altres festes.  
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8. Guillermo: hi ha els motius compartits en exclusiva del tema clàssic de 

Plàcidas/Eustaci, i també el de la mort simultània dels dos protagonistes. A més, hi trobem 

el tema del matrimoni secret i els anells com a penyores d’amor, però, sobretot, la reunió 

accidental dels esposos i de tota la família quan es produeix l’anagnòrisi en sentir              

la història de les seues vides, atés que abans han estat incapaços de reconéixer-se. Tampoc 

cal oblidar que és una de les poques obres on se’ns narra una visita o revelació divina. 

9. Oliveros: presenta nombroses coincidències temàtiques, quatre de les quals ho són 

en exclusiva: l’elm extraordinari, l’amant que rebutja menjar i beure, el defalliment per 

amor o desig sexual i el que, considerem que és més interessant, el del protagonista que es 

refugia del possible atac dels animals salvatges a un arbre, ací Artús d’Algarve, allà 

Magalona. D’altres motius ressenyables serien les justes i torneigs de pretendents,             

la revelació del futur en un somni, la revelació de la identitat del cavaller, el captiveri i       

el rescat de persones abandonades o perdudes. 

10. París: és l’obra temàticament més propera al Pierres, sobre la qual sembla tenir un 

clar ascendent. Cap altre text comparteix en exclusiva fins a huit motius amb Pierres com 

són la justa per aconseguir l’amor de a princesa, la cita d’enamorats, la promesa d’amor 

cast, la prova d’amor fidel, la cerca dels enamorats fugits, la cerca de la filla desapareguda, 

la separació accidental dels amants –accidentalitat discutible en el cas del París i Viana–, 

així com l’habilitat del cavaller per aprendre la llengua aràbiga.  

11. Poncela: obra poc compatible amb el Pierres, només comparteix en exclusiva el motiu 

de l’amant menyspreat, totalment secundari. De la resta, si de cas, citarem el motiu de la 

missa i confessió abans de la batalla i el del somni premonitori.  

12. Sebilla: obra de compatibilitat temàtica mitjana amb el Pierres, destaca el motiu únic 

en ambdues obres de la disfressa per canviar l’aspecte físic, dins el tema del pelegrinatge 

d’incògnit. També podem afegir el motiu de la malaltia provocada pel dolor de                  

la separació o pèrdua i l’anagnòrisi a través de la vida contada. 

Pel que fa a les possibles fonts del Pierres, d’entrada, cal descartar els títols 

posteriors a l’original francés datat c.1440 –tal com hem indicat en la nota 151: Oliveros,  

Vespasiano, Clamades, Don Pedro de Portugal, Fernán González, Tablante  i Ponzella de Francia. 
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També cal eliminar com a fonts rellevants l’Abad de Montemayor, el Roberto o el Túngan: 

aquest darrer perquè té la menor quantitat de coincidències temàtiques amb Pierres de tot 

el grup –només tres i cap mínimament destacable– mentres que la connexió més propera 

de la primera és la construcció d’esglésies, i de la segona les justes i donar almoina, massa 

genèric el primer i poc significatiu el segon dins el nostre relat. 

 
2.1.4.3 Fesomia temàtica pròpia del Pierres 

Si volem remarcar en què es diferent Pierres de Provença de les altres obres, podem 

assenyalar una llarga sèrie de motius, més o menys rellevants que li confereixen una 

fesomia temàtica pròpia. Tot plegat estem parlant d’una cinquantena de motius apareguts 

ací i allà que no són presents en cap altre títol del gènere. Estadísticament parlem de setze 

motius propis en la primera part de la novel·la –que arriba al capítol XX, quan es produeix 

la separació dels amants– i trenta-cinc en la segona part. És a dir, la narració guanya en 

originalitat, solca aigües pròpies quan es desempallega dels robatges cavallerescs i pren              

les vestidures de l’aventura.  

Una de les categories temàtiques on aquest relat es mostra més original és N. Chance 

and fate, especialment en la segona meitat. Pierres comparteix amb diferents obres alguns 

dels motius d’aquesta categoria, però els següents li són específics:  

 N211.1. Lost ring found in fish 

 N352. Bird carries off ring which lover has taken from sleeping mistress's. He searches for the 

ring and becomes separated from her 

 N399.9 (L). Hero embarks in abandoned boat, he gets lost at sea because of the wind 

 N511.1.8. Treasure buried in chest, cask, kettle or cannon barrel 

 N525. Treasure found in chest (kettle, cask) [barrel] 

 N534. Treasure discovered by accident 

 N630. Accidental acquisition of treasure or Money 

 N737. Accidental/unexpected/ reunion of lovers 

 N738.0.1 (G). Unexpected meeting of uncle and nephew 
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 N738.2 (G). Reunion of uncle and nephew on tournament 

 N774.1. Adventures from pursuing thieving birds 

 N739 (L). Unexpected meeting of parents and children 

 N825.3. Old woman helper [adviser in love] 

Com es pot observar, els motius s’agrupen, fonamentalment, al voltant de l’episodi 

de l’ocell, els anells perduts i el tresor perdut i recuperat. 

D’altres categories on el Pierres se separa de la resta incorporant motius distints són 

T. Sex, P. Society, H. Tests, F. Marvels i K. Deceptions, mentre que trobem motius singulars 

però ja més esparsos en altres set categories: B548.2.1. Fish recovers ring from sea, K1825.4. 

Disguise as hospitaller, M247.2 (L). Prisoner released to visit his parents must return afterwards, 

R12.2. Man abducted by pirates, R169.12. Hero rescued by sailors [merchants], X1154.1. 

Fisherman catches fish with amazing contents, Z143.1. Black as symbol of grief, Z402.6 (L). 

Duration of illness: nine months (9), Z402.3.5L. Duration: wedding feast (22 days), Z402.7 (L). 

Duration of quest (2 years). Els motius d’aquest bloc que podrien ser més cridaners i 

importants dins el canemàs narratiu del relat són els relacionats amb el segrest pels pirates, 

el permís del soldà per visitar els seus pares i el rescat de l’illa on havia quedat abandonat. 

 Passem ara a analitzar aquells motius que poden tindre un pes més específic dins    

la novel·la amb la intenció de trobar similituds amb d’altres títols del corpus –i més avant 

mirarem de rastrejar les fonts. Vista la bifurcació evident de la novel·la en dues parts al 

capítol XX, prendrem la separació dels protagonistes com a fita que delimitarà                    

la transformació d’una novel·la sentimental amb marc cavalleresc en una novel·la 

bizantina amb tonalitat hagiogràfica. 

 

2.1.4.4. Temes de la primera part de la novel·la: abans de la separació 

Tot seguit farem un recorregut pels temés que ens han semblat més significatius 

dins la trama de la història, seguint l’ordre cronològic en què hi apareixen: 
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 Amor de lonh (abasta el tema i motius següents: T11 Falling in love with person never seen, 

T11.1. Love from mere mention or description  i T11.1.1. Beauty of woman reported to king 

[prince, knight] causes quest for her as his bride,): es tracta d’un tema de ressonàncies antigues 

que el Pierres comparteix amb Apolonio, Canamor, Carlo Magno, Flores, Oliveros, París, 

Partinobles i Poncela.150 Com ja s’ha indicat en l’apartat del gènere són les paraules d’un dels 

cavallers participants a les justes de la cort dels comtes de Provença les que li obrin els ulls 

–i les oïdes– a la fins aleshores ignota beutat de Magalona, alhora que a la necessitat de 

sortir al món, deixant el clos familiar: començà un cavaller de contar de la molt excel·lent 

gentileza de Magalona, filla del rey de Nàpols, e com per amor d'ella anaven molts bons cavallers a 

Nàpols per a fer justas y torneigs (II, 6-8). Aquesta revelació, que té lloc al capítol segon, es 

materialitza en un viatge al capítol quart, obtinguda la llicència paterna, per anar a veure 

el món, sense haver parlat als pares de la dama. 

 En el cas del Libro de Apolonio no sabem per via de qui se n’assabenta, però l’amor 

de lluny l’atreu, tot just començada la novel·la, al regne d’Antioquia on el rei Antíoc 

ofereix, a qui encerte una endevinalla, la mà de la seua filla, amb qui manté una forçada 

relació incestuosa: «El rey Apolonio, que en Tiro regnaba, oyó daquesta dueña qu'en grant precio 

andaba; queriá casar con ella, que mucho la amaba. La hora del pedir, veyer non la cuidaba.151 El 

tracte se n’anirà en orris, malgrat que Apol·loni haja encertat l’enigma i fugirà d’aquelles 

terres. Temps després se’ns informa que la incestuosa parella ha mort per l’efecte d’una 

mena de raig diví. El vertader amor apareixerà avançada la narració. 

 Al Libro del rey Canamor, Turián, fill del rei, escolta de boca d’uns mercaders de       

la terra del rei Ados, a qui pregunta sobre les donzelles del seu país: «Señor, hazémosvos 

saber que la más fermosa donzella que nunca nosotros oímos dezir ni creemos que aya en ningún 

reino es la hija del rey Ados, nuestro señor» (Baranda, 1995, II, 36-37). I reblen el clau quan li 

                                                 
150 Com veurem més avant, també Ottinello s’enamora de Giulia en sentir parlar-ne: «Tanto quello scudier glie 
la laudava che Ottinello si fu innamorato» (D’Ancona 1867: 3). També Abduselam es rendirà a l’amor de 
Chelnissa, filla del gran Mandarí, només per la descripció que li’n fa la princesa de Xina, a qui Abdulselam 
ha salvat la vida: «she drew the picture of the princess Chelnissa, daughter of the grand Mandarin, in such lovely 
colours, that she inspired me with a longing desire of seeing that beauteous maid, whom I fancied by the mere 
description, above every thing mortal» (1780: 81). 
151 Seguim l’edició d’Alvar (1984). 
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diuen el seu nom: «Señor, llámanla Floreta, e pusiéronle este nombre porque era flor de todas la 

donzellas». De sobte Turian «pensó en su coraçón que si él pudiese aver tal muger como esta, que 

le sería gran ensalçamiento sobre todos los cavallerós de su reino». Així com Pierres desitja ser 

un cavaller més complet si aconsegueix una dama, Turian sembla buscar un trofeu per 

lluir a la cort. La llicència dels pares li serà donada després d’uns raonaments més subtils 

que els que fa Pierres, d’una resistència més tèbia, menys enconada que la dels comtes de 

Provença, amb la promesa d’anar acompanyat per un estol de cavallers fidels i oït el parer 

del tutor del príncep. Com en el cas de Pierres, Turián s’endú tot el que li és menester i rep 

els consells paterns sobre com s’ha de captenir un príncep i un cavaller. L’eixida es farà de 

dia, per mar i amb clamor de trompetes. Ara bé, ací no tenim un cavaller que vol conèixer 

la gentil donzella sinó un grup armat organitzat que segresta la princesa Floreta sense 

bescanviar cap paraula; és més, Turian la troba al seu jardí fent la migdiada i en veure-la 

pensa: «De buena ventura soy, que esta es Floreta, aunque yo nunca la vi» (Ibíd., p.43). 

 La presència del tema a la Historia del emperador Carlomagno és purament tangencial i 

només apareix al primer capítol quan a un dels reis anteriors a Carlemany, el rei Clovis 

(segles V-VI), li parlen de «la fermosura de Clotildis, alabando su mucha discreción y sosiego, 

afirmando todos nunca aver visto otra tan acabada. Las quales alabanças engendraron crecido amor 

en el coraçón del rey Clovis, rescibiendo pena por la no conocida donzella»(Baranda 1995, II: 437). 

La cosa arribarà a bon port quan el rei accedisca a batejar-se com a cristià, condició sine qua 

non la princesa Clotildis no en vol saber res.  

 En Flores y Blancaflor el tema de l’amor de lluny apareix a la prehistòria de                

la novel·la, als pares de Blancaflor, el noble romà micer Persio i Topazia, neboda  del duc 

de Milà:  

Era tanta su belleza y su gentileza y gracia, que  no se hallava en todo el imperio otra tal. Y 
como micer Persio oyesse la bondad y gentileza y virtud de aquesta donzella, él la amó tanto en   
su coraçón y en su voluntat, que deliberó de ir a la ciudad de Milán por ver aquella de quien él 
era enamorado por oídas (Baranda 1995, II: 129). 

 Oliveros de Castilla ens presenta el protagonista que s’assabenta per un altre cavaller 

del pregó fet pel rei d’Anglaterra a fi de casar la seua única filla hereva amb el vencedor 
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del torneig i justes que se celebraran a Londres. La flama s’encén quan sent parlar «de la 

grand fermosura y crescidas gracias de la fija del rey, por las quales fue aficionado y cayó en 

pensamiento de amores» (Baranda 1995, I: 210). 

 En el cas del París i Viana, l’amor és certament d’oïdes perquè a la donzella, 

escoltada la serenata que li fan París i Eduard, li «pesa molt no poder saber los qui sonauan; 

tant resta enamorada, que no podia parlar sino d’ells» (1497: f.3v). 

 Fins i tot, una heroïna gens donada a les expansions sentimentals com la Poncella de 

Francia es crea una fama que atrau nombrosos pretendents, especialment el rei de Xipre 

que «se enamoró de ella en absencia» (Baranda 1995, II: 423-424). 

 Comptat i debatut, Canamor152 presenta un plantejament del tema més proper al de 

Pierres i Magalona, atés que la resta afecten a personatges altres que no són la parella 

protagonista, tot i que la subtilesa amb què s’aproxima el cavaller provençal a la seua 

donzella resta lluny de la violència organitzada amb què  la donzella és “conquistada”. 

 

 Deixar la llar pairal 

Quan el jove Pierres decideix aixecar el vol en solitari, se li planteja la peremptòria 

qüestió d’obtenir la llicència dels seus pares (H1240.5 (L). Asking permission for depart). 

Pierres planteja la demanda al capítol III i el IV ja s’inicia amb la ràpida claudicació 

paterna i les facilitats perquè emprenga el viatge. Si ens fixem en l’argumentació filial i     

la contraargumentació paterno-materna, observem que el xoc inicial de punts de vista 

s’esvaneix quan entra en joc el xantatge emocional, que fan servir ambdós bàndols: 

Pierres: «Jo, senyors, veig y consider que vosaltres me aveu criat y mantengut fins ara ab molta 
honra y gran nobleza, y aveu feta gran despesa en vostra casa per amor de mi, sens exalçar la mia 
honra y valor, com acostumen de fer los altres prínceps y grans senyors. Per la qual cosa jo 
voldria, si a vosaltres plau de dexar-me, anar a veure y cercar lo món, y per lo semblant me apar 
que seria honra vostra y profit meu». (III, 14-19). 

                                                 
152  La primera part de l’obra, que conta les aventures de Canamor, és anterior en uns pocs anys al nostre 
relat, però no així la continuació protagonitzada pel seu fill Turian, que té referències a esdeveniments 
històrics de les darreries del XV.  
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El pare: «Pierres, lo meu amat fill, vós sabeu que nosaltres no tenim altre fill153 sinó a vós, ni 
altre hereu, y no tenim esperança en ningú sinó en vós, y si per ventura a la vostra persona 
esdevenia alguna contrarietat o fortuna, lo nostre comtat y senyoria seria perdut» (III, 24-26). 

La mare: «Molt amat y car fill, vós no estau en ninguna necessitat ni menester de anar a veure 
ni cercar lo món, que los qui hi van, van-hi per conquistar y guanyar honra y pris, y lo amor dels 
prínceps y senyors, y per multiplicar en béns. Y vós, lo meu fill, ja teniu tants de béns, y tanta de 
honra en las armas y en la cavalleria y nobleza, y en tota gentileza com ningun altre príncep de 
aquest món, y per totes les partides del món teniu molt bona fama y sou anomenat per la vostra 
gran valentia.Y així mateix teniu molts béns, moltes nobles senyories, gràcies a Déu. Per què, 
mon fill, teniu vós enveja de conquistar ni aver altres béns? Ni per què vós ne voleu anar y 
deixar a vòstron pare y mare que són ja vells? Y encara que no y hagués altra rahó sinó aquesta, 
deuríeu del tot deixar y mudar la voluntat vostra. Per ço, amat fill meu, jo vos prech molt 
afectadament, axí com la mare pot pregar a son fill, que de la vostra partida no me'n parleu més» 
(III, 28-39).  

Pierres: «Jo, senyors, só aquell que desig obehir lo manament vostre, emperò si a vosaltres plau 
de donar-me llicència, fareu-me lo major plaher que jamés pare ni mare pogués fer a son fill, puix 
sabeu vosaltres que los hòmens jóvens no poden sinó més valer anant a cercar lo món. Per ço, 
senyors, jo vos suplich tant encaridament com jo puch que de la mia partida siau contents per 
ara». (III, 42-46) 

El pare: «Pierres, puix que vós teniu tant gran desitg y voluntat de anar-vos-ne y és tant 
necessari que vós aneu a cercar y veure lo món, vostra mare y jo vos donam llicència» (IV, 8-9). 

 
La petició inicial de Pierres s’enceta amb una captatio benevolentiae emmascarada 

d’agraïment per l’educació rebuda fins aleshores i desemboca en una maldestra referència 

a l’honra paterna i el millorament propi. Des del respecte i l’obediència deguda, i 

escoltades les raons dels pares, el cavaller insisteix en la necessitat “formativa” que tenen 

els hòmens jóvens d’eixir del redòs familiar. La breu rèplica del pare se centra en l’aspecte 

pràctic de l’herència i el futur del comtat si el seu fill –únic– tinguera un mal pas.              

La comtessa s’expandeix més amb un triple fil argumental que podem resumir així: a) no 

fa falta cercar el que ja tens;  b) ens fas falta a nosaltres que som vells i prompte seràs qui 

governarà a Provença; i c) no en parlem més. El xantatge mutu, tanmateix, acaba amb un 

vistiplau que se sustenta sobre el desig i la necessitat expressats pel fill i entesos pels pares. 

                                                 
153 La unigenitura de Pierres suggereix la seua relació amb personatges com Blanquerna, que també 
abandona la casa paterna, i molts sants. 
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No és, clar, l’únic cavaller que demana el permís per a iniciar un viatge dins aquesta 

plèiade d’obres –el motiu general de demanar llicència per anar-se’n de viatge també 

apareix en Apolonio, Canamor, Cid, Clamades, Flores, Guillermo, Magalona, Oliveros, 

Partinuplés, Reina Sebilla, Roberto, Tablante i Vespasiano. Amb tot, una anàlisi més atenta      

de les diferents situacions donades en cadascuna de les obres esmentades ens fa veure que  

els únics cavallers que demanen permís als pares per abandonar la llar són Turian a 

Canamor i Clamades, i aquest darrer només ho contempla de manera temporal perquè té 

pensat anar i tornar una vegada acabada la seua tasca, que és aconseguir la seua dama, 

Clarmonda.  Pel que fa a la resta dels textos, els permisos són demanats pels protagonistes 

amb intencions ben variades i els són concedits o no. 154 

 Canamor: els pares de Turián, Canamor i Leonela, veuen venir de lluny les intencions 

del fill a qui reben somrient i a qui no li fan altra objecció que l’amor que li tenen. 

Turián argumenta de manera més intel·ligent que Pierres perquè, ultra l’amor i 

l’obediència deguda i reconeguda, creu que és just que un cavaller no es limite a 

administrar l’herència rebuda i li cal demostrar, com van fer els seus avantpassats, que 

ha fet mèrits propis que l’acrediten com a digne successor:  

los hijos de los reyes e de grandes señores mal parescen todavía en casa de sus padres después 
que son  hombres para hazer algunas coses por sí mesmos. E, señor, lo vuestro ganado lo tengo 
y por alcanzar prez y honra y fama me tengo que trabajar, que assí fezistes vos, que alcançastes 
a ser rey en vida de mi señor abuelo (Baranda, 1995, II: 39).  

                                                 
154 Farem un breu repàs d’aquestes altres situacions. Apolonio: no és el cavaller sinó Luciana, ja la seua esposa, 
qui demana el parer de son pare el rei perquè així el seu marit accepte que l’acompanye. Cid: els infants de 
Carrion demanen permís al Cid per endur-se les seues esposes, filles del Campeador, de retorn a Castella 
(Baranda, I: 72). Flores: hi ha dues situacions de demanda de permís distintes: al principi de la història micer 
Persio, ja casat, demana llicència per visitar al duc de Ferrara i després al papa i a l’emperador; ja avançada 
la novel·la, Flores demana permís al seu oncle per anar a veure els seus pares, i finalment, de nou Flores 
demana llicència a l’Almirall d’Alexandria per tornar al seu regne ja que son pare ja és vell per governar-lo 
sense ajuda (Ibíd., p.131, 132, 160, 174). Oliveros: els reis d’Irlanda demanen llicència a Oliveros per tornar al 
seu país; Oliveros demana permís al rei d’Anglaterra per a tornar a Espanya amb la seua dona Helena i ser 
coronats reis (Baranda, I, p. 263, 301-302).  Partinobles: el cavaller demana permís per marxar a la seua dama, 
l’emperadriu (Sequero 2015: 252). Reina Sebilla: el fidel criat de la reina Sebilla, Baruquel, li demana permís a 
la seua senyora per tornar a sa casa i veure a la seua dona i fills després de molts anys d’absència (Baranda, I: 
469). Roberto: assabentat de la mort de son pare, el duc de Normandia, Roberto demana llicència a 
l’emperador per tornar al seu ducat i fer-se’n càrrec (Baranda, I: 580). Tablante: el rei dóna diferents llicències 
als seus cavallers perquè puguen tornar a les seues cases amb l’obligació periòdica de tornar a la cort 
(Baranda, II: 283). Vespasiano: l’emperador accepta que els seus cavallers puguen tornar a casa després de 
molts anys de serveis prestats. 
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En un altre moment –ja cap al final de la novel·la– Turián demana permís a 

l’emperador, del qual és vassall, per acudir en auxili de son pare.  

 Clamades: En dues ocasions Clamades demana permís per a anar a buscar Clarmonda: la 

primera «Y como embevido y encendido de su amor, le vino en voluntad de la ir a ver. E le dixo 

al rey su padre y a la reina su madre, los quales en ninguna manera gelo querían consentir. Mas 

por los grandes y humildes ruegos que él les hizo, le dieron licencia de ir, aunque mucho les 

pesava»; la segona «E quando el rey y la reina oyeron que Clamades quería hazer aquello, ellos 

fueron muy tristes, mas en la fin ovieron de dar licencia de ir a buscar la linda Clarmonda» 

(Baranda, 1995, II: 630, 644). 

Vists tots els textos, cal concloure que aquest motiu aproxima més estretament        

el Pierres amb Canamor, per la situació del motiu en els capítols inicials de la història, per 

l’extensió de les negociacions, tot i que el contingut no siga semblant, i pel ràpid desenllaç 

favorable.  

Donada la llicència, cal amonestar (J1051.1 (L). Advice [counsel] before departure) i 

beneir els fills que ixen a conèixer món per primera vegada perquè tinguen una profitosa 

aventura i tornen sans i estalvis. Ací el grup es redueix a Pierres, Canamor i Flores. En el cas 

de Pierres, el comte li llança una apressada reflexió («guardau que no fassau may cosa que sia 

mal feta contra la nobleza, y anau tostemps servint a nostre senyor Jesuchrist, y guardau-vos de 

mala companyia», IV, 9-11), reiterada parcialment pels dos pares («Los quals li digueren y 

amonestaren que tostemps se trobàs en bona companyia y que se guardàs de la mala», IV, 17-18).           

En resum, sigues bon cavaller i bon cristià. El consell que rep Turián de son pare, el rei 

Canamor, és distint perquè el príncep, que s’endú un petit estol de cavallers, ha de saber 

tractar els seus vassalls per assegurar-se’n la lleialtat: «Fijo, la bendición de Dios y la mía vaya 

contigo, y ruégote que por doquier que fueres, seas señor y igual de los tuyos. Parte con ellos de lo 

que Dios te diere de tus ganancias, ca desque les algo dieres, morirán por ti» (Baranda, 1995, II: 41-

42). Per últim, Flores, coneguda la iniquitat amb què els pares han tractat Blancaflor, 

decideix anar a rescatar-la, a desgrat de sa mare, qui, acceptada la derrota, no s’està 

d’aconsellar-lo: «Pues que no te dueles  de mis lágrimas, yo te ruego que tomes mi consejo, y es que  
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por las tierras donde te hallares seas muy humilde y liberal y que hallen en ti toda gentileza y 

cortesía, y assí serás amado de todas las gentes que contigo contratarán» (Baranda, 1995, II: 163). 

De nou, liberalitat i cavallerositat, amb l’afegit matern de la necessitat de la humilitat. 

Com que cal alguna cosa més per omplir les albardes del cavall abans d’encetar      

el viatge, els cavallers i els seus pares de seguida fan provisió per al viatge (J709 (L). 

Forethought in provision for journey).155 Canamor demana i rep: 

Señor, no quiero de vuestra otra cosa sinó que mandéis a mi señor el conde que se vaya 
conmigo, so cuya ordenança e mandamiento yo biva y haga mis hechos. E con él me mandéis 
dar treinta cavalleros mançebos que en mi ayuda sean do conviniere, e una nave bastecida de 
armas y de vituallas e de todas las otras coses que avemos menester e a vos venga en plazer 
(Baranda, 1995, II: 40). 

 
Flores rep «mucho oro y plata y muchas otras joyas» (Baranda, 1995, II: 163). I el nostre 

Pierres, què carrega? Ambdós progenitors li ofereixen suport material: el pare «preneu or y 

argent y joyes, y armes y cavalls, y tot lo que aureu menester» (IV, 12-13) i la mare «li donà tres 

anells molt richs y molt gentils que tenie estimats que valien gran tresor» (IV, 15-16). Aquests 

anells ens permeten introduir el darrer motiu temàtic relacionat amb la partença de la llar 

familiar, l’anell extraordinari (F825. Extraordinary ring), que es registra també a Carlo Magno 

i Flores. El fet de ser tres i no un únic anell és un nombre específic del Pierres (P231.16 

(L).Mother gives son three rings). Ara bé, el fet de ser considerats extraordinaris aquests 

anells és discutible: l’anell de Carlo Magno és un regal de petició de mà d’un rei 

avantpassat que és lliurat a la dama mitjançant un ambaixador; els tres anells que rep 

Pierres també són anells valuosos, però ordinaris; el que introdueix allò extraordinari amb 

elements màgics és el que rep Flores de sa mare: «Y toma aqueste anillo y guárdalo muy bien, 

que tiene tal propriedad que qualquiera hombre que consigo lo truxere no puede morir en agua ni en 

fuego, ni en batalla nunca será vencido» (Baranda, 1995, II: 163). 

                                                 
155 En d’altres obres la provisió es fa per a viatges no relacionats amb la marxa de la casa familiar a la cerca 
d’aventures: Apol·loni, Enrique Fi de Oliva, Guillermo, Vespasiano. El cas d’Oliveros és peculiar perquè s’escapa 
del palau de son pare el rei per evitar l’assetjament libidinós de la seua madrastra, reina i mare del seu 
company de l’ànima Artús: «Y después sacó de su cofre mil nobles de oro y otras mil doblas de Castilla y ciertas joyas 
de gran calor y las puso en su barjoleta» (Baranda, I, p.199).  
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Amb el nihil obstat patern i les alforges ben plenes, Pierres marxa de Provença, sense 

fer soroll i amb poca companyia, «y anà tant per ses jornades que ell arribà en la ciutat de 

Nàpols» (IV, 22-23). 

 Amor a primera vista (T15) 

Atrets per la bellesa contada d’unes donzelles mai vistes ni oïdes, només Canamor i 

Pierres ofereixen la confirmació visual del que els cavallers havien sentit dir. Altres tres 

obres, Clamades, Partinobles i Tablante, també tracten el tema.   

No sabem si Pierres ha vist Magalona durant el primer torneig al capítol cinqué, 

però al sisé es troben cara a cara (VI, 8-15):  

Y un jorn lo rey, per fer-li honra, lo combidà a dinar, de la qual cosa Pierres ne hagué molt gran 
plaher, car ell encara no avia ben mirada la gentil Magalona a son plaher. [...] de tot son cor 
mirave la excel·lent gentileza de Magalona, que estave asseguda davant d'ell. Y allí ell ficave los 
ulls y lo cor estave molt encés e inflamat de sobre de amor que li tenie, y deÿa entre si mateix 
que en tot lo món no y avie més gentil dama que la delicada Magalona ni més dolça ni més 
graciosa ni de tal continença [...].   

 

L’amor  és  recíproc si tenim en compte el que Magalona li confessa a la seua ama, 

després d’haver vist Pierres a les justes i torneigs, atés que només han mantingut una breu 

conversa al palau: «Jo he en tant gran manera posat lo meu cor en aquell bon cavaller que aquest 

altre dia guanyà les justes, que jo li tinch tant amor que no puch menjar ni beure ni dormir, que si 

jo fos segura que fos de noble llinatge y condició, lo pendria per marit» (VII, 19-21).  

En el cas de Canamor, tant el pare com el fill s’enamoren a primer cop d’ull: 

Canamor de Leonela («Y llegóse a la cama y vido una donzella yazer dormiendo, y ella era tan 

fermosa que él fue fuera de sus seso. E quando la vido, todo ál del mundo olvidó»), després d’un 

encontre absolutament serendipític (Baranda, 1995, II: 17); més avant, Turián li confessa a 

Floreta –tot just acabada de segrestar– que els ulls li confirmen el que havia sentit dir 

d’ella: «según la fermosura que de vos me dixeron, no quisiera no vos aver visto por cuanto ay en  

el mundo, e buena ventura dé Dios a quien me fabló de vos, ca por mucho bien que de vos me 

dixeron, no  me podieron  decir  como  en vos veo» (Baranda, 1995, II: 43-44). Per la seua banda  
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Clamades vola en el seu cavall de fusta per atzar al palau del rei Carnuante, a la Toscana, i 

mentre explora el palau de nit, entra a la cambra de Clarmonda: «y vio la donzella que 

dormía, la qual agradó tanto que él no se podia hartar de mirarla, ca ella era la más hermosa, y más 

graciosa y del major y más gentil gesto que podia aver donzella en todo el mundo» (Baranda, 1995, 

II:  625-626). 

El cas de la jove i encisadora emperadriu del Partinobles és diferent perquè, havent 

de trobar un marit dins un curt termini de temps, envia missatgers perquè li 

aconseguisquen el millor candidat. El nebot del rei de França, Partinobles, no té rival 

segons els seus ambaixadors. La donzella organitza una expedició per comprovar-ho 

personalment: «E llavors lo mirà a son plaher y, veent  la gran gentileza que tenie, conegué que 

ere tan més gentil y dispost que no li havien dit. Y de allí avant restà més enamorada d’ell que més 

no podie» (Sequero 2015: 130-132). 

Malgrat la rocambolesca escena nocturna viscuda al castell de Brunissén, Tablante i 

la donzella tenen el cor encés en flama: «E en la ora se enamoró él della i ella dél, y luego ovo 

nuevo cuidado entre ellos» (Baranda II: 238). 

 

 Justes i torneigs 

En temps de guerra el cavaller té un deure clar que complir i la dinàmica de           

les batalles li marca el ritme de les seues gestes, de la seua estratègia, del seu estat físic, etc.  

No és el Pierres de Provença territori adient per a batalles cruentes com les que podem llegir 

a Canamor, Carlo Magno, Cid, Enrique fi de Oliva, Fernán Gonçales, Montemayor, Oliveros, 

Partinobles, Poncela, Reina Sebilla, Roberto Diablo i Vespasiano. 

Quan la pau arriba, l’oci esdevé una recompensa i un perill alhora. És aquí on 

apareixen els torneigs (motiu P561) i les justes (motiu P563), com a ocasió propícia per 

traure la cort de l’ensopiment, mantenir els cavallers en forma i com a escenari per a 

exhibir-se davant les dames o davant de possibles clients que requerisquen els serveis dels 

que millor brandisquen l’espasa. El nostre cavaller participa en torneigs tal com també 
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ocorre al París, Partinobles, Poncela,156 o Tablante; i en justes com les que apareixen a 

l’Oliveros, Roberto i, de nou, París. Aquest darrer cavaller i Pierres són els únics que 

participen en les justes amb l’objectiu de guanyar l’amor d’una princesa (P563.2). 

En el nostre text se celebren torneigs als capítols II i XXXVIII  i justes als capítols V, 

XV i XXXVIII, mentre que els capítols on més clarament es descriu  el procés de celebració 

de les justes són el V i el XV. El capítol II (1-3) parla de la celebració d’un torneig a la cort 

provençal com a esbarjo per al jove Pierres: «Los barons y cavallers de la terra ordenaren un 

torneig per un dia senyalat, del qual torneig lo dit Pierres ne hagué lo pris, encara que per cert allí 

havie molts nobles y valents cavallers de diversas parts». I ben aviat aprenem –de boca dels 

cavallers que hi participen– que «en tot lo universal món no y avia tal cavaller com Pierres» (II, 

4-5). Fora de l’àmbit local i atret per l’esmentada bellesa de Magalona, Pierres provarà sort 

en una lliga superior, la cort napolitana. En el capítol V Pierres, anònim i humil cavaller, 

demostra, sobretot, força i ardidesa en voler redreçar el tort fet a Henrich de Crapona i 

després enderrocar la resta de cavallers; aleshores, surt del camp amb l’honra i “pris” de 

les justes, l’amistat del de Crapona i l’admiració de tota la cort. Es tracta d’un capítol breu 

on es fa  una senzilla descripció de l’ambient de les justes i s’utilitza un mínim vocabulari 

guerrer; nogensmenys, es tracta de l’avantsala del gran capítol de fets de cavalleries que és 

el XV, el més llarg de la novel·la. Aquest segon torneig del Pierres, és convocat pel rei de 

Nàpols a petició de Jordi de la Corona, que aspira a aconseguir-hi l’amor de Magalona. Hi 

acudeixen un bon nombre de cavallers dels regnes de Nàpols, França i altres terres 

frontereres:  

Lo primer fonch don Antoni, germà del duch de Saboya; lo segon fonch don Ferrer, germà del 
marqués de Montferrat; y don Duart, germà del duch de Borbó; y don Pedro nebot del rey de 
Bohèmia; don Henrich, fill del rey de Inglaterra, y don Jaume, germà del comte de Provença y 
oncle de Pierres» (XV, 12-15).  

 
L’incògnit cavaller, ara reconegut com el cavaller de les claus i campió indiscutible 

de la cort del rei Magalon, recull de nou els llorers de la destresa guerrera –perquè els de 

                                                 
156 A la Poncella de Francia, ibíd., p.406 es fa al·lusió a uns torneigs i justes que el rei mana fer per celebrar la 
darrera victòria militar de l’heroïna, però ella no hi participa. 
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l’amor ja els ha recollit de mans de la princesa–, després d’enfrontar-se amb cinc cavallers 

amb nom propi  –d’una llarga llista de nobles que hi participen– i amb un reguitzell de 

cavallers anònims, derrotant-los tots un rere l’altre. 

Al París i Viana, el Dofí de França ordena un gran torneig per alegrar la seua filla 

que està trista d’amor. Hi estan convidats cavallers de tota França i Anglaterra el primer 

de maig per decidir qui s’endurà un escut de cristall i una garlanda de mans de la bella 

Viana. París es presenta d’incògnit, guanya el torneig –que, sensu stricto, ens és narrat en 

deu línies– i se’n va sense que ningú el reconega. Els enfrontaments són molt generals, de 

tots contra tots, fins que queda el guanyador, París, de qui només sabem que és un 

lluitador molt fort i infatigable. El detall més interessant és el llistat de cavallers 

participants:  

Dels quals eren Phelip de Borbo, nebot del Rey de França; Adoardo, nabot del Rey de 
Anglaterra; Anthoni, fill del Comte de Proença; lo Comte Isnaldo; Assallon, nabot del Comte de 
Proença; Girardo, fill del Marques de Montferrat; Lango, fill del Duch de Gaunes. Aquests set 
barons vengueren per amor de Viana, molt adressats, ab molts daltres. (1497: f. 3r). 

 
El segon torneig, convocat per al huit de setembre, conseqüència del primer, se’ns 

presenta com una reedició de la poma de la discòrdia i nou judici de París per decidir si 

Viana és més bella que Floriana,  filla del duc de Normandia, o Constança, germana del rei 

d’Anglaterra. Els preparatius són molt més prolixament narrats que en la primesa contesa: 

està en joc el títol de dama més bella del món i, per això, hi acudeixen cavallers de França, 

Anglaterra, Flandes, Espanya, Alemanya, Lombardia i d’altres parts. Llegida la nòmina de 

cavallers que lluitarà per cadascuna de les banderes, trobem alguns noms ja presents en el 

primer torneig (Borbó, Montferrat, casa reial de França i Anglaterra), i d’altres nous, com 

ara dos fills del comte de Provença, lluitant sota banderes distintes. París resulta vencedor 

final i Viana és declarada la dama més bella del món.  

Aquest escenari d’enfrontaments esportius i lleure cavalleresc se circumscriu al 

primer terç de la novel·la i després s’esvaneix fins que s’esmenten les justes i torneigs que 

se celebraran amb ocasió del matrimoni dels protagonistes en les darreres línies de la 

novel·la. 
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Partinobles presenta el torneig més extensament narrat de tota la sèrie i el més 

llargament anunciat,157 d’ençà que els dos reis tutors de la jove emperadriu sentencien:  

Per ço deslliberam que sien escrites lletres per totes les províncies del món dient que qualsevol 
cavaller que voldrà per amor de la emperatriu amostrar la sua força y valentia, que per lo dia de 
Pasqua primer vinent sien allí y que sie fet un torneig, y aquell que haurà victòria de dit torneig, 
que aquell sie emperador (Sequero 2015: 265).  

 

Partinobles vestirà sobrevestes blanques igual que ho fa París i de manera semblant 

a l’aspecte argentat de l’armadura coberta de claus de Pierres. Partinobles és fort i esforçat 

com els altres cavallers, però té l’avantatge de tenir un cavaller/escuder que el pot ajudar, 

Gaudín, i presenta la novetat de lluitar tant contra cavallers cristians com contra àrabs, per 

exemple el soldà de Pèrsia. Es tracta d’un torneig més important que els ja descrits, atés 

que hi participen diferents i nombrosos bàndols: espanyols, aragonesos, sicilians, àrabs, 

etc. París acaba els torneigs mantenint l’anonimat davant tothom inclosa Viana; en el cas 

de Pierres la seua identitat és ignota per Magalona en la primera justa i fruïda en secret en 

la segona; mentre que l’emperadriu no sabrà qui és Partinobles fins que, durant el segon 

dia, la seua germana creu haver-lo reconegut i acabe confessant-li-les seues sospites. 

L’emperadriu reacciona així: «Germana, plàcie a nostre Senyor Déu que aquell tan esforçat 

cavaller de les armes blanques sie lo compte» (Sequero 2015: 294). 

El joc de les identitats secretes fa que alguns personatges estiguen neguitosos.       

En el cas de París, «Lo Dalfi stech no poch desijos de saber qui era stat lo caualler tant secret», 

(1497: f. 5r) però s’està de preguntar-li-ho directament. No s’esdevé així en els altres dos 

casos.  El rei Magaló  

desitjave saber de quina terra era, y trameté-li lo faraut perquè lo y demanàs. Y Pierres 
respongué:  
- Germà, digau al senyor Rey que ell me perdone car jo he fet vot de no dir lo meu nom a ningú. 
Emperò digau-li que só un pobre cavaller de França que vaig cercant lo món com a cavaller de 
ventura per véurer les dames y donzelles y conquistar la sua honor y pris (V, 20-25).   

Un dels dos jutges del torneig, el rei Corsol, també tracta d’esbrinar la identitat del 

comte Partinobles i obté una resposta força paral·lela a l’anterior:  

                                                 
157 La narració del torneig ocupa més d’una quarta part del total de l’obra. 
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Certament jo voldria saber qui és, y per ço vull trameter un escuder per demanar-li qui és. [...]. 
Y lo escuder hi anà y digué al compte tot lo que lo rey Corsol li havie manat, y lo compte li 
respòs:  
- Digau al senyor rey Corsol que jo só christià, y só del realme de França, y que·m perdó, que no 
li diré mon nom, perquè tinch jurat de no dir-lo a ningú. (Sequero 2015: 294). 

 
Al remat, els dos grans rivals, Partinobles i el soldà de Pèrsia, són els finalistes de        

la contesa i només resta la decisió final de l’emperadriu que dirimirà quin dels dos 

pretendents ocuparà el seu cor i el tron. Acabat el torneig i a cara descoberta,                     

els consellers àulics volen conèixer la identitat de Partinobles, el qual reivindica el seu 

estatus i la validesa de la seua candidatura a emperador dient que és comte i, a més, «só 

nebot del rey de França» (Sequero 2015: 303) les mateixes paraules que emprarà Pierres quan 

li revele a Magalona la seua identitat: «jo só un fill del comte de Provença y só nebot del rey de 

França» (XIII, 37-38). 

El torneig que disputa Jaufré amb el seu escuder i altres cavallers vinguts amb ell 

des de la cort d’Artús a Tablante (Baranda 1995, II: 217-222) és una competició sense dames 

al cadafal, sense una abassegadora victòria de l’heroi, sinó que es produeixen algunes 

alternances entre els diferents bàndols participants. A la fi, Jaufré en resultarà vencedor i 

malgrat mantenir fins a on li és possible l’anonimat, la insistència del rei en diverses 

ocasions l’aboca a una confessió de la seua identitat, però amb condicions. En aquest relat, 

aquest torneig suposa una baula més en la sèrie d’aventures que protagonitza, no té cap 

finalitat per se com en el cas de París, Pierres o Partinobles. 

Adolescents ensinistrats en les armes per un cavaller veterà, els dos protagonistes 

de l’Oliveros de Castilla, Oliveros i Artús, aconsegueixen convéncer el rei perquè convoque 

unes justes on poder enfrontar-se amb d’altres cavallers. Les justes, que duren tres dies      

–i són narrades en dues pàgines–, compten amb els elements habituals (pregó, cadafals, 

jutges, cavallers oponents, superioritat meridiana dels herois), que menaran a una victòria 

ex aequo per als dos protagonistes, si bé l’honra i el “pris” final se l’endurà Oliveros, que no 

debades és el fill del rei.  

L’única escena de lluita cavalleresca que trobem a Roberto Diablo  és la de les justes 

que li organitza son pare el duc poc després d’adobar Roberto cavaller, ocasió que aquest 
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aprofitarà per traure a relluir el seu tarannà demoníac i criminal: «Y en poco tiempo no se 

halló cavallero que le osasse encontrar, que al uno quebrava los braços y al otro las piernas, ninguno 

a él venía que con mal no se despidiesse. Y en poco tiempo mató diez cavallerós y sus cavallos, y 

cessaron las justas» (Baranda, 1995, I: 555). Diríem que aquest psicòpata no entén com s’ha 

de captenir  un cavaller en aquesta mena d’enfrontaments esportius. 

Tot plegat, sembla que el model de torneigs, la importància que tenen dins              

la narració i l’extensió dels mateixos apropa el Pierres de Provença molt particularment al 

París i Viana, mentre que en les altres obres, bé tenen una finalitat formativa dels joves 

cavallers, bé suposen una aventura més en el camí, bé tenen un pes totalment central en   

la narració com en el Partinobles.  

 La mitjancera/consellera entre els enamorats 

Només París i Viana i Pierres de Provença presenten aquesta figura femenina, tot i que 

força distinta en cada un dels casos: Isabel és el prototip de donzella amiga que té una 

participació activa en els quefers amorosos de la seua senyora Viana (P361.10.1 (B). Faithful 

servant [friend, maiden] helps lovers elope), sense comparació amb les donzelles de 

Clarmonda, que, com veurem tot seguit, tenen una participació puntual en la fugida de    

la princesa del palau de son pare. L’ama de Magalona s’adscriu al motiu de N825.3. Old 

woman helper [adviser in love] perquè és serventa, dida, la veu del bon seny, que no entén         

la rauxa adolescent que mou a la princesa. Per la seua banda, Isabel és la còmplice i amiga, 

més que no pas serventa, de Viana perquè Viana la crida “germana”, malgrat que Isabel 

sempre s’adrece a Viana com a “senyora”. A la casa de Magalona ella i l’ama es tracten de 

“ama” i “filla”, respectivament. Ara bé, Magalona recorre a l’ama perquè no té altra 

persona de confiança a mà i li obri el cor no sense prevenció («Molt amada ama, vós tostemps 

me aveu volgut bé y aveu-me mostrat senyal de amor grandíssim en totes coses, per ço jo vos vull 

dir un secret, emperò prech-vos no·m descubrísseu a ningú», VII, 11-13), mentre que Viana no 

necessita demanar cap discreció perquè Isabel és de plena confiança. L’ama apareix en 

escena i, mitjançant un primer don contraignant, Magalona s’assegura, si més no, la total 

discreció d’una serventa que es mostra absolutament abnegada: «La mia amada filla 
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Magalona no sabeu vós que no·m sabríeu manar cosa del món que tantost no u fassa, si és possible, 

encara que degués perdre la vida?» (VII, 15-16). El primer round dialèctic entre ambdues 

acaba en victòria per a la princesa: l’ama li fa veure el perill de la possible deshonra i de   

la segura ira del rei si se n’assabenta, alhora que li recomana paciència mentre son pare     

li troba l’espòs adequat; Magalona es queixa de deslleialtat i amenaça de morir                  

de  malenconia en breu.  Per evitar aquest funest desenllaç, l’ama se sotmet  a la disciplina 

de la seua senyora. La seua primera missió és establir contacte amb Pierres i averiguar-ne 

nom i llinatge. El primer encontre amb el cavaller té lloc a l’església (cap. VIII) i l’ama obté 

uns guanys relatius en declarar-li Pierres que sí que és de noble llinatge i recollir la que 

ella creu que és una penyora d’amor per a la princesa: el primer anell. Amb l’informe de            

la primera entrevista, l’ama provoca una excessiva eufòria de Magalona, que aquella 

pretén rebaixar, tot esmentant de nou l’estrangeria de Pierres, però acaba per enutjar-la 

més: «jo us prech que més no·m digau tals paraules, si desijau tenir la mia gràcia y amor» (IX, 25-

26). L’amenaça de repudi l’obliga a replantejar-se immediatament l’estratègia per tal 

d’apaivagar la còlera de la jove, amanyagant-la amb paraules que recomanen prudència i 

discreció, i ofereixen lleialtat absoluta. Observem, doncs, que el paper moderador de l’ama 

xoca contínuament contra la voluntat i determinació d’una princesa, els sentiments de      

la qual semblen una veritable muntanya russa.  

La segona entrevista (cap. X) és propiciada per Pierres, qui busca i troba l’ama, de 

nou en una església: Pierres li retrau haver-li donat a Magalona un anell de tan poc valor, 

que era per a ella mateixa, i després li prega que intercedisca per ell; l’ama contraataca 

demanant-li una aclariment de les seues intencions, insistint en l’honestedat irrenunciable, 

com es mereix una princesa que també sospira per ell. Aconseguirà el compromís de 

mantenir un amor honest, però encara no la revelació de la seua identitat, malgrat l’esquer 

que li llança d’un possible casament si els llinatges s’avenen. Informada Magalona 

d’aquesta entrevista li encarrega a l’ama que concerte una cita amb Pierres, a qui dóna 

instruccions en l’última entrevista que mantenen, també en una capella  (cap. XII). La nova 

crida a l’honestedat i a la cavalleria obliguen Pierres a fer un solemne jurament davant la 

creu, al qual l’ama respon:  
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Per cert noble cavaller, vós haveu fet tan alt jurament que hom vos deu créurer, y sapiau que jo 
ho diré a ma senyora Magalona. Y jo prech a Déu per la sua gràcia vos dexe venir a vostre 
honorable y bon propòsit, y si a Déu ere plasent que açò·s fassa, se porà bé dir que en lo món no 
y ha un gentil parell ni més noble que vosaltres dos (XII, 26-29).  

 

L’ama ja ha estat guanyada per a la causa i així li ho fa a saber a Magalona (cap. 

XIV), tot i recordant-li de nou la necessitat de la prudència i la discreció a la cort. Després 

d’aquesta escena, l’ama desapareix de la narració perquè la seua funció ja ha estat 

complerta, ja ha deixat d’ésser útil. La prova definitiva la trobem en el moment de             

la fugida: «Emperò de tot aquest desconcert no sabia res la ama de la gentil Magalona, car ella no 

era allí, y la gentil Magalona no volia que ella ho sabés perquè tenia por que ella ho destorbaria, y 

per ço may lo y volgué descobrir» (XVII, 28-30).  

Mentre que ací l’ama és exclosa en el moment decisiu, Viana li demana a París que 

permeta que Isabel els acompanye, i a la fi del relat serà recompensada amb el matrimoni 

amb l’amic de París, Eduard. 

 Fuga dels amants per evitar un matrimoni no desitjat (R225.2 Lovers elope to prevent girl’s 

marriage to undesired fiancée). 

La qüestió matrimonial és un tema sovint tractat en aquesta mena de textos, tot i 

que des de caires molt diversos.158 La felicitat nupcial els és concedida a Canamor i a 

Turian, Clamades, Enrique fi de Oliva, Fernán Gonçales, Flores,159 Oliveros i Artús 

d’Algarbe, París, Partinobles, Roberto i Jaufré. El camí a l’altar, però, està empedrat amb 

obstacles de diversa índole i, de fet, no tots les esposos trepitgen un llit de roses malgrat    

la ferma decisió des dels inicis de l’enamorament de contraure matrimoni mitjançant             

el sagrament canònic (T360.1 (L). Love with marriage in view): així s’esdevé amb Canamor, 

Clamades, Magalona i París, que, a més, han fet vot solemne de casar-se amb eixa persona i 

no amb cap altra (M146. Vow to marry a certain woman, M147 (G). Vow to marry, love a certain 

man, M149.1. Lovers vow to marry / love / only each other), fins a l’extrem de preferir la mort 

                                                 
158 El tema del matrimoni apareix a Apolonio, Canamor, Carlo Magno, Cid, Clamades, Enrique fi de Oliva, Fernán 
Gonçales, Flores, Guillermo, Magalona, Oliveros, París, Partinobles, Reina Sebilla, Roberto i Tablante. 
159 En aquesta obra no s’especifica que s’hi haja celebrat una cerimònia de matrimoni. 
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abans que casar-se amb qualsevol altra persona  (M149.2. Vow to die rather than marry / love/  

unwelcome suitor). Aquesta és la situació a què es veuen abocades Magalona i Viana.160  

Les situacions prèvies a la proposta de matrimoni o a l’intent de defugir-lo són 

heterogènies. La proposta de compromís formal només ve imposada pel pare en el cas de 

Viana, mentre que serà la donzella qui propose matrimoni exitosament en Fernán 

Gonçales.161 Viana, que pretén respectar la decisió de son pare, espera que aquest li done     

el vistiplau a l’oferta de matrimoni de París (T131.1.2. Father's consent to son's (daughter's) 

marriage necessary). La negativa del Dofí davant la proposta de matrimoni entre París i 

Viana i la seua amenaça de matar el jove cavaller i obligar la seua filla a casar-se amb el fill 

del duc de Borgonya precipiten la fugida.162 En aquest escenari convergeixen Clamades, 

París i Pierres que comparteixen els motius de l’oposició paterna a la boda de la filla (T97. 

Father opposed to daughter's marriage) i el matrimoni dut a terme contra la voluntat de          

la família (T131.1.3. Marriage against will of parents/ relatives). 

Atés el perill físic que corre París, decideixen anar-se’n junts, sense cap mena de 

pressió ni xantatge emocional com en el cas del Pierres. La logística en aquest text és 

dissenyada per París i és molt més complexa que la dels amants napolitans: «en la primera 

hora del dormir» els amants fugen acompanyats per dos servents, Isabel i Jordi, tenen 

cavalls reservats per al camí, un vaixell noliejat per a Aigües-Mortes, l’ajuda d’un capellà, 

etc., però els obstacles naturals i els soldats del Dofí posaran fi a la seua aventura dos dies 

després de començar. Un gran riu desbordat per les pluges els talla el pas i els seus 

perseguidors els tenen entre l’espasa i la paret: París tria l’espasa, Viana el mal menor. 

L’intent de suïcidi del jove cavaller obliga Viana a prendre una decisió: la separació és 

l’única solució per estalviar-li la vida a ell, que aconsegueix creuar el riu i embarcar des de 

                                                 
160 La situació anàloga que es presenta al Clamades no afecta als protagonistes sinó a Màxima, germana petita 
de Clamades, que no vol casar-se amb el rei Cropardo (Baranda, II: 623). 
161 En Carlo Magno fa referència a un personatge secundari que també reïx, però a la Reina Sebilla la donzella 
és rebutjada per un jove cavaller. 
162 Trobem matrimonis decidits per ordre reial (Cid, Guillermo, Montemayor) o per la divinitat (Roberto), 
donzelles salvades in extremis d’un matrimoni obligat (Roberto), matrimonis postergats (Clamades), el·ludits 
mitjançant diferents pretextos (Clamades, Guillermo, París, Reina Sebilla) o dificultats pels pares (Flores). 
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la costa cap a Gènova. La donzella i la seua fidel companya es lliuren als seus 

perseguidors per ésser conduïdes al palau del Dofí, son pare i senyor. 

A diferència de la marginada ama, Isabel sí que participa activament en la fugida, 

de la mateixa manera que les tres donzelles de Clarmonda, assabentades de la identitat de 

Clamades, els ajuden a escapolir-se’n (P361.10.1 (B). Faithful servant [friend, maiden] helps 

lovers elope), fugint del palau del pare de Clarmonda sobre el cavall de fusta. La princesa 

ha estat compromesa pel seu pare amb el príncep Leopatris «que me levarà en una tierra a mí 

muy estraña. Pero, señor, yo más querría a vos que no a él, mas yo no sé en qué manera me 

pudiéssedes haver» (Baranda 1995, II: 632). Clamades li explica com funciona el cavall i 

marxen; després, tenim els laments dels pares, l’interrogatori a les donzelles i els 

missatgers enviats directament al pare de Clamades, perquè el cavaller ha revelat la seua 

identitat mentre enlairava el cavall. La fugida, que sembla acabar bé en un primer 

moment, es transforma en motiu de plany i desesperació quan la princesa és segrestada 

pel libidinós rei Cropard provocant una separació que ocuparà més de la meitat de la 

novel·la i no es resoldrà satisfactòriament fins a les acaballes de la mateixa. 

Dues donzelles que fugen d’un matrimoni imposat i una princesa Magalona que, 

malgrat l’associació amb Clarmonda i Viana, podria haver-se estalviat l’escapada si 

hagueren decidit sincerar-se amb son pare perquè, descoberta la identitat de Pierres, 

s’hauria pogut acordar un casament a plena satisfacció dels dos llinatges. Aleshores, la 

novel·la Pierres de Provença, hauria conclòs en poques pàgines, però no era aquesta la 

intenció de l’autor que, sabedor de la situació que força el canemàs narratiu, li dedica un 

breu capítol a l’evasió dels joves. De nit i sense cap altra companyia, desapareixen sense 

deixar cap rastre malgrat tots els cavallers que els van al darrere. També és el moment en 

què desapareix de la novel·la l’univers napolità: Magalona crema les naus i no hi tornarà 

mai més; tan sols sabrem que el germà de sa mare està a Roma buscant-la (cap. XXV) i que      

el seu fill heretarà la corona de Nàpols i el comtat de Provença (cap.XXXIX). La solitud 

pregona dels protagonistes per separat posa punt i final a una primera part de la novel·la 

on ha predominat el tema sentimental salpebrat amb alguns fets de cavalleries i ara orienta 

la narració per altres viaranys temàtics. 
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2.1.4.5. Temes de la segona part de la novel·la: de la separació al reencontre 

La separació dels amants és, com ja hem vist, un dels trets prototípics d’aquestes 

novel·les idíl·liques, que permeten relacionar Pierres de Provença amb les altres novel·les 

que conformen el corpus.163 Hi podem trobar separacions accidentals o voluntàries de dos 

enamorats, d’un home i la seu esposa o de germans en obres com Apolonio, Canamor, 

Clamades, Enrique fi de Oliva, Flores, Guillermo, París, Partinobles, Pierres o la Reina Sebilla. Les 

obres on trobem una causa accidental de la separació són Apolonio, París i Pierres, tot i que 

cal discutir l’accidentalitat de les dues primeres separacions: Apol·loni es veu obligat a tirar 

al mar el cos –suposadament sense vida– de la seua dona, mentre que, com ja hem vist, 

Viana obliga París a fugir a soles perquè no perda la vida davant la imminent presència 

dels soldats del Dofí. Com veurem a continuació, el Pierres és una obra única en aquest 

tema concret. 

 Separació per culpa de l’ocell rapinyaire 
 

L’especificitat del nostre text rau en la forma en què es produeix la separació:          

el desllorigador és un ocell rapinyaire que s’endú el sendal roig que conté els anells, 

provocant la persecució per part de Pierres, que marcarà la separació dels dos amants.164 

Seguint l’índex de Luna (2013: 971) observem que aquest motiu (Thompson N352. Bird 

carries off ring which lover has taken from sleeping mistress's finger. He searches for the ring and 

becomes separated from her) és específic de Pierres i no el podem trobar en cap altre títol del 

                                                 
163 També és un tema destacat en obres que se situen dins l’estètica de la novel·la idíl·lica com l’anònima obra 
del segle XIII Aucassin et Nicolette, exemplar únic de l’anomenat chantefable. Els dos amants patiran per dues 
vegades la separació: la primera vegada per l’oposició paterna al matrimoni, que els reclourà durant un 
temps, abans de poder fugir junts i viure allunyats de la llar familiar d’ell; un naufragi els tornarà a separar 
durant un cert temps, abans d’un reencontre final que inclou transvestisme, pantomima i rescat de  la presó. 
164 Curiosament en el breu fragment conservat de la versió anglesa (Zettersten 1965) l’episodi de l’ocell 
rapinyaire no existeix, de manera que l’única part que paga la pena comparar amb la història de Kàmar 
Azzaman és quan Pierres i Magalona deixen la cort i s’instal·len al bosc: «So Camaralzaman and the lady 
Badoura proceeded with their attendants the first day and the second and the third and the fourth, and continued for the 
space of a month.Then they alighted in a spacious meadow, abounding with herbage; and in it they pitched their tents, 
and ate and drank and rested» (Lane, II, 1847: 57). També és significativa la data d’un mes que dóna la versió 
anglesa per al temps de fugida conjunta, termini que no coincideix amb la versió original on se’ns parla d’un 
sol dia.  
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corpus.165 La nòmina d’antecedents l’encapçala Les mil i una nits amb la historia de Kàmar 

Azzaman i la princesa Budur, 166 a partir del qual L’Escoufle (o Guillaume et Aélis) serà         

el primer relat europeu a incloure el tema seguit de quasi una dotzena de possibles fonts, 

més o menys ajustades a l’episodi concret de la nostra novel·la. 

Passem ara a fer una petita anàlisi dels elements més rellevants d’aquest motiu 

temàtic tal com el llegim a la font àrab, com per exemple el moment en què l’home troba  

la joia amagada, l’aparició de l’ocell, la persecució, el despertar de la dama i la seua reacció 

posterior en notar l’absència de l’amat, fins a arribar al reencontre.  

Kàmar Azzaman, en viatge oficial amb la seua esposa Budur, retorna al seu país 

perquè un somni premonitori l’adverteix de la delicada salut de son pare, el rei Chazaman. 

El seguici reial fa una parada en un bosc on planten les tendes; Kàmar troba la seua dona, 

que cansada del camí, fa la migdiada. Examinem els diferents moments del tema: 

1) la joia amagada:  

Kàmar s’apropà a Budur i, amb delicadesa, començà a descordar-li la camisa, cobejant aquell cos 
imponent. Fou aleshores que els seus dits toparen, en un extrem del cordó, amb una pedreta vermella, 
de coloració semblant a la sang de dragó. Era una gemma molt curiosa. Amb dues línies inscrites, en 
estranys caràcters, que Kàmar no va saber interpretar. […] (p.741). 167 

2) el furt de la joia:  

[...] intrigat, sortí fora de la tenda per examinar-la millor a la llum del sol. […] Kàmar va fer giravoltar 
la gemma al palmell de la mà, la subjectà entre el polze i l’índex i l’aixecà un pam per damunt de la 
vista. En aquell precís moment, vist i no vist, un ocell es va abatre a sobre seu, amb el bec li arrabassà 
la joia i s’envolà amb ella fins a posar-se unes quantes passes més enllà, a les branques d’un arbust. 
(p.741).          

                                       

                                                 
165 Les altres variants del motiu que recull Thompson, Motif-Index... són  N 352. 1: Bird carries off jeweled veil 
with which girl had covered sleeping lover’s face (Lover pursues bird and becomes separated from the girl) i N 352.2: 
Jewel (garment) carried off by bird from bather. 
166 L’episodi del príncep Kàmar Azzaman –que dóna nom al motiu temàtic– i de la princesa Budur es narra 
en la nit 211, dins el conjunt d’una extensa història que ocupa les nits 171-235. Remetem a l’article de G.Huet 
(1913: 113-119) on l’autor tracta d’establir els lligams existents entre les quatre diverses redaccions que es 
relacionen amb aquesta novel·la oriental. L’opinió de Söderhjelm respecte del motiu de l’ocell en aquesta 
obra és que es tracta d’un simple pretext per a presentar els increïbles detalls pornogràfics que recrea l’autor. 
167 Els textos procedeixen de Les mil i una nits (1995), v. I, trad. de Dolors Cinca i Margarida Castells. 
Barcelona: Proa, 672-818. 
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3) la fi de la joia: 

 I sense pensar-s’ho dues vegades, s’acostà amb prudència a l’arbust amb la intenció d’agafar l’ocell i 
recuperar la pedra. Però quan ja el tenia a una estirada de braç, l’ocell tornà a envolar-se i s’allunyà del 
seu abast. Kàmar arrencà llavors a córrer, seguint des de terra la trajectòria de l’au, a cada gambada 
més i més lluny del campament. [...]. El desè dia, finalment, arribaren a les envistes d’una població. 
[…] Pujà a un tossal proper i tingué ocasió de comprovar que la ciutat era costanera. Observant-la des 
d’allà es va distreure de l’ocell i quan tornà a aixecar el cap l’au ja havia desaparegut, però Kàmar no li 
donà importància ara que veia a prop la companyia humana (p.741-742).   

  

 Per la seua banda, Budur, superada la sorpresa inicial i maleint talismà que li havia 

regalat el seu germà, espera uns dies i aleshores, en lloc d’enfonsar-se, decideix abandonar 

el campament vestida amb la roba de Kàmar Azzaman, tractant d’evitar trobar-se a soles 

envoltada per hòmens. Marxa amb la seua donzella fins arribar a la capital de l’illa de 

Banús:  

Es vestí de pressa i sortí a preguntar pel seu espòs, però, ningú del campament no havia vist Kàmar ni 
li sabia donar raó. […] Sola a la tenda, Budur pensava en les conseqüències de participar als altres 
membres de l’expedició l’absència del seu marit. [...] I finalment se li acudí un estratagema que decidí 
de posar en pràctica. Ella i Kàmar tenien les faccions molt semblants, per això pensà que li seria 
possible fer-se passar per ell. Resoluda, es posà roba del seu marit i s’enrotllà el turbant tal com ell ho 
feia;  a la seva esclava, que era de tota confiança, li encarregà que es quedés al palanquí sense sortir i, 
de bon matí, abandonà la tenda. (p.746). 

4) la joia recuperada:  

Kàmar havia contemplat la destrossa esfereït i, una vegada s’hagueren allunyat els ocells venjadors, 
s’acostà al lloc del carnatge. Tot d’una, alguna cosa d’entre les restes de l’ocell executat l’enlluernà, 
s’ajupí per descobrir-ne la causa i va veure que la brillantor provenia d’una cosa que hi havia a dins 
del pedrer. Va furgar-hi i, amb gran esbalaïment, va extreure una pedra vermella... la gemma que 
havia estirat del cordó de la camisa de Budur!  El cor li va fer un salt i, serrant la pedra amb la mà, ell 
també començà a saltar com si s’hagués tornat boig. Per primer cop des de feia molt de temps sentia 
renéixer l’alegria dins seu. ‘Això és un bon senyal, una premonició del retrobament amb l’estimada!’, 
es digué eufòric (p. 759). 
 

Quasi a continuació, descobreix una cova subterrània al jardí plena de tresors, 

mentre cavava a l’hort: «Era un petit soterrani, farcit de sacs amuntegats, que pudia a resclosit. 

Kàmar n’obrí un, dos, tres i... –Alabat sia Déu! –exclamà–. Són tots plens d’or vermell! S’ha acabat 

la misèria!». (p.759-760). El trasllat del tresor, una vegada solucionat el transport marítim, 

es fa tal com suggereix l’ancià jardiner: «Escolta: primer distribuirem l’or en sacotells, sense 

emplenar-los el tot i, al damunt de l’or, hi col·locarem unes capes d’olives. [...] D’aquesta manera, 
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ningú no sospitarà res i podràs portar-ho al vaixell sense problemes». (p.760). La inesperada 

agonia del jardiner reté Kàmar quan el seu tresor ja està carregat al vaixell, que parteix 

sense esperar-lo. La casualitat i la intuïció duu Budur a passejar pel port –transvestida com 

rei de Banús– i a interessar-se per les mercaderies d’una nau, a l’arraix de la qual li compra 

tota la càrrega d’olives. Aquella nit, «Budur va tenir desig d’olives i manà a una criada que els 

portés un sac del magatzem. [...] hi va inclinar el sac a sobre per buidar-hi part del contingut.          

I quina cara d’estupor posaren les dues noies quan després de les olives començà a saltar or damunt 

la safata!» (p.763). 

5) el reencontre: I així obrin tots els sacs amb idèntic contingut fins que en el darrer Budur 

descobreix la pedra vermella. S’assabenta de la procedència de les olives i prepara un petit 

vodevil burlesc que rematarà en una escena eròtica suposadament homosexual entre un  

Kàmar aterrit i una Budur transvestida de rei, enjogassada, que allarga l’anagnòrisi: 

Budur ja no va poder més i, tapant-se la cara amb les mans, esclafí a riure com una folla, rebolcant-se 
damunt del llit i rebregant els llençols, contemplà la hilaritat del monarca amb total desconcert. 

–I això què significa? Tanta gràcia fa? – preguntà al cap d’uns instants, enfadat. 
–Amor meu! –cridà llavors Budur llançant-se-li als braços i recuperant la seva veu normal–. Que no 
em coneixes? Tan de pressa m’has oblidat? 

La veritat és que Kàmar passava d’un ensurt a un altre amb tal rapidesa que ja no sabia com 
reaccionar. Immediatament, però, Budur es va treure el turbant i la roba i es va fer evident que era qui 
era i no l’altre Kàmar, rei disbauxat de Banús. 

–Budur! –exclamà ell abraçant-la–. La meva adorada Budur!  
 
Les similituds amb el Pierres de Provença són evidents, malgrat les també evidents 

diferències. En tot cas, ens cal, si més no, revisar a través de quins textos intermedis 

arriba el tema al nostre relat.168 
 

L’Escoufle (o Histoire de Guillaume et d’Aélis), ca. 1200) de Jean Renart. 169 

   Hi trobem la unió idíl·lica entre una princesa i el fill del millor cavaller del rei.       

La unió desigual però ratificada pel rei i el seu primer cavaller serà malauradament 

                                                 
168 Huet (1913: 115) destaca que una de les diferències entre la font àrab i les imitacions és l’absència 
d’elements meravellosos en la forma que es coneixen els dos amants: no trobarem en aquestes versions ni 
genis ni conjurs màgics que propicien l’enamorament dels protagonistes. 
169 Edicions de F. Sweester (1974) i de P. Meyer (1894/1968) –el qual recorda (p. LIV-LV) a la seua introducció 
que l’únic manuscrit (Bibl. Arsenal 6565) d’aquest relat i un dels del Pierre de Provence estaven a la biblioteca 
dels ducs de Borgonya.  
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revertida a la mort d’aquest vassall. S’imposa la fugida. L’ocell que dóna nom al poema, 

l’escoufle170 –una espècie de milà– no intervé fins al vers 4544 –d’un total de 9102–171 fita 

que parteix el relat en dues meitats exactes. Michelet (1894: xxviii) destaca la relació del 

tema de l’ocell amb Les mil i una nits i el tema de Kàmar Azzaman: «Mais, entre le moment 

où le joyau est enlevé et celui où il est miraculeusement recouvré, se passent bien des événements 

qui n’ont aucun rapport avec ceux du roman français». Söderhjelm (1924: 21) creu que aquest 

tema apareix per primera vegada a l’Escoufle, el qual creu negligit pels estudiosos en 

relació amb el Pierres, i se l’hauria de tenir més en compte perquè és «la première œuvre 

littèraire en Europe où figure l’episode qui forme pour ainsi dire le noyau de notre roman».172        

El mateix autor (1924: 27) vol destacar la quantitat de detalls que comparteixen –malgrat 

les petites inevitables diferències–  l’Escoufle i el Pierres: 

 El desnivell social en favor de la dama. 

 L’objecte desitjat és una bossa amb anells (o anell) que la mare li ha donat al seu fill. 

En cap altra novel·la s’empra el mot sendal per designar una petita bossa de seda,       

a partir de la sinècdoque del significat primitiu habitual de teixit de seda.  

 Aquesta peça de tela conté dos anells en l’Escoufle, tres al Pierres. 

 L’ocell confon el sendal amb un tros de carn. 

 La manera de produir-se el furt. 

 Guillem i Pierres fan algunes reflexions abans de llançar-se a la persecució, que 

permet que l’ocell guanye terreny. 

 Pierres posa la seua capa sota el cap de Magalona; Guillem ho havia fet en un 

moment anterior. 

 Guillem es penedeix de no haver-se posat l’anell al dit; al Pierres és l’autor qui ho 

lamenta. 

                                                 
170 Quant al títol, Renart justifica la tria del nom d’un ocell tan lleig perquè és el títol del conte que li ha 
servit de base per a la seua obra 
171 Meyer (1894). 
172 A més de la influència d’aquesta obra sobre el Pierres tocant al furt dels anells, Söderhjelm aporta altres 
raons que expliquen la connexió: a més de compartir espai a la biblioteca del duc Felip el Bo de Borgonya,   
R. Paulli (1918: 12) recorda que aquest duc va ser l’inspirador de l’orde del toisó d’Or, a partir de la llegenda 
de Jasó, única referència clàssica que apareix al Pierres. 
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 Allunyats de les dames, Guillem i Pierres es lamenten de forma semblant. 

 L’ocell deixa caure el sendal durant la persecució. 

 Els planys de Magalona i Aelis en despertar són pareguts (Magalona perd                  

el coneixement una volta; Aelis, cinc). 

 Una vegada més calmades, critiquen la infidelitat dels cavallers. 

 També és semblant l’escena on deslliguen els cavalls. 

  Aquest és el moment exacte en què hi apareix l’escoufle rapinyaire: 
 
 

Que qu’il la sert et il la garde 
Uns escoufles, .j. lere, esgarde. 
De l’air ou il ert la desus, 
L’aumosniere qu’il o ten sus 
Mise de lui, desus les flors. 
Il cuida que ce fust roujours 
De char, mais çou estoit samis. 
De Dieu soit li siens cors maudis! 
K’il la vel lués, non por l’avoir. 
Li voloirs qu’il a de l’avoir 
Le fait joinder tot en .j. mont. 
Il sagete de la amont 
Tous joins, si tost et si isnel 
K’il la met ou pié, et l’anel, 
Si que Guillaumes ne set mot. 
Il fu dolans quant il ne l’ot 
Veu descender et avaler. 
Quant il l’en vit a tot voler, 
Mout s’esbahist […] 

(vv.4543-4561, p.136-137) 
 

  De la mateixa forma que ho fa Pierres amb Magalona, Guilaume deixa dormint 

Aelis mentre encalça el milà: «D’arbre en arbre, amont et aval,/ Une eure a pié, autre a cheval,/ 

Tant que tos est kaus et lassés. Et la bele, qui ot son sés / Pris de dormir, este esveillie» (vv. 4641-

4645). La joia perduda mai no serà recuperada i els amants viuran separats durant més de 

tres mil versos. Abans, però, un falcó de Guillem –esdevingut falconer– captura un escoufle 
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que li recorda la seua passada desgràcia.173 Del cavall estant amb la presa a la mà (v.6840), 

adverteix  el seu senyor i els altres cavallers i falconers que no s’esglaien per l’esfereïdora 

escena que van a contemplar (v.6855-6915): tot seguit es menja el cor de l’ocell, fa foc, 

l’esquartera, el calcina i n’escampa les cendres. Guillem conta a la cort la seua desgràcia 

per explicar l’odi envers els escoufles (vv. 7610-7655) i, a continuació, es produeix 

l’anagnòrisi (v. 7700 i ss). 

Enllaçant aquesta obra amb la següent que tractarem, s’escauen ara les paraules de 

Meyer (1894: XXXI) que opina que el tema del furt de l’anell per l’ocell rapinyaire és 

essencial a l’acció en aquestes dues obres «où l’oiseau ravisseur est cause d’abord de                 

la séparation, puis enfin de la réunion des deux amants. C’est là un trait ingénieux qui se trouvait 

sûrement dans le conte perdu que l’auteur du Busard et celui de l’Escoufle ont connu». 

Der Busard 174  

 Aquesta és la segona obra que se sol vincular al Pierres arran de l’episodi de 

l’ocell. Es tracta d’un text anònim escrit en antic alemany que narra les aventures de dos 

amants que són iguals en naixement: ella és filla del rei de França i ell del rei d’Anglaterra; 

l’oposició al seu matrimoni es deu a que ella ja està promesa al rei de Marroc. Segons 

Meyer & Michelant (1894: XXXVIII-XXIX), les circumstàncies són menys versemblants en el 

poema alemany que en el francés. L’escena del furt de l’anell és força similar a la de 

L’Escoufle, però varien els esdeveniments que es produeixen després: mentre el cavaller 

contempla dos anells de la seua dama un ocell se’ls endu i ell el persegueix sense èxit; el 

protagonista esdevé foll de dolor i viu com un salvatge al bosc on és recollit per un duc. 

Un dia de cacera desbudella un busard, i després conta la seua història al duc;175 pel seu 

                                                 
173 Observem una certa gradació entre la inversemblant aparició i execució de la mateixa au que li furta         
el talismà a Kàzar Azzaman, l’innocent milà que esdevé cap de turc per les passades malifetes d’un 
congènere i l’absència total de referències a qualsevol ocell en el cas del Pierres, després del furt. 
174 Baumel (1965: 77) creu que és clarament anterior a l’Escoufle –malgrat l’opinió distinta de D’Ancona (1889: 
421)– i presenta el mateix tema, pres d’un relat encara més antic. ARLIMA la data al segle XIV. Sobre la 
relació entre dues obres tracta l’article de Gianfelice Peron (1997). 
175 De manera semblant al Guillem de l’Escoufle, el protagonista d’aquesta història, durant una cacera, agafa 
un xicotet ocell i mossega el cap davant l'estupor de tothom. Per justificar les seves accions, ell explica la seua 
història, per la qual cosa la princesa finalment el pot reconèixer.  
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compte la duquessa havia acollit l’heroïna. En sentir la història del cavaller la dama es 

llança als seus braços; després es casen. La separació no ha durat més d’un any, mentre 

que a L’Escoufle són més de sis anys, raó per la qual els dubtes de la dama en reconéixer el 

cavaller es fan mal d’explicar en el text alemany.  

 
Ottinello e Giulia176 

 El tercer títol en qüestió és una obra escrita al sud d’Itàlia al segle XV.  Michelant 

& Meyer (1894) diuen que aquesta obra s’aproxima més al conte de Kàmar Azzaman que a 

L’Escoufle. De nou, l’ocell rapinyaire –ací, un falcó,  que apareix pràcticament en la meitat 

del relat–, arrabassa el vel amb joies encastades que cobria el rostre del protagonista. 

Ottinello perseguirà l’ocell per la vora del riu fins al mar, on és capturat per pirates 

xipriotes. No es diu res del temps que tarda ni de la distància recorreguda.  

il capo pose in grembo al fresco giglio: adormentosse il giovine perfetto. Giulia bella dal viso 
vermiglio sotto il capo li mise un cuscinetto, e poi ad un velo diè di piglio; coperso il viso al 
giovine pregiato: di gioie e perle il velo era addobato. La giovinetta s’ebbe addormentare per la 
stracchezza presso al suo amoroso. Un bel falcon per voglia di cibare gittossi al velo del viso 
nascoso per un rubin che vide rilustrare, credendo fosse pasto per suo uso. Il viso ad Ottinello 
sgraffignoè: tutto smarrito in piedi si levòe. Vide il falcon che il velo sen'portava Ch'era di gran 
valuta per certano. Niente la donzella risvegliava; A seguitarlo si mise in quel piano, Di vista 
il falcon già non lassava; In camicia era Ottinello soprano. Drieto al fiume infin al mar salato 
Ebbe Ottinello il falcon seguitato. (p. 9-10). 

 
 Com en el cas de Pierres, passat aquest breu episodi l’ocell ja no reapareix, però 

tampoc es recupera el robí furtat pel falcó. Aquesta breu història –a penes una vintena de 

pàgines– manté els amants separats durant quasi un terç de la seua extensió. 

 

Abdulselam i Chelnissa  
 

 Es tracta d’un conte turc anònim.177 El príncep turc Abdulselam i la princesa 

xinesa Chelnissa ja fa un any que estan casats quan ell demana llicència al seu sogre, 

                                                 
176 Barbara Lafond-Kettlitz (2005: 96) data el text al 1488. D’Ancona (1889: 406) no assegura la data però creu 
que, probablement, siga del XV. Baumel (1965: 88-89) recolza la tesi de D’Ancona sobre l’origen oriental del 
Pierres i l’Ottinello, així com la de G. Huet respecte de l’Escoufle.  
177 En desconeixem la data. La primera versió localitzada és la francesa inclosa dins Bibliothèque universal des 
romans (1777, París, p. 12-61), traduïda a l’anglés dins An Entire New Collection (1780: 67-104). Al colofó 
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l’emperador, per retornar a la llar familiar a visitar els seus pares. Després de patir un 

naufragi, els esposos arriben a una illa on s’esdevé una escena que segueix fil per randa 

la mateixa situació viscuda per Pierres i Ottinello respectivament: descans, dama 

dormida, joia trobada i deixada a banda pel cavaller i un milà que se l’endú (1780: 97). 

L’intent de recuperar discretament i ràpida els robins furtats obliga Abdulselam a vogar 

en una barca a la caça de l’ocell, però malauradament és capturat per uns pirates. 

Tanmateix, és més interessant la recuperació de les joies. Després de més de mig any 

d’absència, està en un vaixell de retorn a casa i, durant una parada en una illa 

descobreix el niu d’un milà, el fa caure com a venjança pels torts passats i, casualment, 

hi troba els robins de Chelnissa. 

 Aquesta recuperació de les joies per via cinegètica ens apropa a l’Escoufle no 

tant per l’acte de destruir sinó per la constatació de l’odi a tota la raça de milans d’ençà             

la pèrdua dels robins, causa de la seua separació.178 

 

Altres ocells i altres joies 

 Junt amb aquests textos suara esmentats podem trobar altres narracions que 

comparteixen el denominador comú de l’ocell rapinyaire que s’empara d’una joia, amb 

conseqüències més o menys trascendentals: 

 Sir Isumbras (ca. 1320 ante quem): aquest text escrit en anglés mitjà conta la història de 

dos jóvens esposos que no es poden reunir perquè una àguila furta la tela roja que 

embolcalla els diners que l’home té destinats al rescat de la seua dona; finalment l’heroi 

recupera les seues riqueses, la dona i els fills. 

                                                                                                                                                                  
s’afirma la procedència turca, però d’origen àrab i la possibilitat que el text haguera arribat a Europa 
occidental de la mà d’algun dels soldats francesos que van participar a les croades (s. XI-XIII). 
178 Segons Huet (1913: 114) a més del relat original i d’Ottinello, Pierres i Abdulselam hi ha un altre text, un 
relat oral de procedència tàrtara, que fou traduït a l’alemany per Wilhelm Radlof en Proben der Volksliteratur 
der Türkischen Stämme Süd-Sibiriens, IV, 484. (1872, Sant Petersburg: Kais. Akad. d. Wiss). Barbara Lafond-
Kettlitz, ibíd., ens aporta el títol: La fille achetée. Pel seu costat, Jean Baumel (1965: 88) parla del relat persa del 
segle XI Behar Danish, que conta, amb petites diferències, la mateixa aventura que llegim a Les mil i una nits. 
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 Guillaume d’Angleterre de Chrétien de Troyes, per exemple, té més a veure amb               

la separació que amb l’ocell com a motiu de la mateixa. Després de perdre la dona i      

els fills, l’heroi pretenia recomençar la seua vida amb uns diners deixats al bosc. Una 

àguila s’endú la bossa dels diners que penjava d’una branca d’un arbre, la providencial 

recuperació dels quals, molts anys més tard, marcarà l’inici de la reunió familiar.179  

 Die gute Frau (segle XIII):180 un àguila li furta a Carlemanno, l’heroi, la bossa amb         

els diners per recomprar la seua dona voluntàriament venuda com esclava; es retroben i 

es reconcilien.  

 Die Histoire von graf von Savoien (segle XV):181 un príncep seguint el mandat d’una veu  

misteriosa abandona dona i cort i s’exposa a patir dures proves i a la solitud de l’exili. 

Un milà li furta dues pedres precioses i després d’algunes aventures troba la seua dona 

que anava a casar-se amb el rei de França, que hi renuncia i permet que el matrimoni 

visca feliç.182 

   

                                                 
179 Wilmotte (1927: xi) hi troba analogies amb la llegenda de sant Eustaci i amb la d’Apol·loni de Tir. 
180 Segons Bremond (1984: 5) es tracta d’una traducció del text francés la Bone dame. 
181 Bremond, ibíd., el defineix com una versió dels Gesta Romanorum en anglés. 
182 Sobre la relació d’aquests quatre títols amb Pierres de Provença, Baumel (1965: 83) afirma que el fet que 
aquests llibres compartisquen «le thème de l’oiseau de proie et celui de la bourse. C’est bien là l’indication, la preuve 
même de l’existence de deux variantes qui s’entrecroisent sans cesse et dont l’une, le récit des aventures amoureuses, 
paraît plus substantielle que l’autre; l’épisode de l’oiseau semble seulement compléter le récit qui aurait à lui seul une 
ossature suffisante». 
Hi ha d’altres obres que s’hi ajusten parcialment al motiu de l’ocell rapinyaire. Per completar aquest apartat 
ornitològic del nostre estudi, citarem una obra on el furt de la joia serà accidental i amb lleus conseqüències, 
el Roman de la Violette de Germain de Montreuil (ca. 1227-1229): una alosa domèstica  s’endú un anell que li 
havia caigut accidentalment a Euriant i es queda enganxat al coll de l’ocell, fins que poc després el seu 
enamorat el recupera. També podem citar La Pantoufle de la Princesse on l’ocell actua com una mena de guia o 
missatger que afavorirà la futura coneixença dels protagonistes. Altres dues obres sí que presenten un ocell 
rapinyaire però, probablement són posteriors al Pierres de Provença: a Florimond d’Orléans (primera meitat 
s.XV), una garsa furta un gros carboncle mentre els enamorats escampen sobre l’herba les joies d’un cofre; 
també a El figliuolo del re di Portogallo, novel·la XXII de les Porretane de Sabadino degli Arienti, escrita a finals 
del segle XV, per tant no pas una font sinó un descendent. Aquesta nòmina de títols és encara més ampliada 
per Baumel (1965: 73-93) amb títols com Mandrouni et Mandrouna, Mambriani,  la Novel·la de Lelio Malespini, 
Nouveau Monde de Stigliani, i finalment –tot seguint G. París– Imberios et Margarona. Tampoc oblidem el 
papagai que apareix a La faula de Guillem de Torroella, complint una funció d’esquer i guia per dur el 
protagonista a l’illa del rei Artús damunt el llom d’una balena. 
 



167 
 

 A tall de conclusió d’aquest apartat, i deixant a banda el text àrab original, podem 

parlar, de quatre possibles textos intermediaris entre la font original i el Pierres de Provença. 

Mirarem ara d’establir les concomitàncies entre totes elles per assenyalar quina s’aproxima 

més al nostre text: 

  KÀMAR ESCOUFLE BUSANT OTTIN. ABDUL. 

1 
DATACIÓ s.IX ca. 1200 s. XIV s.XV 

(1488?) 

s.d. 

2 SITUACIÓ 

PRÈVIA 

Matrimoni de 
prínceps de viatge 
al regne del marit 
per visitar els 
pares d’ell. 

Jóvens fugits 
perquè no els 
deixen casar-se. 

Jóvens fugits 
perquè la princesa 
va a ser casada 
amb un 
pretendent no  
desitjat. 

Jóvens fugits 
perquè, essent fills 
de reis enemics,    
el seu matrimoni 
és impossible. 

Matrimoni de 
prínceps de viatge 
al regne del marit 
per visitar els 
pares d’ell. 

3 ESCENARI Tenda reial Bosc. Bosc Bosc. Bosc. 

4 ESCENA 
CENTRAL 

Esposa dormida, 
espòs li explora el 
cós i troba un 
talismà 
embolcallat en una 
tela. Encuriosit, ix 
de la tenda per 
veure’l millor. 
Quan l’aixeca 
l’ocell se 
n’empara. 

La donzella 
domida, ell la 
contempla 
extasiat, ha 
deixat l’anell 
dins una bosseta 
roja que l’ocell 
confon amb carn 
i se l’endú. 

La donzella dorm i 
ell contempla dos 
dels seus anells, 
quan l’ocell se 
n’endú un. 

El jove dorm i la 
donzella li cobreix 
el rostre amb un 
vel ornat amb 
joies. Ell també 
s’adorm. Un falcó 
pren un robí per 
menjar i s’emporta 
el vel. 

Esposa dormida, 
espòs li explora el 
cós i troba un 
farcellet, que conté 
robins. Els deixa 
damunt una pedra 
i un ocell se 
n’empara 

5 JOIA Gemma roja Un anell Un anell Un robí Robins. 

6 OCELL No definit. Milà Falcó Falcó Milà. 

7 PERSECUCIÓ 

(temps) 

Deu dies No especificat. No especificat. No es diu, però 
molt breu. 

No es diu, però 
breu. 

8 FORTUNA 
ENAMORATS 

Ell: jardiner 

 

Ella: transvestida, 
acaba esdevenint 
rei. 

Ell: falconer. 

 

 

Ella: cosidora. 

Ell: perdut al bosc, 
esdevé boig i més 
tard és rescatat per 
un duc a qui 
serveix. 

Ella: és cosidora. 

Ell: presoner d’uns 
pirates. 

Ella: transvestida 
amb la roba d’ell, 
esdevé hostalera. 

Ell: capturat per 
pirates i venut 
com a esclau. 

Ella: hostalera. 

9 TEMPS 
SEPARACIÓ 

Dos anys Sis anys Un any No especificat. Entre un any i any 
i mig. 

10 REAPARICIÓ 
OCELL 

Sí, el mateix ocell. No el mateix, un 
altre milà amb 
qui es venja. 

No el mateix, un 
altre falcó amb qui 
es venja. 

No. No l’ocell, però sí 
el seu niu. 
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  KÀMAR ESCOUFLE BUSANT OTTIN. ABDUL. 

11 RECUPERACIÓ 

JOIA 

Sí, dins el budell 
de l’ocell 
rapinyaire. 

No. No. No. Sí. 

12 TRESOR Sí. Trobat a l’hort i  
tramés per vaixell 
dins barrils 
d’olives i comprat 
per Budur, 
accidentalment. 

No.  No. Sí, trobat a l’hort i 
tramés per vaixell 
dins barrils de 
“tarantelli” (peix) 

Sí. Tramés per 
vaixell dins barrils 
de sal i comprat 
per Chelnissa 
casualment. 

13 REENCONTRE Al palau on la 
princesa Budur és 
rei! Ella ja sabia 
qui era ell. 

Al palau dels 
ducs on Aelis és 
serventa quan 
sent contar la 
història de 
Guillem. 

Al palau dels ducs 
on és serventa 
quan sent contar la 
història de. 

A l’hostal quan 
Ottinello li conta a 
Giulia la seua 
vida. 

A l’hostal on 
treballa ella, que el 
reconeix i l’incita a 
contar-li la seua 
història. 

 

La comparativa de les diferents versions ens deixa unes conclusions: la datació 

contrastada de L’Escoufle i Der Busant les situen entre les fonts possibles, però el cas 

d’Ottinello i Abdulselam no és definitiu. La situació prèvia al furt d’una parella d’enamorats 

furtius és compartida per Escoufle, Busant i Ottinello, així com la localització de l’escena a 

un bosc on descansen els enamorats. La confusió de la tela roja per carn que mena l’ocell a 

emparar-se’n apareix  a Busant i Abduselam. A partir d’aquest moment Pierres només es pot 

relacionar amb Ottinello i, molt especialment, amb Abdulselam, obra amb què comparteix 

una major quantitat de trets concrets. En cap d’elles, però, s’observa que la figura de l’ocell 

estiga carregada d’un simbolisme tan evident com en el cas de Pierres de Provença, on 

esdevé instrument alat del càstig diví.     

 Naufragis, pirates i captiveris 

Més desesperat que no pas bon mariner, Pierres està en perill d’ofegar-se quan       

la barca trobada a la platja és arrossegada mar endins, alhora que comença a enfonsar-se: 

«Axí estave assegut enmitg del llaüt esperant la mort terrible, car lo llaüt anave sense ningun 

regiment ahont les ones de la mar lo aportaven, y avie y entrave ja molta aygua dintre, la qual lo 

avie banyat. Y en aquest perill estigué Pierres del matí fins a mitg jorn» (XXI, 57-60). Es tracta 

d’un  motiu  específic d’aquesta  novel·la (N399.9 (L). Hero embarks in abandoned boat, he gets 
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 lost at sea because of the wind), pertanyent al tema més estés del naufragi i rescat posterior 

(R138. Rescue from shipwreck) dins el corpus de la narrativa cavalleresca breu  (Oliveros, 

Apolonio, Enrique fi de Oliva, Flores).183 Oliveros i un altre supervivent són rescatats per un 

cérvol del naufragi provocat per una tempesta; Flores i Blancaflor no arriben a naufragar 

perquè tots els tripulants se salven in extremis i després una altra nau els recull de l’illa, 

mentres que Enrique fi de Oliva i els dos altres supervivents d’un naufragi no són 

rescatats del naufragi sinó de la misèria i inanició a què després s’hi veuen abocats. 

Apol·loni sembla tenir els déus en contra, però els dos temporals que pateix el situen en el 

camí de la felicitat: en el primer, nàufrag en terres desconegudes, coneixerà la seua futura 

muller; en el segon, obligada la seua nau a desviar-se a un port segur, recupera la seua filla 

que creia morta. Aquesta consciència d’enfrontar-se als designis de la providència 

(Q552.12. Punishment: shipwreck) la retrobem a Flores i, és clar, a Pierres. Així Flores              

–admetent que li cal convertir-se a la fe cristiana– li diu a Blancaflor: «Señora mía, ya sabéis 

en quántos trabajos somos puestos por nuestros pecados. Yo creo que la vuestra ley es la buena y 

verdadera, que Dios onipotente en tantes necesidades como nos avemos visto. Él por su sancta 

clemencia os ha querido oír y de todo nos ha sacado» (Baranda 1995, II: 176). En el moment de 

més perill, Pierres no dubta a qui acudir: «O, Senyor Déu tot poderós y a vós gloriosa verge 

Maria, jo us suplich que vullau perdonar-me los defectes y pecats que jo contra les vostres preceptes 

he molt breument comesos» (XXI, 34-36).  

Les pregàries seran ateses però el rescat dels nàufrags serà força diferent en ambdós 

casos. El naufragi de Flores és breu i el rescat no tardarà, de manera que l’aventura serà un 

petit entrebanc final abans del retorn a Alexandria i, d’allà a Espanya com a rei.                 

El naufragi de Pierres es resol en no massa temps (Y en aquest perill estigué Pierres del matí 

fins a mitg jorn, XXI, 60-61), tot i que amb  un final menys reconfortant perquè la trama 

entra en una nova dimensió. Els seus rescatadors seran uns corsaris sarraïns (R12.2. Man 

abducted by pirates) que després de rescatar-lo d’una mort segura el lliuraran com a esclau 

                                                 
183 B541.6 (L). Deer rescues hero from shipwreck, H111.5 (L). Survivor of shipwreck is recognized by his dirty clothes, 
L419.2.1 (L). Noble survivors of shipwreck must beg for food ad alms: they are hungry, N741.2. Husband and wife 
become separated in shipwreck, Q552.12. Punishment: shipwreck i R138. Rescue from shipwreck. 
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al soldà de Babilònia (lo patró anà al soldà y presentà-li aquell catiu, XXII, 3-4), de la mateixa 

manera que Tarsiana, la filla d’Apolonio és rescatada de qui està encarregat de donar-li 

mort per uns pirates («Fue presa la cativa, al mercado sacada, el vendedor con ella, su bolsa 

aparejada», Corbella 1999: 394),184 fent així una combinació de dos motius estretament 

lligats i específics del Libro de Apolonio (R12.1. Maiden abducted by pirates (robbers) i R12.1.4 

(L). Abduction by pirates saves maiden from execution). La breu presència de pirates en les 

dues novel·les tindrà llargues conseqüències tant per a Tarsiana com per a Pierres, que 

patirà el mateix destí que Ottinello i Abdulselam. 

El captiveri (R0- R99. Captivity) del nostre cavaller serà força més llarg –tot i que no 

s’especifica quant de temps està retinguda la donzella front als quasi dos anys que hi està 

Pierres– però menys perillós que l’estància d’una jove en un bordell preservant la seua 

virginitat185 dia rere dia de manera inversemblant: De manera que el soldà lo amava tant com 

si fos son propri fill o germà (XXII, 8). A més d’aquests dos casos, de captius en tenim de tota 

mena (per sorpresa, mentres dormen, al camp de batalla, durant un pelegrinatge o a una 

església, durant una cacera, etc.) i segrestats per diferents actors (enemics, amants, 

leprosos, animals, etc.), que els mantenen en els més variats indrets (soterrani, casa 

encantada, sota una capella, en un monestir, torre, castell, cel·la, cova, etc.) i en condicions 

força diferents d’uns textos als altres (maltractament, esbatussament, encadenament, 

inanició, mutilació, assassinat, etc., o amb benevolència i amor). Aquest motiu del captiveri 

benèvol (R52 (B). Benevolent captivity) es repeteix en el Cid, Carlo Magno, Flores, Oliveros i 

Partinobles, però únicament afecta directament als protagonistes en els dos darrers títols. 

Així, llegim que l’alcait del castell on està Oliveros empresonat –malgrat ésser de tarannà 

cruel– li atorga, sota jurament del presoner, un tracte més amable: «Y el alcaide le soltó y le 

levó a su posada, y le trató muy bien» (Baranda 1995, I: 267). L’arribada de Partinobles             

a Damasc és idèntica, excepció feta de la participació dels pirates, a la de Pierres, dins una  

                                                 
184 L’edició consultada és la de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que no indica pàgina, sinó paràgraf. 
185 Experiència sovint narrada a les vides de diverses santes, com per exemple santa Inés, santa Àgueda o 
santa Àgata. 
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barca sense control.186 Malgrat la condemna inicial a mort per part del rei Herman,             

la providencial intercessió de la reina Ànsies canvia el destí del presoner: «Y lo rey, veent 

que sa muller lo pregave tant, fonch content y manà que no·l matassen, sinó que·l metessen en una 

presó molt fort perquè no fugís» (Sequero 2015: 274-275). Absent el rei Herman, que ha acudit 

a participar al torneig on també pretenia competir Partinobles amb l’objectiu d’aconseguir 

la mà de l’emperadriu, de nou la reina Ànsies s’apiada del desesperat cavaller i li permet 

fugir sota jurament de tornar-hi: «E la reyna, haven pietat d’ell, dix-li: Christià, si vós me 

prestau sagrament y homenatge de tornar tant prest com lo torneig sie acabat, de manera que siau 

ací abans que lo rey mon marit no vinga, jo us trauré de la presó perquè compliau vostre desig» 

(Sequero 2015: 278). Aquest jurament sí que serà respectat per Partinobles, no com el de 

Pierres, qui, aprofitant-se d’un don contraignant, ha obtingut llicència de marxar de la cort 

del soldà, amb la condició que hi torne després de visitar els seus pares: «Has-me de 

prometre que, quant auràs visitat a tots parents y amichs, que tornaràs; y si tu ho fas, faràs com a 

savi”. Y Pierres li prometé bonament que, quant ell aurie visitat a son pare y a sa mare, que ell 

tornarie» (XXIX, 24-26). La marxa triomfal de Pierres transcorre entre els plors de tota la 

cort que ja l’enyora i la preparació del seu llarg viatge de retorn a Provença amb un gran 

tresor regalat pel soldà, que ell s’encarrega d’amagar dins els barrils de sal.   

El tema del tresor apareix en altres obres del corpus breu  (Vespasiano, Reina Sebilla, 

Carlo Magno, Roberto Diablo), però cap d’elles presenta el que normalment entenem per 

tresor, associat, a més, amb una posterior troballa accidental del mateix. A diferència del 

que els esdevé a Kàmar Azzaman, Ottinello i Abdulselam, el tresor que s’endú Pierres 

d’Alexandria (Y donà-li més encara lo soldà, tant or y argent com volgué y moltes altres joyes y 

pedres precioses que valien grandíssim tresor, XXIX, 33-34) és un present de comiat, fruit de 

                                                 
186 Sequero (2015: 274-275): «Estant lo compte passejant-se davant la mar, trobà una barca de pescadors que 
no y havie ningú, car los pescadors eren anats a la ciutat y havien dexada la barca ligada ab una corda. E 
veent lo compte que los rems eren dedins, deslliberà de entrar en la barca y anar a passejar per la mar una 
estona per estirar-se los braços remant. Y axí entrà dins, y desligà la barca y començà de remar no pensant en 
lo que·s podia seguir. Y quant ell se girà per tornar envers la terra, se girà tant gran vent que lo compte perdé 
los rems y anà perdut per la mar tot aquell dia y nit. L’endemà trobà’s davant la ciutat de Damasco, la qual 
era del rey Herman, lo qual era moro. Y quant los de la ciutat veren la barca, encontinent hi embiaren dues 
barques, y trobaren lo compte casi mort y prengueren-lo. Veent que era christià, y tan dispost y gentil hom, 
presentaren-lo al rey Herman, lo qual, sabent que era christià, tantost manà que·l matassen».  
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l’amor que el soldà li professa. Kàmar i Ottinello faran les seues troballes cavant a l’hort, 

descobrint-hi el darrer una llosa sota la qual troba «un gran tesoro che dentro lustrava; 

sessantamilia talenti d’or fino erano in un vasel di cristalino» (D’Ancona (1867: 14), mentre que  

Kàmar troba els sacs plens d’or vermell dins un petit subterrani, lloc similar al que 

Abdulselam troba accidentalment mentre enderroca una casa per ordre del seu amo: «he 

observed a subterraneous passage which being lead to by a flight of steps, he found, in a deep cave, 

six large vases filled up to the very brim with gold coin» (1780: 99). Els quatre herois ja tenen el 

seu tresor i, excepció feta de Pierres, a tots els obri la porta del retorn a casa (Kàmar) o de 

la llibertat (Ottinello i Abdulselam). En el cas de Pierres sembla més aviat una mostra 

d’excessiva prodigalitat –no oblidem que va arribar com esclau– destinada a ensabonar-lo 

convenientment amb l’objectiu de fer-li el retorn més abellidor. Tots amaguen els seus 

tresors dins d’uns barrils (N511.1.8. Treasure buried in chest, cask, kettle or cannon barrel)187 

que fan embarcar: Kàmar preferix les olives, Ottinello el peix (tarantelli) i Pierres i 

Abdulselam la sal. Tots els quatre protagonistes tanquen el tracte amb una barca o vaixell 

per fer-se dur ells i la seua càrrega al destí anhelat, però només el nostre Pierres acaba 

embarcant-hi amb el seu tresor; la resta es queda al port per causes meteorològiques 

(Ottinello), per la negligència del capità (Abdulselam) o per la inesperada agonia i mort 

del vell jardiner (Kàmar). Els motius específics del Pierres (N525. Treasure found in chest 

(kettle, cask) [barrel], N534. Treasure discovered by accident  i N630. Accidental acquisition of 

treasure or Money) es repeteixen en els altres tres títols amb què estem treballant: Budur 

comprarà accidentalment les olives i estirant el fil de la lògica esbrinarà el parador de 

Kàmar, mentre que a Giulia i a Chelnissa –ambdues hostaleres– els capitans del vaixells els 

ofereixen la càrrega per al seu comerç, però romandran ignorants del que han adquirit fins 

que no els ho diguen els seus enamorats, una vegada retrobats. 

 
 Retorns, abandons, peixos i reencontres 

 
El retorn a casa presenta algunes diferències. Perdut el vaixell, Kàmar serà rescatat 

per Budur amb una altra nau que li envia sense ell sospitar res, Abdulselam arribarà al 
                                                 
187 Cap altre text del corpus presenta aquest motiu. 



173 
 

port desitjat en un altre vaixell sense cap problema, en tant que Ottinello naufragarà 

durant la seua travessia i arribarà, miraculosament, sa i estalvi al seu destí. No serà 

aquesta la fortuna de Pierres, que haurà de fer una mòssa més en el seu currículum de 

penalitats ja que és abandonat en l’illa de Sahona on el seu vaixell havia fet parada per 

prendre aigua. Estabornit d’enyorança, cau en un son pregó del qual cap crit el pot 

despertar. Ja hem vist en l’apartat dels naufragis que Flores, Blancaflor i tota la resta del 

passatge viuen un breu temps en una illa deserta fins que uns mercaders els rescaten, com 

també s’esdevé al Pierres (R169.12 Hero rescued by sailors [merchants]). Tanmateix, el fet 

d’ésser abandonat (S145. Abandonment on an island) només el comparteixen Canamor i 

Pierres, tot i que es poden destacar certes diferències: serà Floreta, princesa segrestada i 

amor del príncep Turián qui és abandonada a la força –malgrat els esforços del jove 

cavaller– en una illa suposadament deserta, mentre que el nostre cavaller és abandonat a 

desgrat del capità en no poder localitzar-lo. Floreta és trobada i acollida per la comtessa 

eremita Ortaleza i rescatada per Turián després d’un temps indeterminat, mentre que 

Pierres resta abandonat en solitud un breu període de temps fins que uns pescadors que 

també tenien necessitat d’aigua dolça l’hi troben marfós i el duen a l’hospital de Crapona 

(R130.1 Abandoned hero rescued by fishermen).  

L’absència de Pierres no implica absència de notícies sobre Pierres. Així, com 

Magalona rep de mans del capità de la nau on viatjava Pierres el tresor ocult als barrils de 

sal d’un malaurat i desconegut viatger, no podem dir que la segona troballa siga tan 

anònima i tinga el mateix impacte:  

Un dia se esdevingué que los pescadors de aquella terra, pescant en la mar, prengueren un peix 
que era molt gentil, y per la sua gentileza presentaren-lo al comte y a la comtesa, los quals ne 
donaren grans gràcies als pescadors. Axí com alguns de llurs servidors lo netejaven y 
estripaven en la cuyna trobaren en les tripes de aquest peix un sendat vermell a manera de una 
pilota petita, y quant ells veren allò estigueren maravellats y espantats tots (XXVII, 1-5).  

 
Els anells188 perduts a poca distància de Nàpols i recuperats prop de Montpeller han 

fet un viatge de mil quilòmetres dins el budell d’un peix –d’espècie desconeguda, tot i que    

                                                 
188 Només en el París i Viana (Gumiel, ibíd., f.26v-27r) llegim que l’anell siga utilitzat com a prova d’identitat  
(H94. Identification by ring). 



174 
 

el manuscrit C diu que es tracta d’un leu (lluç). Aquest peix és el tercer dels animals que 

intervé dins la trama de la novel·la, després dels abundosos cavalls que hi apareixen en la 

primera part de la novel·la i del ja esmentat ocell rapinyaire. Els habitants de la mar no 

solen gaudir de gaire protagonisme en la narrativa cavalleresca breu, vist que només al 

Carlo Magno i al Túngan, apareixen balenes i peixos negres com a instrument diví o anuncis 

de l’apocalipsi.  

El peix tanca el cercle encetat per l’au ja que recupera els anells perduts, però obri 

un altre tema ja abordat en l’apartat del gènere, la mort aparent del protagonista. Aquest 

és el dolgut plany de la mare de Pierres en reconéixer els anells embolcallats dins               

el sendal: «Ay, senyor Déu, ara só jo certa que lo meu fill és mort, ara só jo fora de tota esperança 

de may pus veure'l! O Senyor Déu, y quin mal avie fet aquella ignocent criatura que los peixos 

avien de menjar la carn?» (XXXVII, 11-13). Pierres de Provença reuneix uns pocs motius 

específics (B548.2.1. Fish recovers ring from sea, X1154.1. Fisherman catches fish with amazing 

contents, N211.1. Lost ring found in fish) que relacionen el nostre text amb la tradició clàssica  

de l’anell de Polícrates, nom amb el qual s’anomena aquest darrer motiu indicat.189  

La primera notícia literària sobre aquest governant de l’illa de Samos que va viure 

al segle VI aC ens la trobem al tercer llibre de la Història d’Heròdot.190 Home de perenne 

fortuna, Polícrates segueix el consell d’un aliat que li recomana fer un sacrifici als déus, 

fins ara benevolents, per tal que no li giren l’esquena, i amb tal motiu llança al mar un dels 

seus segells més preats. D’alta mar estant, es desprén d’una maragda encastada en or, 

sentint-se tot seguit molt desgraciat. Al cap d’uns pocs dies  

                                                 
189 Stith Thompson recull aquest motiu en el primer volum del seu Motif-index of folk-literature (1966). Allà 
assenyala les versions d’aquest motiu trobades a Irlanda, Noruega, Itàlia, Israel, Índia, Japó, Corea, Filipines, 
Costa d’Ivori, etc. De l’altre motiu, una variant d’aquest, el B548.2.1. Fish recovers ring from sea, aporta 
testimonis en literatura irlandesa, italiana, grega, espanyola, jueva i índia. Entre les diferents versions 
localitzades cal destacar la de Sakuntala, drama escrit per l’escriptor indi Kalidasa al segle V dC, el conte 
talmúdic de l’anell de Salomó –primers segles de la nostra era–, els textos irlandesos de Tain Bo Fraich,          
la vida de sant Mungo (segles VI-VII), Maelgwn Gwynedd, la història de la comtessa italiana Matilda de 
Toscana (segles XI-XII),  Le dit des annelés de Jean de Saint-Quentin (primera meitat segle XIV) o, fins i tot, les 
vides de sant francés Llop de Sens (s. VI-VII) i del sant zamorà Atilià (s. IX-X), etc.  
190 Seguim la traducció de Joaquim Gestí (2006, Barcelona, Fundació Bernat Metge, p. 55 i ss.). 
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un pescador que havia capturat un peix gran i llustrós va pensar que era digne de servir de 
regal per a Polícrates [...]; però, quan  els servidors van tallar el peix, van descobrir que dins els 
budells hi havia l’anell de Polícrates. Tan bon punt el van veure, el van agafar, el van anar a 
portar plens d’alegria a Polícrates i li van lliurar l’anell [...]. 

 
La pesca i regal del peix, així com la troballa accidental del contingut i el lliurament 

al seu senyor és idèntica en Pierres. El nostre relat és un dels molts que recull aquest motiu, 

com hem assenyalat en la nota anterior: truites, salmons i altres peixos no especificats 

apareixen en nombroses històries escrites arreu del món en diferents llengües, però 

sempre amb el rol de recuperadors d’un anell –perdut o conscientment rebutjat– que 

representa la manifestació de la voluntat divina (Polícrates, Salomó, sant Llop, sant Atilià) 

o una forma d’evitar una injustícia (relats irlandesos, basats en falses acusacions contra 

dones casades o princeses casadores), etc. Arriscar-se a buscar una font concreta per al 

Pierres de Provença dins aquest maremàgnum d’antecedents folklòrics sembla una tasca 

impossible. 

Cal començar a tancar el cercle i concloure la història, amb el reencontre dels 

protagonistes. Realment, aquest reencontre es produeix a tres nivells: personal amb 

Magalona, familiar amb els pares i social amb els súbdits del comtat. Ens interessa, 

tanmateix, per damunt dels altres, la reunió dels dos enamorats. Els anells trobats dins     

el budell del peix deixen una petjada distinta en el cor de cadascun dels tres personatges 

que esperen el retorn de Pierres: una mare desconsolada, un pare abatut però resignat i 

agraït a Déu pel goig d’haver-los donat un fill, i una Magalona, consoladora inconsolable, 

que malgrat tot, i en la mateixa línia del comte, opta per no rendir-se a l’evidència i confiar 

en Déu. Les seues pregàries a Déu, de qui esperen mercé per a l’ànima de Pierres si és 

mort, o protecció si és encara viu, han arribat al seu destinatari. Probablement de manera 

paral·lela a la troballa dels anells, Pierres ha estat rescatat de l’illa de Sahona i conduït pels 

pescadors a l’hospital de Crapona, però el reencontre encara queda lluny. Nou mesos i 

escaig més tard, arribem a T96. Lovers reunited after many adventures, on podem associar     

el Pierres amb Apolonio, Clamades, París, Partinobles i Tablante.  
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El cas de Clamades i Clarmonda és un rescat de la princesa que està retinguda a     

la cort de Salerno; s’hi produeix reencontre sense necessitat de reconeixement (H10. 

Recognition). Apol·loni, guiat per un somni  providencial, troba la seua dona Luciana, 

llargament donada per morta, quan visita el temple de Diana a Efes, una de les set 

meravelles de l’antiguitat, on ella és sacerdotessa:  

Mientre que él contaba su mal y su lacerio, non pensaba Luciana de rezar el salterio; entendió la 
materia  y todo el misterio, non le podié de gozo caber el monesterio. Cayó al rey a piedes y dijo 
a altas voces: «Ay, rey Apolonio, creyo que me non conosces, non te cuidé veyer nunca en estas 
alfoces. Cuando me conoscieres, no creyo que te non goces. Yo soy la tu mujer, la que era 
perdida, la que en la mar echeste, que tienes por transida [...]». Contáronse uno a otro por lo que 
habién pasado, qué habié cada uno perdido o ganado. 

 
En París i Viana és el cavaller qui “juga” a mantindre la incògnita perquè, com 

Clamades, és un cavaller al rescat de la seua dama, tot i que aquesta no alcança a 

reconèixer París, fracàs que comparteix amb d’altres títols (H195 (B). Failure to recognize).191 

Aquest és el moment del reencontre on, com sempre, qui coneix l’altre es permet donar 

una pinzellada de divertida intriga, tot observant els gestos de qui ignora amb qui està 

parlant: 

«Molt graciosa senyora: aquexa joya es tal, que no dupte per ella me hajau merce. Per cert la 
mes bella e la mes estimada es que tingues de ma vida. » E Viana, que estaua marauellada del 
diamant, fon mes marauell[a]da com hoy parlar aquell qui james hauia parlat, en tant, que 
estech spantada. E no podent Paris sofferir aquella congoxa, dixli: « Senyora: tornau vostre 
pensament en alegria, que yo so Paris, lo seruidor vostre, lo qual Nostre Senyor vos ha portat 
perque dell siau seruida».  

Cnexent Viana aquest ser aquell que tant desijaua, alterada per la nouitat de la cosa, stech no 
parlant sospesa en vn extasi tant gran, [...] fins que lo desig de ser ab qui amaua sforçat, dient: 
« Paris: ¿sou vos aquell per qui tota ma vida sospire? [...] O, Paris! ¿y haueu pogut soferir vos 
ser me dauant y no saber yo qui ereu? [...]». E dient aquestes noues staua entre los braços de 
Paris [...] (Miquel i Planas 1909: 126). 

 
En el Partinobles hem vist que el reencontre es produeix en plena decisió final sobre 

el futur emperador. Més que incertesa sobre la identitat del cavaller cobert amb l’elm, 

Melior experimenta una sobtada frissança per assegurar-se’n: «E quant la emperatriu sapé   

la determinació dels dits reys, ella fonch molt alegre, pus tenie libertat de haver lo seu amat 

                                                 
191 Enrique fi de Oliva, Flores, Guillermo i Tablante. 



177 
 

Partinobles. Emperò encara duptave que fos ell, car no li podie veure la cara, perquè tostemps tenie 

l’elm sobre lo cap» (Sequero 2015: 305). 

 Per últim, en Tablante de Ricamonte la tornada de Jaufré al castell de Brunissén és 

esperada, però a cara descoberta. Allà el cavaller li relata les seues aventures a la dama, 

que ha romàs al castell tot el temps que han estat separats. 

El motiu de la fortuïtat de l’encontre (N710. Accidental meeting of hero and heroine) no 

es pot aplicar de la mateixa manera a Clamades que a Apolonio, Guillermo o al Pierres, 

perquè en el primer títol es refereix al primer encontre entre els protagonistes, no al 

reencontre de què estem parlant ací. Confirma això que diem que els altres títols 

comparteixen el motiu específic del reencontre accidental entre marit i muller (N741. 

Unexpected meeting of husband and wife). Filant més prim, només Pierres exhibeix el motiu 

del reencontre accidental de dos amants (N737. Accidental / unexpected / reunion of lovers), 

així com el fet que la dama hospitalera guarisca les nafres del seu estimat (T32. Lovers' 

meeting: heroine heals hero's wounds). Apol·loni retroba Luciana en un santuari, Guillermo al 

palau de Graciana i Pierres en un hospital/església; Giulio/Giulia també acull Ottinello en 

el seu hospital mentre que Chelnissa rep al seu hostal la visita d’un exhaust Abdulselam. 

Els protagonistes de L’Escoufle i Der Busant són incitats a contar la seua història després de 

fer mostra d’una conducta que frega l’aberració, i reconeguts per les respectives dames, 

personatges anònims en les corts que les han acollides. Diguem-li intuïció femenina 

perquè altre nom no és més adient, les heroïnes són les primeres en reconèixer l’altre          

–excepció ja feta de Viana– de primera vista com Chelnissa o després d’animar el viatger 

desconegut a contar les seues peripècies vitals que acaben de reblar el clau de l’anagnòrisi. 

El reconeixement no es produeix simplement per la reunió atzarosa (H152. Recognition 

through accidental encounter) sinó per la narració de les aventures (H11. Recognition through 

story-telling i H11.1. Recognition by telling life history) com llegim a Apolonio, París, 

Guillermo192 i Pierres, que, específicament, recull el motiu de l’anagnòrisi produïda en una 

                                                 
192 Realment en aquesta obra la reina ja n’ha albirat una part de la identitat del rei en reconéixer el seu corn 
de caça (H146 (L). Recognition thanks to hunting horn). Després en el palau de Graciana, els dos acaben 
reconeixent-se sense manifestar-ho explícitament, fins que «la dama va conversando con el rey y le cuenta su vida 
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taverna/hospital on s’ha establert el costum que els nouvinguts conten llurs històries 

(H11.1.1. Recognition at inn (hospital, etc) where all must tell their life histories). 

Les robes que cobreixen quasi per complet el rostre de Magalona són alhora una 

defensa de la pròpia identitat i una dificultat que impedeix el reconeixement mutu. Pierres 

va perdre una princesa i una princesa ha de recuperar, però no totes les obres són tan 

primmirades en aquest sentit. No cal anar a l’extrem d’una Viana, podrida i malalta en la 

seua presó: la tavernera transvestida Chelnissa senzillament es treu el turbant i deixa 

caure els seus llargs cabells; l’entremaliada Budur, també transvestida, no revelarà la seua 

identitat fins desempallegar-se del seu vestit i turbant i exhibir llarga melena.  El súmmum 

de la coqueteria –o diguem-li la pruïja de fer les coses comme il faut– l’exhibeixen tant 

Giulia com Magalona, que preparen una petita pantomima per retardar, ni que siga 

breument, la revelació: passem al vestidor de princeses. Aquesta és l’escena del text italià: 

Giulio, cognoscendo veramente ch’era Ottinello, si fu confortato: “Vieni con meco, misero 
dolente”. E in la càmera sua l’ebbe menato. Disse: “Non ti partiré per niente insino che da te 
non so tornato”. ‘N altra càmera lei si fus errata, de panni d’uomo si fu dispogliata. Di panni 
femminil si fu vestida, leggiadra si che un angiolo paria (D’Ancona 1867: 73). 

 

Ja hem vist en el capítol del gènere que Magalona es presenta davant de Pierres 

amb les seues gentils vestidures reals (XXXIV, 28) que s’ha fet fer després d’escoltar              

la història de Pierres i reconèixer-lo. Feta la pantomima, Magalona es presenta en tot el seu 

esplendor (H151.6. Heroine in menial discovered in her beautiful clothes: recognition follows), 

però encara mantenint el rostre cobert durant la relació de les seues peripècies que fa a 

Pierres. Aleshores «deixà caure los vels que aportave en lo cap y los seus resplandents cabells 

caygueren fins als genolls» (XXXIV, 48-49).  

Per últim, caldria analitzar els discursos de qui revela la seua identitat i la reacció de 

qui rep dita revelació. El discurs de Magalona presenta els següents elements: 

 Identificació del subjecte 

 Alegria 

                                                                                                                                                                  
azarosa. Así mismo, él le confia sus aventuras. Los dos se enternecen hasta las lágrimas, llorando de alegría y de 
compasión» (Troyes 1991: 73). 
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 Identificació de l’emissor 

 Les desgràcies d’ambdós han estat nombroses i doloroses  

 Enumeració de les fites de la vida passada en comú 

 Les paraules poden ser enganyoses, la vista no. 

Si tornem al principi, a Kàmar i Budur, assistim a una escena d’efusivitat de besades 

i abraçades amarades de llàgrimes, de versos recitats per la princesa al príncep i de 

l’intercanvi de relats, rematada pel dolç retret de Kàmar a Budur pel tràngol que li ha fet 

passar, que ella qualifica de simple broma.  

L’Escoufle ens narra una anagnòrisi força allunyada del final de la història –encara 

queden mil quatre-cents versos abans de l’explicit.193 Només quan Guillem acaba la seua 

narració i revela el nom de qui era la seua estimada, aquesta, Aelis, salta al coll del jove i li 

pregunta «Estes vous donc li miens amis?». Desconcertat, ell respon «Qui estes vous?», i 

aleshores ella declara: «Jou suis Aelis vostre amie/ Qui vous donnai l’anel ma mere/ Dont li 

anuiset al misere/ Nous vint premiers par vo folie» (Meyer 1894: 230-231). L’alegria desbordant 

no li impedeix pas llançar-li aquest retret final. 

«Giulia son io», amb aquestes paraules i les abraçades que se’n deriven es clou 

breument la trobada d’Ottinello e Giulia que resten «abbracciati/ Con gran trionfo e con grande 

allegrezza/ Chè per fortuna si eran ritrovati» (D’Ancona 1867: 17). 

Chelnissa, després d’haver escoltat les lamentacions d’Abdulselam i descobrir-se, 

exclama: «Contempla, estimat Abdulselam! Contempla la teua Chelnissa!» (1780: 103). L’autor 

deixa la resta de l’escena a la imaginació del lector. Apaivagat el primer ardor de 

l’encontre, ara serà Chelnissa qui conte què li va passar a ella i què ha fet d’aleshores ençà. 

Llavors, Abdulselam manifesta la seua consternació per haver perdut el seu tresor i ens 

permet comparar les diferents inversions que han estat fetes en aquestes obres amb els 

tresors esmentats. 

                                                 
193  L’escena transcorre entre el vers 7684 i el 7700, d’un total de 9102. 
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Ja hem vist que la troballa del tresor llença Magalona a una mena de dèria 

edificatòria que dóna com a resultat la construcció de l’església i un hospital, que rep        

el vistiplau de Pierres en assabentar-se’n: «Y llavors Magalona li contà com ella avia haguts los 

catorze barrils d’or qu·ell avie perduts y com ella ne avia ja despés una gran partida per a edificar 

aquella iglésia, de la qual cosa Pierres ne agué molt gran plaher» (XXXV, 11-13). Aquesta obra pot 

semblar insignificant si la comparem amb el que Ottinello i Giulia bastixen amb els 

“cinquantamila mezzi d’or”: «E una gran città edificaro. /A multi uomin quelli giovin belli/ 

Terren per case dentro gli donaro:/ Taranto la città si fe’ chiamare» (D’Ancona 1867: 18).194 Més 

modesta és la inversió que fan Abdulselam i Chelnissa: comprar un vestit adequat per a 

Chelnissa, recompensar l’hostaler i noliejar un vaixell per tornar al regne del pare 

d’Abdulselam. 

Així, de nou de la mà d’Abdulselam, ens cal afrontar una altra reunió més, la familiar 

(N730. Accidental reunion [meeting] of famílies i  N739 (L). Unexpected meeting of parents and 

children –aquest darrer, únicament en Pierres). Començarem per aquestes darreres dues 

obres –que, tanmateix, presenten una reunió familiar pel retorn voluntari dels fills a la llar 

paterna– i tornarem després al corpus cavalleresc breu. Abdulselam arriba sa i estalvi als 

dominis del seu pare per a la inenarrable joia de l’ancià rei. El reencontre familiar 

d’Ottinello i Giulia és més complicat, sobretot perquè els pares havien estat sempre 

acèrrims enemics: després de casar-se a Tàrent envien ambaixades als respectius pares 

convidant-los a visitar-los, els quals fan les paus i romanen en el palau dels seus fills 

durant quatre mesos. 

Les obres que comparteixen amb el Pierres aquest motiu són Apolonio i Guillermo.  

En el cas d’Apol·loni, coincideix amb la reunió dels esposos i inclou la filla Tarsiana a qui 

«no la podién sacar de braços de su madre» (Alvar 1984: 80). En canvi, el reencontre familiar 

que narra Chretien de Troyes entre el rei Guillermo i la dona i les fills ocupa més de deu 

pàgines: desconeguts l’un dels altres, el pare està a punt de morir a mans dels fills quan 

reapareix caiguda del cel la bossa dels diners perduda al principi de la separació; a més, 

                                                 
194 Aquest suposada fundació de la ciutat de Tàrent no concorda amb la realitat històrica que la data el       
706 aC. 
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tenim la història que conta el rei de la seua vida i els trossos de la tela que embolcallava els 

fills, que aquests han conservat: «Cuando los reconoce el rey y afirma que son suyos, sus hijos le 

abrazan con alborozo» (Troyes 1991: 79). El pare revela la identitat de la mare als seus fills, a qui 

ells tenien per enemiga del seu senyor, i el dia següent el rei fa les presentacions «Ellos, 

señora, ¡son vuestros hijos!», de manera que en escoltar la notícia, «ambos bandos caminan uno 

hacia el otro hasta encontrarse. La reina se precipita para acoger entre sus brazos a sus dos hijos» 

(Troyes 1991: 85). I el Pierres? És l’única obra on el reencontre amb els pares compta amb 

uns preliminars i es desenvolupa com un petit sainet, nova repetició de la pantomima del 

reencontre dels amants: la demora causada pel vot fet per Pierres, la visita de Magalona 

als comtes on els narra el fals somni premonitori que ha tingut, tot comminant-los a 

canviar els paraments de dol del palau i la pregunta final quan han anat a visitar-la a 

l’hospital «Vós, senyor Comte y senyora Comtesa, conexereu bé a vostre fill si·l veyeu?» (XXXVII, 

7). Genuflexions, abraçades i cares atònites confirmen la resposta en una escena extàtica 

que Magalona aprofita per fer la seua reaparició en grande dame davant la commoció dels 

comtes i alegria de Pierres. 

Quant als epílegs, se’ns hi narra la felicitat merescuda de qui tant havia patit.          

Ja hem avançat que una conclusió nupcial a les aventures i desventures dels protagonistes 

és força habitual, però hi ha vida –i narració, tot i que escassa– després del casament. 

La nòmina dels cavallers que acaben les seues peripècies celebrant195 el seu 

matrimoni amb la dama no és tan extensa com podria semblar.196 Com en el cas de Pierres, 

Clamades es casa amb Clarmonda en el penúltim capítol (Baranda 1995, II: 658), però 

s’allunya del nostre text perquè les noces serveixen de preàmbul de la coronació d’ambdós 

                                                 
195 La descripció de les celebracions epitalàmiques al Pierres és més aviat minsa: «Pierres y la gentil Magalona se 
desposaren, y per tota aquella terra feren molt grandíssimes festes, les quals duraren trenta-dos dies sense may cessar. 
[...]. Axí estigueren en gran alegria trenta y dos dies ab tants jochs que era maravella» (XXXVIII, 17-20). Aquesta 
mena de festes i esbarjos (T136.1. Wedding feast, T136.3. Amusements at wedding) la trobem en pràcticament 
totes les obres. Sabem que el que s’estilava eren les justes (T136.3.4(L). Tournaments (jousts) at wedding) com 
llegim a Canamor, Flores, Partinobles, Tablante i Oliveros, on, a més, ballen (T136.3.1. Dancing at wedding).        
Al París, a més de danses, es feren “momos e altres gales”. Entre els quinze dies de Canamor i l’any de l’Abad 
de Montemayor, la duració de les celebracions nupcials al Pierres de Provença s’ajusta força a la de Flores, 
Guillermo, Tablante o Fernán Gonçales que estan entre el mes i les cinc setmanes.  
196 En el cas de Flores y Blancaflor no s’esmenta cap celebració dels dos protagonistes. 
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i d’una mena d’orgia de celebracions matrimonials –huit en total. També Partinobles és 

coronat emperador i tot seguit es casa amb l’emperadriu al penúltim capítol: «Y lo novel 

emperador pregà a los francesos y als castellans que no se n’anassen, los quals foren contents y 

estaren allí fins que les bodes de l’emperador foren fetes» (Sequero 2015: 305). Al darrer capítol 

de París i Viana, el Dofí de França, pare de la donzella, organitza les esponsalles: «Fon 

aparellada gran festa e conuit e sons de ministres de diuerses maneres de musica, e foren conuidats 

mols barons e cauallers, axi de la sua terra com estranys, e dauant tots feu sposar a Paris e la 

enamorada Viana ab gran alegria».197 De manera semblant, a la Historia de la reina Sebilla, Luis, 

fill del rey Carlos i de Sebilla, es casa amb Blancaflor, filla de l’emperador de 

Constantinoble. Amb la filla d’un altre emperador, el de Roma, es casa Roberto Diablo, a 

poques pàgines del final d’una història que encara té un llarg recorregut. I per últim, el rei 

Artús casa en Tablante de Ricamonte el cavaller Jaufré amb la bella Brunissén. A diferència 

d’aquests casats novençans, a Enrique fi de Oliva, el protagonista no es casa sinó que fa de 

padrí a les segones noces dels seus pares, mentre que a Oliveros de Castilla el rei dóna en 

matrimoni la seua filla al seu germanastre i company de tota la vida, Artús d’Algarbe. 

I com tanquen aquestes obres la història que conten? La cloenda d’Abdulselam i 

Chelnissa és rapidíssima: en les poques línies de text que queden després del reencontre,   

la parella torna al seu país, on regna a la mort de son pare reverenciat pel seu poble i 

estimat per la seua dona i l’abundosa mainada que els alegra la vida. Un poc més extensa, 

però menys familiar, és la fi de les aventures d’Ottinello: «Ed Ottinello con sua donna onesta/ 

In Taranto rimase consolato./ Per molli giorni fu fatta gran festa ,/ E dominò gran tempo in bello 

stato./ Fu fatto principe a quella richiesta/ E cavalier con speron d'oro calzato:/ E visseno gran 

tempo con vittoria» (D’Ancona 1867: 21). Festes, honor, reconeixements i llarg regnat 

principesc.  

L’Escoufle acaba amb Guillaume i Aelis coronats emperadors a Roma, monarques 

generosos durant tota la seua vida, que no sabem si va ser curta o llarga ni si van tenir 

descendència. 

                                                 
197 (1497: f. 28v). 
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Der Busant acaba en feliç matrimoni i la donació prèvia de terres per part del rei 

d’Anglaterra. 

La història de Kàmar Azzaman és breument conclosa per Scherezade després del 

reencontre amorós amb Budur: nomenat nou sobirà del reialme de l’illa de Banús, viu 

feliçment amb les dues esposes, Budur i Haiat-Alnefus, que li donen un fill mascle 

cadascuna, i regna amb saviesa durant llarg anys. 

Així conclouen les altres obres del corpus cavalleresc breu: 

 Canamor: hereu del regne de son pare Canamor, Turián serà un gran rei en tots els 

aspectes. Tindrà dos fills, Canamor i Turián, futurs reis. La mort li sobrevé als vint-i-

cinc anys de matrimoni; Floreta li perviurà set anys. 

 Flores i Blancaflor: Flores hereta la corona del regne d’Espanya i  Blancaflor rebrà –no 

sense obstacles– la corona imperial. S’instal·len a Roma com a emperadors i deixen el 

seu fill Gordion com a rei d’Espanya. 

 Tablante de Ricamonte: Jaufré i Brunissén es retiren i moren al seu castell de Floresta, 

després d’heretar els comtats respectius i haver tingut dos fills –que rebran un comtat 

cadascun– i una filla que hereta el seu castell. 

 Poncella de Francia: té un epíleg llarg en què es discuteixen les qualitats d’alguns 

herois cèlebres perquè en el palau de la Poncella «no se platicavan amores, mas famosos 

fechos de los passados y presentes» (Baranda 1995, II: 424.) 

 Carlo Magno: mort als setanta-dos anys, el bisbe Turpín conta com l’apòstol Sant 

Jaume deslliura l’ànima del rei de les urpes dels diables perquè aquell havia donat 

manta almoina a esglésies i monestirs. 

 Clamades y Clarmonda: vida en comú durant quaranta-sis anys, la mort els separa 

només un any i són sebollits l’un al costat de l’altre, deixant un fill, proper rei de 

Castella, i una filla molt ben casada. 

 París i Viana: l’heroi viu molts anys amb Viana, com a Dofí de França, casa els fills i 

filles amb cases reials d’Aragó i França, i mor amb tota l’honra. 

 Cid: el cos insepult e incorromput del Cid és sotmés a pública exposició durant deu 

anys fins que decideixen soterrar-lo. 
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 Enrique fi de Oliva: reparada l’honra de sa mare i castigat el traïdor, Enrique torna 

amb la seua dona, que prompte queda prenys d’un xiquet. 

 Oliveros de Castilla: mort Oliveros i el seu hereu, Artús i la seua dona esdevenen reis 

de Castella, i més avant d’Anglaterra i d’Algarbe per drets i batalles. Assegurats tots 

els dominis tenen dos fills que hereten els regnes i una filla que casa amb el rei de 

Portugal. 

 Partinobles: després de convertir al cristianisme el seu lleial Gaudin, Déu els dóna fills 

i filles catòlics, que casaran amb altres prínceps cristians i alcançaran la glòria del 

paradís. 

 Historia de la reina Sebilla: recomposada la pau familiar, al rei Carlos el succeirà el seu 

fill Lluís, bon rei i senyor, mantenidor de la pau i la justícia. 

 Crónica de Fernán Gonçales: mort l’heroi, el seu fill Garci Fernández viu guanya fama 

d’excels cavaller en uns temps tèrbols de lluites entre cristians i sarraïns i de la mort i 

posterior venjança dels set infants de Lara. 

 Roberto el Diablo: emperador de Roma per matrimoni i duc de Normandia per 

herència, que llegarà al seu fill Richarte, l’antic esperit diabòlic, «como sirviesse a Dios 

de coraçón, feneció sus días sanctamente» (Baranda 1995, I: 584).  

 
L’epíleg de Pierres de Provença insisteix força en la successió natural en les cases 

nobiliàries, en la idea de la santedat i la importància contribuir a l’església i deixar petjada 

del pas per aquest món per aconseguir la glòria en l’altre:  

Aprés que la festa fonch passada, visqueren en grandíssima pau lo comte y la comtesa deu anys 
aprés del dit casament, y aprés moriren. Y Pierres los féu soterrar molt sumptuosament en        
la iglésia de sant Pere. Y aprés del comte y la comtesa, Pierres y la gentil Magalona visqueren 
vuyt anys y hagueren un fill molt gentil, lo qual fonch molt valent y esforçat. Y aprés, així com 
conta la present història, fonch rey de Nàpols y comte de Provença. Y lo noble Pierres y la gentil 
Magalona  visqueren en santa y honesta vida y moriren santament y foren soterrats en la iglésia 
de sant Pere, prop del comte y de la comtesa, ahont la gentil Magalona edificà lo demunt dit 
hospital. (XXXIX, 1-8) 198 

 

                                                 
198 També sabem que van anar engrandint l’obra iniciada temps enrere per Magalona: «Y aprés ella y lo noble 
Pierres son marit y altres la aumentaren en molts gentils y profitosos edificis y en rendes y en altres béns, tant que ara 
és sumptuosa y molt excel·lent iglésia» (XXXIX, 15-17). 
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Conclusions 

Obra d’aspecte netament medieval i de possibles orígens orals, el Pierres de Provença 

se’ns presenta com un relat que vol entroncar amb els textos d’aventures sentimentals del 

segle XIII. Una part d’aquells textos (Flores i Blancaflor, Aucassin et Nicolette) arriba a 

incloure’s junt amb d’altres textos de factura més moderna (París i Viana) en el corpus 

bigarrat de la narrativa cavalleresca breu, gràcies a les traduccions –normalment del 

francés– que se’n van fer a les acaballes del XV i primeries del XVI. Hem vist que els temes 

que hi apareixen són nombrosos però el gran tema –i així ho destaca la crítica de manera 

unànime– és el de la separació dels amants, que, com en el Pierres, bifurca l’acció en una 

doble trajectòria que acabarà convergent poc abans del final de la història. Efectivament,  

la primera –o almenys la més evident– font de la qual beu aquesta obra és el clàssic 

oriental de Les mil i una nits, a través de la història del príncep Kàmar Azzaman i la 

princesa Budur, que introdueix el tema de l’ocell rapinyaire que provoca aquesta 

separació. Si bé   el tema de la separació és present en un ample ventall de títols, tant pel 

que fa a la novel·la idíli·lica o a la bizantina com a la narrativa cavalleresca breu, només 

uns pocs títols del gènere sentimental, com ara L’escoufle, es reconeixen com a antecedents 

del text que ens ocupa, però no hi apareix en cap de les obres cavalleresques, on Pierres de 

Provença  es comporta en aquest aspecte com una rara avis.  

Per una altra banda, la presència de temes com l’amor de lonh l’aproximen al món 

trobadoresc, el tema de l’anell de Polícrates ens retrotrau al món clàssic i ens endinsa en el 

magma del folklore europeu, mentre que el tema de Plàcidas/Eustaci el situa a mitjan camí 

entre la tradició d’Apol·loni de Tir i els textos hagiogràfics medievals. En aquest punt s’adiu 

citar les paraules de Jean Baumel (1965: 93): “La foi est avec l’amour le fond de ce roman 

d’aventures qui se rattache, malgré sa forme relativement moderne à la tradition des romans du 

XIIe et du XIIIe siècles, à l’esprit du moyen âge chrétien et français”. De fet, la construcció d’una 

església justifica la creació d’una novel·la que, si bé no destaca per l’originalitat dels temes 

tractats, sí que ho fa des de la perspectiva de la singular combinació de temes i motius que 

permeten relacionar-la i inserir-la dins diferents tradicions, tot mantenint una personalitat 

clarament diferenciada. 
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2.1.5. Repercussió de l’obra 

 
La llarga trajectòria d’aquesta novel·la breu en tantes llengües, èpoques i països 

havia de seduir indefectiblement ara i adés, ací i allà, artistes de disciplines i tarannans ben 

variats. L’ona expansiva de les aventures viscudes  per Pierres de Provença i la gentil 

Magalona, tot i eclosionar més pregonament al Migdia francés, ha depassat el folklore 

local i ha donat lloc a creacions no solament literàries, sinó també plàstiques o musicals.  

Si el Quixot va donar un impagable llustre a la fama del Tirant, no és menys cert que 

Cervantes també li va fer un favor immens al nostre text en citar-la en la seua obra mestra. 

El propòsit satíric de Cervantes envers les històries cavalleresques no va tenir la mirada 

posada només en els grans i extensos títols que conformen la literatura cavalleresca dels 

segles XV i XVI, sinó que sovint esquitxa el seu relat d’al·lusions a les novel·les del corpus 

cavalleresc breu, ja siga amb referències tangencials (Libro del infante don Pedro de Portugal, 

La historia de Carlomagno), o citant explícitament els textos (Tablante de Ricamonte y Jofre, 

Enrique fijo de Oliva, i també el text magalonesc. El fet que l’autor castellà confonguera       

la història de Pierres de Provença amb la de Clamades i Clarmonda199 és, en principi, un detall, 

menor que no ens ha de fer oblidar que el que ara ens pertoca ací és assenyalar la vitalitat 

d’un text que ja coneixia  –almenys en castellà– un bon grapat d’edicions abans de 1605.  

La primera referència al nostre text la tenim al capítol XLIX de la primera part en l’escena 

de la disputa entre Don Quixot i el canonge sobre els llibres de cavalleries: 

En lo otro de la clavija que vuestra merced dice del conde Pierres, y que está junto a la silla de 
Babieca en la armería de los reyes, confieso mi pecado, que soy tan ignorante o tan corto de vista 
que, aunque he visto la silla, no he echado de ver la clavija, y más siendo tan grande como 
vuestra merced ha dicho. 

                                                 
199 Lucila Lobato  (2015) dubta que es tracte d'una confusió i opina que Cervantes era bon coneixedor de       
la història de Pierres i Magalona: "Todos estos son indicios narrativos de que Cervantes conocía más 
profundamente La linda Magalona y, sin mayor reparo o duda, le endosó el llamativo caballo de madera de  
La Historia de Clamades, puesto que ambas historias podrían incluirlo sin alterar su argumento o su 
estructura. Hay suficientes elementos, entonces, para considerar que tal confusión pudo ser intencional y con 
un ánimo crítico, que contribuyó a la burla del género caballeresco en su conjunto". Aporta altres detalls que 
ho justifiquen com l'òbvia relació entre el nostre cavaller de les claus i el personatge de don Clavijo, de qui   
la dueña dolorida estava enamorada, i del cavall Clavileño. 
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—Pues allí está, sin duda alguna —replicó don Quijote—, y, por más señas, dicen que está 
metida en una funda de vaqueta, porque no se tome de moho. 
—Todo puede ser —respondió el canónigo—, pero por las órdenes que recebí que no me 
acuerdo haberla visto. Mas puesto que conceda que está allí, no por eso me obligo a creer las 
historias de tantos Amadises, ni las de tanta turbamulta de caballeros como por ahí nos cuentan 
[...]. 

  
Ara bé, l’episodi que en parla més extensament és el de la “dueña dolorida” que 

abasta els capítols XXXVII al XLI de la segona part del Quixot, però el fragment que ens 

interessa pertany al capítol XL:  

—Es el caso —respondió la Dolorida— que desde aquí al reino de Candaya, si se va por tierra, 
hay cinco mil leguas, dos más a menos; pero si se va por el aire y por la línea recta, hay tres mil y 
docientas y veinte y siete. Es también de saber que Malambruno me dijo que cuando la suerte 
me deparase al caballero nuestro libertador, que él le enviaría una cabalgadura harto mejor y 
con menos malicias que las que son de retorno, porque ha de ser aquel mesmo caballo de madera 
sobre quien llevó el valeroso Pierres robada a la linda Magalona, el cual caballo se rige por una 
clavija que tiene en la frente, que le sirve de freno, y vuela por el aire con tanta ligereza, que 
parece que los mesmos diablos le llevan. Este tal caballo, según es tradición antigua, fue 
compuesto por aquel sabio Merlín; prestósele a Pierres, que era su amigo, con el cual hizo 
grandes viajes y robó, como se ha dicho, a la linda Magalona, llevándola a las ancas por el aire, 
dejando embobados a cuantos desde la tierra los miraban; y no le prestaba sino a quien él quería 
o mejor se lo pagaba; y desde el gran Pierres hasta ahora no sabemos que haya subido alguno en 
él. De allí le ha sacado Malambruno con sus artes, y le tiene en su poder, y se sirve dél en sus 
viajes, que los hace por momentos por diversas partes del mundo, y hoy está aquí y mañana en 
Francia y otro día en Potosí; y es lo bueno que el tal caballo ni come ni duerme ni gasta 
herraduras, y lleva un portante por los aires sin tener alas, que el que lleva encima puede llevar 
una taza llena de agua en la mano sin que se le derrame gota, según camina llano y reposado, 
por lo cual la linda Magalona se holgaba mucho de andar caballera en él. 

 
 

Amb tot, hi ha vida fora i abans del Quixot, com testimonien els següents textos que 

pretenem posar en l’òrbita de les aventures de Pierres i Magalona.   
 

Començarem per casa nostra amb el Curial e Güelfa. El ric entramat cultural de 

l’anònim autor del Curial e Güelfa ha estat generalment analitzat a partir de les fonts 

clàssiques i italianes. Tanmateix, com apunta Anna Maria Babbi (2012), hi ha clares 

influències de la narrativa francesa de més difusió del Quatrecents (el Pierres de Provença i 

el Paris i Viana, entre d’altres) sobre l’obra catalana.200 Deixant a banda el París i Viana, 

assenyalarem alguns punts de contacte entre el Pierres i el Curial: 

                                                 
200  Per això afirma que «il tessuto del racconto, quello che fa avanzare la storia, malgrado non se citino mai  
le fonti, rimane, a mio parere, prettamente debitore al romanzo francese» (p. 153). Seguint Babbi, Abel Soler 
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 Els somnis reveladors o premonitoris, molt més significatius al Curial e Güelfa perquè li 

permeten a l’autor palesar el seu entusiasme mitològic. (I, 25; III, 83; III, 98; III, 99).201 

 La referència a Medea apareix al Pierres de Provença i en nombroses ocasions al Curial. (I, 

30; III, 59; III, 108). 

 Les dues novel·les conten el viatge formatiu imprescindible de l’heroi. Els dos joves 

viatgen cap a Orient, per diverses raons. Pierres i Curial naufraguen i aquest naufragi té 

una funció cardinal dins el relat. El treball de jardiner de Curial l’allunya del Pierres, 

però l’aproxima al Kàmar Azzaman i a l’Ottinello. 

 El reconeixement final: el retorn de Curial a Montferrat, que acabarà propiciant el 

reencontre amb Güelfa, palesa els loci communes entre els textos francesos i el català. 

Curial és acollit a un hospital per a pobres com també li esdevé a Pierres: «No passaren 

gayres dies partiren de Gènova, e anaren a Monferrat, e posaren en l’ospital. E venien 

cascun jorn a pendre del relleu que donaven als pobres a la porta del palau del Marquès 

[…]» (III, 77). 

 En ambdós casos, el reconeixement es difereix per voluntat pròpia de Curial i de 

Magalona, respectivament.  

El segon text que volem comentar, Imberios i Margarona, planteja el problema de la 

seua datació, mentre que el tercer text és Filoconio ed Eugenia, novel·la XXII de les Porretane 

de Sabadino degli Arienti, escrit a finals del segle XV. Tractarem d’assenyalar els punts de 

contacte entre el nostre text i aquests dos relats. 

Imberios i Margarona és catalogada per José Antonio Moreno Jurado (1998: 27), 

traductor de l’edició castellana que hem consultat, de “poema caballeresco” allunyant-lo 

així de l’esfera de la novel·la helenística dels segles II-IV dC i emmarcant-lo temporalment 

en la baixa edat mitjana. Tot i que afirma que es la novel·la més occidental del grup de 

novel·les bizantines202 i que ja des del XIX ja es va establir la filiació respecte del Pierres, 

                                                                                                                                                                  
(2017: 144), després de fer un somer repàs de les diferents tradicions d’on beu el Curial, remarca: «Més 
interessants són les concomitàncies argumentals amb el Pierre de Provence (Nàpols de Renat d’Anjou) extretes 
de Les mil i una nits i repetides en Ottinello e Giulia (Nàpols de mitjan segle xv)». 
201 Rubió i Lluch (1901b). 
202 Calímaco y Crisórroe, Véltrando y Crisantza, Lívistro y Rodamna, Florio y Blancaflor. 
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quan revisa les diferents propostes fetes per a datar el text ens mostra un ample ventall 

d’hipòtesis que abasta des del segle XIII i  mitjan segle XV per a la versió en prosa  al XVI 

per a la versió rimada. Per tant, malgrat les evidents connexions entre ambdues novel·les, 

no es pot demostrar, ara per ara, una relació de dependència d’una respecte de l’altra. El 

plantejament inicial203 de la novel·la bizantina s’allunya del que fa el Pierres en la motivació 

del viatge del cavaller: ací Imberio inicia un autoexili penitencial –per haver ofés els pares, 

que no poden convéncer-lo perquè es quede i li faciliten el viatge, a més rebent de sa mare 

un amulet màgic. L’hègira del protagonista durarà set anys fins que arriba a Nàpols. El 

fugaç encontre entre Imberio i Margarona amb l’intercanvi d’anells i promesa d’amor 

etern remet a la tradició de la novel·la bizantina i del conte tradicional grec, així com ho fa 

també el combat entre Imberio i un cavaller alemany per conquistar  la mà de la donzella. 

Segons Moreno, l’amor de la parella i el respecte pels pares d’ella són un bon exemple del 

verdader caràcter grec front als costums d’Occident. Pel contrari, el desig de viatjar a 

veure els pares d’Imberio, amagant-se dels sogres no s’ajusta al que acaba de dir perquè, 

no havent més raó que el convenciment d’ell que els sogres no els deixaran viatjar a visitar 

els seus pares, sembla tractar-se, no d’un mostra de la idiosincràcia grega, sinó més aviat 

d’una provocació de l’autor per mantindre viva l’atenció dels lectors en els capítols 

següents. Tot i que la justificació de la fuga encara té menys sentit ací que al Pierres, atés 

que Imberio i Margarona estan casats des de fa un any, coincideixen en la innecessitat de 

mantenir un anonimat que no fa sinó dificultar la més que probable vida matrimonial dels 

dos protagonistes a Nàpols. La fugida –amb un servent com única companyia– dura trenta 

dies i serà abruptament interrompuda: Imberio li penja al coll de Margarona el seu amulet 

mentre va a caçar; adormida, una àguila li’l furtarà, etc.; la resta d’aquest relat bizantí 

(segrest pels pirates, vida amb el soldà, pelegrinatge de Margarona a Provença, troballa de 

l’amulet al ventre d’un peix, hospital, etc.) segueix fil per randa la narració del Pierres, 

excepte el moment de l’anagnòrisi on la donzella, havent reconegut qui és el pelegrí malalt 

                                                                                                                                                                  
 
203 La narració dedica més espai a la infantesa i a la formació guerrera i intel·lectual (estudia la Bíblia i autors 
clàssics com Plató, Aristòtil, Homer, etc.) del protagonista. 
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que s’atén al seu hospital,204 se’n cerciora fent que una de les monges l’interrogue de forma 

subtil. I en una brevíssima cloenda s’arriba a la repetició de les noces d’Imberio i 

Margarona, ara al palau dels comtes de Provença. 

Malgrat totes aquestes afinitats, molts autors rebutgen una filiació entre ambdós 

textos, sense qüestionar-la, i Moreno creu que s’ha de buscar influències orientals (Les mil i 

una nits) i del conte tradicional grec. Revisades altres aportacions crítiques prèvies, 

Moreno (1998: 35) conclou:  

aunque el autor griego basara la formulación general de su obra en el modelo provenzal, dio a 
su obra un carácter profunda e innegablemente griego, se separó del modelo cuando le 
interesaba y, como buen conocedor de la poesía griega popular, bebió en su propia tradición los 
elementos formales que la configuran.  

 

Fetes les oportunes objeccions sobre l’esperit més grec de la novel·la bizantina i 

entenent que la datació no ha quedat clarament establerta, és innegable que o una de les 

dos beu de l’altra o les dues d’una font comuna. 

Quant al text italià, Filoconio ed Eugenia de Sabadino degli Arienti (c. 1445-1510), 

Giochiano Chiarini (1999: 459) en la seua introducció a la novel·leta la presenta com una 

reescriptura de la història de Kàmar Azzaman, del Pierres i de l’Ottinello. ARLIMA 

proposa per a aquesta obra d’inspiració decameroniana una data de redacció posterior a 

1492. 

Filoconio, recent coronat rei de Portugal a la mort de son pare, decideix per fi posar 

en pràctica el pla secret de conéixer la bella Eugenia, filla del rei d’Anglaterra de qui s’ha 

enamorat d’oïdes. Amb el fals pretext d’un pelegrinatge als llocs sants deixa Lisboa i 

s’embarca realment cap a Anglaterra. Allà es fa passar per príncep xipriota. Es produeix 

l’enamorament, l’intercanvi de penyores d’amor màgiques (ell a ella l’anell que atrau        

la benevolença de tothom cap a la persona que el porta i ella a ell una mena de pilota que 

aguditza la vista, l’olfacte i l’enginy). Li desvela la seua identitat i, davant l’amenaça que  

el rei la case amb un altre, planegen fugir junts. En un moment de la fugida, que duen a 

                                                 
204 Segons suggereix Konstantinos Dapontis (1713-1784) en el seu llibre Flors per a la meditació, Margarona va 
fundar el monestir de Dafni, situat a la carretera que va d’Atenes a Eleusi. 
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terme amb l’ajuda de l’amic i servent de Filoconio, Lesbio, fan un descans; ell troba al pit 

d’Eugenia un drap roig que embolcalla l’anell que ell li va regalar, i tot seguit el falcó, la 

persecució, el mar, els pirates i el segrest. La donzella i el fidel Lesbio són capturats per 

uns delinqüents que maten el servent i la vénen a ella com esclava; és embarcada fins a 

Portugal, on serà adquirida com esclava per l’abadessa d’un hospital, de qui es farà voler, 

per les seues nombroses virtuts, fins a l’extrem d’ésser considerada filla per aquella. 

Segueix ’escena de l’anell trobat dins un peix i dut a la regina que, trasbalsada de dolor, 

recita un plany més elaborat que la mare de Pierres, i que rep tímids intents de conhort, no 

per part de la donzella, sinó del seu entorn curial. En visita caritativa a l’hospital, la reina 

enceta una relació amb Eugènia que acabarà amb la donzella passant al servei personal de           

la monarca, sempre mantenint el secret de la seua identitat durant els set anys que hi està, 

abans del retorn de Filoconio. El reencontre també és més treballat que el del Pierres: 

Filoconio es presenta davant de sa mare, que no el reconeix fins que comprova una marca 

de naixement al pit; després dels besos i abraçades, el fa banyar i vestir de rei. Eugènia, 

prudent i temerosa, roman en un discret segon pla fins que, reconeguda pel seu marit, es 

donen a conéixer i conten a la cort les seues aventures. Assabentat el pare d’ella, Odoard, 

el rei d’Anglaterra, perdona la passada ofensa juvenil i beneïx la unió. 

Un altre text relacionat amb el Pierres és l’obra anònima Il figliolo del rei di 

Portogallo.205 Pietro, fill del rei de Portugal, s’enamora de la filla d’un sabater i quan 

anuncia el seu propòsit son pare el foragita. El jove matrimoni i una donzella marxen cap a 

París, quan el seu carruatge és atacat pel bèsties salvatges en un bosc i  els tres passatgers 

aconsegeixen fugir. L’endemà, Pietro va a una font propera a rentar-se la cara i deixa        

                                                 
205 Imbriani (1877: 535) relaciona el tema de l’abandó involuntari de l’enamorada al bosc amb la tercera 
novel·la de la quinta jornada del Decameró de Boccacccio (1350-1353). Aquesta novel·leta narra les aventures 
de Pietro Boccamazza i Agnolella que fugen de Roma per poder superar l’oposició dels pares d’ell que 
rebutgen la seua unió amb una plebea: separació al bosc, presó, persecució abans del reencontre final i 
casament. Imbriani assenyala les relacions més òbvies o estretes d’aquest text amb Ottinello e Giulia –ja 
anotades per d’Ancona (1867)–, tot afegint-hi tres noves connexions: la novel·la XXII de les Porretane de M, 
Sabadino degli Arienti, l’Aventura de Sifanto al cant XVII del Mondo Nuovo de Tommaso Stigliani da Matera 
i la novel·la LVI de la primera part de les Duecento Novelle de Celio Malespini. Finalment, Imbriani recorda 
que una altra variant havia arribat des de França, és a dir, la Storia memorabile e molto piacevole per ogni 
generoso e nobile cavaliere del valoroso Pietro di Provenza e della bella Maghelona dove sono ampiamente dichiarate le 
loro prodezze ed amori (Torí 1863). 
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el seu anell a la vora, moment que aprofita  un ocell per endurse’l, essent perseguit pel 

jove durant tot el dia sense cap resultat. En la seua persecució es veu obligat a traspassar 

les muralles d’un casalot on s’hi ha parat l’ocell; resulta ser la llar d’un mag que el vol 

matar per la intrussió, però després, mig convençut per les explicacions del jove, el 

perdona a canvi que li faça d’hortolà. Reapareix l’ocellet que havia furtat l’anell, el mata i 

demostra la veritat. Aconseguirà permís per deixar la casa i, carregat amb un cert tresor 

que li ha donat el mag, troba un vaixell que el porta a Espanya. Per diverses tribulacions 

acaba esdevenint governador i casant-se amb la filla de l’anterior mandatari; i també, per 

altres circumstàncies, la primera dona i la donzella –transvestides– acaben treballant per a 

ell sense que ningú no reconega l’altre. Gràcies als anells, Pietro reconeix la seua primera 

dona. Consultada l’actual consort, aquesta accepta la situació de bigàmia, fins que una nit 

entra al tàlem nupcial i assassina Pietro i primera muller. La criminal és cremada a la 

foguera en un final truculent poc habitual en aquesta mena de narracions. 

Podem trobar petjades del text en obres tan emblemàtiques com el Orland furiós de 

Ludovico Ariosto, que transposa en certa manera la història de Pierres i Magalona. A més 

s’hi parla d’un indret “une petite église de neuf bâtie que les prêstres avaient délaissée à 

cause des combats qui, autour, faisaient rage” i que s’hi troba “de quelques lieux distant 

de Montpellier”, essent “le vilage situé à côté de la mer”. El rei d’Alger, Rodomont, s’hi 

estableix i Isabel s’hi refugia amb el cadàver del seu estimat Zerbin; quan Rodomont se li 

insinua, ella prefereix la mort. El rei ordena bastir una gran monument funerari al voltant 

de l’església.206         

El poeta francés Clément Marot (1496-1544) va escriure el 1517 una epístola  titulada  

Maguelonne à son amy Pierre de Provence, també coneguda com L’Épître de Maguelonne, 207 

que segueix el model de les Heroides d’Ovidi. Es tracta d’una llarga carta en què Magalona, 

ignorant del destí de Pierres, li conta fil per randa el que li ha esdevingut fins al moment 

                                                 
206 Correspon al cant XXVIII. A. Lemerre (1880, II). 
207 El títol complet és Maguelonne à son amy Pierre de Provence, ell estant en son hospital, primera carta recollida a 
les Oeuvres de Clement Marot, II, (1731). 
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d’escriure aquesta epístola que espera que li arribe onsevulla es puga trobar ell, per tal que 

la puga rescatar de la seua miserable vida d’hospitalera: 
 

Veux-tu laisser cette povre loyalle 
Née de sang, & semence Royalle 
En cette simple & miserable  vie? 
Laquelle encor de ton amour ravie, 
En attendant de toi aucun rapport, 
Un hospital a basty sur un port 
Dict de sainct Pierre, en bonne souvenance 
De ton haut nom: & là prend sa plaisance 
A gouverner, à l’honneur du haut Dieu,  
Povres errans & malades en ce lieu: 
Où j’ai basti ces miens tristes escripts 
En amertume, en pleurs, larmes, & cris, 
Comme peux veoir qu’ils sont faits & tissus:  
Et si bien veois la main, dont sont yssus. 
Ingrat seras, si en cest hospital, 
Celle qui t’a donné son cueur total 
Tu ne viens veoir: car virginité pure 
Te gardera, sans aucune rompure: 
Et de mon corps seras seul jouyssant. 
Main ainsi n’est, mon aage fleurissant 
Consumerai sans joye singuliere 
En povreté, comme une hospitaliere. 
Doncques (amy) viens moy veoir de ta grace: 
Je me tiendrai attendant des nouvelles 
De toy, qui tant mes regrets renouvelles. 

 

Pocs anys després ens trobem amb l’obra anònima Le mystere de Pierre, filz du conte 

de Provence, et de Maguelonne, fille du roy de Naples, par personnaiges, que Jehan de Saint-

Denis va imprimir a París ca. 1529.  

Havent traspassat el text original les fronteres pirenenques a les primeres dècades 

del segle XVI, no serà fins a les darreries de la dita centúria que un dels grans noms de     

la literatura espanyola de Siglo de Oro, l’inesgotable Lope de Vega, donarà nova vida a    

les aventures de Pierres i Magalona, ara sota els noms de Lisardo i Lucinda en l’obra       

Los tres diamantes, datada entre 1599 i 1603. Menéndez Pelayo (1941: 399-401) creu que 

«Lope llevó el Pierres de Provença a las tablas, cambiando el nombre de Pierres en Lisardo, y 



 

el de Magalona en Lucinda, pero conservand

fidelidad». De fet, Lope embolica la trama bàsica amb girs de l’argument i una major 

presència i pes de personatges secundaris en els escenaris de Provenç

ara el príncep anglés Enrique, rival primer

fugida, ocell rapinyaire que furta els anells, separació, viatge de Lucinda a Aigües

construcció de l’hospital, barrils de sal, anells trobats al ventre d’un peix, alliberament de 

Lisardo, aquest és abandonat a l’illa de Saona, arribada a Provença, anagnòrisi, etc.

El contagi entre les diferents arts sempre ha estat força natural i en aquest cas es 

tracta de la conjuminació de la literat

escenaris. El 21 de febrer de 1638 es va estrenar a Tours, França, el 

Pierre de Provence et de la belle Maguelonne, 

de Gaston d’Orléans, germà del rei Lluís XIII, que li’l va dedicar a una jove de qui

enamorat –i, és clar, ambdós van representar els paper de Pierres i de Magalona. L’èxit del 

ballet va ser gran i va comptar amb vàries representacions amb espectadors tan excelsos 

com el cardenal Richelieu o el mateix rei.

Pierres ni pel que fa a la narració ni als personatges ni als llocs;  el títol es tracta, doncs, 

d’una simple evocació. 

                                                 
208 https://operabaroque.fr/MOULINIE_MAGUELONNE.htm
209 Després d’aquestes darreres representacions el ballet fou reimprés el mateix any per l’impressor Robert 
Quinet amb el títol de Le Grand ballet de Monsieur, frère unique d
l’eminentissime duc de Richelieu. 
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, pero conservando todo lo sustancial del cuento con la 

. De fet, Lope embolica la trama bàsica amb girs de l’argument i una major 

presència i pes de personatges secundaris en els escenaris de Provenç

el príncep anglés Enrique, rival primer i amic devot després. El nus del relat inclou 

fugida, ocell rapinyaire que furta els anells, separació, viatge de Lucinda a Aigües

construcció de l’hospital, barrils de sal, anells trobats al ventre d’un peix, alliberament de 

andonat a l’illa de Saona, arribada a Provença, anagnòrisi, etc.

El contagi entre les diferents arts sempre ha estat força natural i en aquest cas es 

tracta de la conjuminació de la literatura amb la música i el ball: el Pierres

El 21 de febrer de 1638 es va estrenar a Tours, França, el Ballet du Mariage  de 

Pierre de Provence et de la belle Maguelonne, amb música d’Étienne Moulinié

de Gaston d’Orléans, germà del rei Lluís XIII, que li’l va dedicar a una jove de qui

i, és clar, ambdós van representar els paper de Pierres i de Magalona. L’èxit del 

gran i va comptar amb vàries representacions amb espectadors tan excelsos 

com el cardenal Richelieu o el mateix rei.209 El text no té cap relació amb 

ni pel que fa a la narració ni als personatges ni als llocs;  el títol es tracta, doncs, 

https://operabaroque.fr/MOULINIE_MAGUELONNE.htm 
Després d’aquestes darreres representacions el ballet fou reimprés el mateix any per l’impressor Robert 

Le Grand ballet de Monsieur, frère unique du Roy, dansé devant Sa Ma

o todo lo sustancial del cuento con la 

. De fet, Lope embolica la trama bàsica amb girs de l’argument i una major 

presència i pes de personatges secundaris en els escenaris de Provença i Alexandria, com 

i amic devot després. El nus del relat inclou 

fugida, ocell rapinyaire que furta els anells, separació, viatge de Lucinda a Aigües-Mortes, 

construcció de l’hospital, barrils de sal, anells trobats al ventre d’un peix, alliberament de 

andonat a l’illa de Saona, arribada a Provença, anagnòrisi, etc. 

El contagi entre les diferents arts sempre ha estat força natural i en aquest cas es 

Pierres puja de nou als 

Ballet du Mariage  de 

Moulinié,208 per encàrrec 

de Gaston d’Orléans, germà del rei Lluís XIII, que li’l va dedicar a una jove de qui estava 

i, és clar, ambdós van representar els paper de Pierres i de Magalona. L’èxit del 

gran i va comptar amb vàries representacions amb espectadors tan excelsos 

ó amb el contingut del 

ni pel que fa a la narració ni als personatges ni als llocs;  el títol es tracta, doncs, 

 

Després d’aquestes darreres representacions el ballet fou reimprés el mateix any per l’impressor Robert 
u Roy, dansé devant Sa Majesté et devant 
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Helwi Blom (1996: 59) recull una obra, tangencialment relacionada, que fa servir els 

noms dels nostres protagonistes per a narrar aventures d’un caire ben diferent –alié a la 

castedat– com ara Les Amours de la belle Magdelaine et de Pierre de Provence, commentées par 

Monseigneur de Paris, dédiées à Made de Lesdiguières.  

El 1650 es va publicar a París el Nouveau recueil de divers rondeaux. A la pàgina 3 

llegim el rondó “Pour Pierre de Provence”:210 

De tout le monde en mon temps reclamé, 
Fus parangon d’haute chevalerie,  
Qui pour l’amour eus mainte fascherie, 
Encor que bien et loyaument aymé. 
A la parfin s’appaisa la furie 
Du fier Destin contre nous animé, 
Et fut l’accord nuptial consommé 
Avecques moy et Madame, cherie 
De tout le monde. 
Francs chevalyers, qui parmy vos amours 
Souffre’s méhaim, traverses, et clamours, 
Souvenez-vous de Pierre de Provence; 
Ainsi que luy, joye, soulas, respit 
D’amour aurez, avez bonne constance,  
Malgré fortune, et mesmes en dépit 
De tout le monde. 

 

H. Blom (1996b: 60) remarca que totes aquestes al·lusions al Pierres de Provença 

donen testimoni de la seua popularitat, tant entre les capes baixes com entre les més 

cultivades. Assenyalada la premissa inicial, Blom vol distingir clarament entre  la recepció 

material i la recepció productiva de l’obra:  

Mais tandis que la réception matérielle de Pierre de Provence, malgré toutes les déformations 
dont a souffert le texte original, donne une interprétation de l'histoire qui est assez fidèle aux 
intentions de l'auteur, la réception productive fait preuve d'une attitude moins respectueuse 
envers notre roman. Les auteurs de l'époque n'en retiennent souvent qu'un seul aspect qui les 
intéresse et cet aspect est encore adapté aux goûts et aux règles littéraires en vogue. Certaines 
allusions aux romans de chevalerie donnent matière à soupçonner que leurs pères spirituels 
connaissent seulement les titres des livres auxquels ils se réfèrent, et parfois même pas ceux-ci, 
car quelques titres sont cités de façon incorrecte, comme par exemple Ollivier le Dannois, 

                                                 
210 Reproduïm seguint Servois (1865, II: 216-217): 
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combinaison de Ogier le Danois et Ollivier de Castille, dans l'inventaire du poète pauvre. Mais 
qu'elles soient ridiculisées, adaptées, considérées comme documents historiques ou traitées 
comme œuvres littéraires dignes d'être lues, ces vieilles histoires continuent à attirer sur elles 
l'attention des hommes de l'époque dite classique.  

 
Una altra peça teatral és Pierre de Provence et la belle Maguelonne, definida com una 

pantomima en quatre actes, que fou estrenada per Jean-François Arnould el 1781 al teatre 

de l’Ambigu-Comique a París.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La negativa de Magalona a acceptar el pretendent imposat per son pare, el rei, ja 

que està enamorada de Pierres, provoca la fugida d’aquest i l’empresonament de               

la princesa. Rescatada més tard per Pierres, ambdós fugen cap a un bosc vestits de 

pelegrins, s’endinsen en el bosc, on s’ instal·len en una cova. L’aparició d’un lleó provoca 

la separació i després ella creu que el cavaller ha mort. Els soldats del rei comandats per 

Ferrier la troben i tornen a la cort amb ella. Magalona continua rebutjant Ferrieres, a despit 

de la insistència de son pare. Se celebra un torneig per trobar un cavaller vencedor que es 

case amb la princesa. Ferrier els derrota tots fins que apareix un cavaller desconegut      

que l’enderroca. No sabent qui és el desconegut vencedor que serà el seu marit, Magalona 
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fa un intent de suïcidar-se amb un punyal, però Pierres es descobreix en el darrer instant i 

ho impedeix. A desgrat, el rei accedeix al matrimoni i la història acaba feliçment. 

Ludwig Tieck 1797 va publicar sis romanços amb el títol "Liebesgeschichte der schönen 

Magelone und des Grafen Peter von Provence" (Els amors de la gentil  Magalona i de Pierres, 

comte de Provença), a partir de la versió de Veit Warbeck de 1527.211 Es tracta d’una narració 

de díhuit seccions en prosa i vers,212 que se centra, sobretot, en la història d’amor. La seua 

versió presenta alguns canvis significatius: el rei de Nàpols té un pretendent buscat per a 

Magalona, però Pierres conquista un torneig on es decideix la mà de la princesa; com a 

captiu esdevé jardiner del soldà, la filla del qual –Sulima– se n’enamora; Magalona resta 

tot el temps a la pradera on se separen, vivint amb un pastor i allà s’hi retroben. 

L’any 1829 l’escultora francesa Clémence Sophie de Sermezy (1767-1850) va 

reproduir en terracota l’escena central del Pierres de Provença on Magalona descansa sobre 

les cuixes del cavaller, fatigada per la cavalcada nocturna, mentre ell contempla bocabadat 

la bellesa de la seua dama.213 
 

 

 
                                                 
211 Abans, el 1470, havia aparegut una traducció anònima. El 1535 es va publicar  el text de Warbeck 
pòstumament amb el títol Die sehr lustige Histori von der schönen Magelona... und von einem Ritter genannt Peter 
mit den silberin schlüsseln. 
212 Entre 1802 i 1803 l’autor va deixar un altre drama inacabat sobre aquesta història. Més tard, el 1811, va 
incloure Die schöne Magelone com una de les històries del seu Phantasus. 
213 Es tracta d’una petita peça (22’4 x 26’4 x 14’3 cm), de propietat particular, que va estar exposada per 
darrera vegada al Museu de Belles arts de Lió (França) l’any 2014. 
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L’any 1865 Johannes Brahms li va posar música als sis romanços continguts en 

l’edició de Ludwig Tieck, i el 1869 Brahms en va publicar altres nou, dedicats al seu amic 

el cantant alemany Stocklausen, que els va donar a conéixer al seu país. Els va publicar 

com a Opus 33 en cinc volums de tres cançons cadascun amb el títol Magelone für eine 

Singstimme mit Pianoforte de Romanzen aus L. Tieck.              

 

 
 

 

El 1877 Adam Laussel (1845-1893) va compondre la cantata Maguelone especialment 

per a la seua amiga la cantant Laure Cinti-Damoreau.214  

El 1891 André Ferdinand Herold publicà un misteri simbolista i wagnerià anomenat 

La joie de Maguelone: hi apareix el soldà d’Egipte, personatges imaginats, i Pierres i 

Magalona només es retroben al cel. 

El 1892 Fruchier escriu una òpera –inèdita– basada en la novel·la, amb el títol 

Magalona. Alphonse Michel (1837-1893) escrigué el llibret de l’òpera La Belle Magalouna 

junt amb Marius Bourelly i Fruchier compongué la música.  

El 1901 Georges Beaume escrigué La Nuit de Maguelonne on es relata un episodi molt 

conegut de la vida de Maria de Montpeller, pero que té lloc a Mireval; el títol no es 

correspon amb el tema tractat.  

                                                 
214 http://composers-classical-music.com/l/LausselAdam.htm.  
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Maurice Clavel (1920-1979) va escriure el 1950 un breu poema dramàtic titulat 

Maguelone, que no conserva de la vella història res més que el marc de l’illa i la catedral on 

es desenvolupa l’acció, durant la fi de l’estiu de 1940 en un asil que hi han habilitat. 

El 1951 Gilles Nançay va escriure una novel·la estranya intitulada Maguelonne, que 

evoca molt de lluny el Pierres.  

 

 
 

 
Michel Mourlet va publicar l’any 1973 La chanson de Maguelonne, que conta la 

història bàsica que ja coneixem introduint però algunes variants com ara l’existència d’un 

pretendent oficial, el duc de Màntua, o l’intent de seducció a Pierres per part de la filla del 

califa de Tunis, d’on finalment aconsegueix evadir-se per tornar amb Magalona. 

 

 

 



 

L’última aparició dels nostres personatges ha estat 

mà de l’escriptor Peter Bichsel en l’obra 

Magelone (El milà: de borratxos, policies i la bella Magalona)

que s’obri amb “El milà. Una opereta soluthurnesa”

convertit en el captaire Ueli i la princesa Magalona en una prostituta alcoholitzada, parella 

enamorada que lluita contra les normes d’una 

senyor Busant, ocell rapinyaire que reapareix antropormofitzat per dificultar l’estranya 

relació sentimental d’aquests dos éssers marginals.
 

 

 
 

 Lògicament, ha estat a terres provençals 

nostres protagonistes. El moviment cultural “Lo Felibritge” hi té bona part de culpa en 

el reviscolament de la llegenda de Magalona. El conegut autor Frédéric Mistral (1830

va publicar Mirèio, llarg poema provençal escrit en gra

una petita referència a Pierres i Magalona

                       Mireio anavo davans elo
  Coume antan Magalouna, aquelo
  Que cerqué tant de temps, en plourant dins li bos,
  Soun ami Peire de Prouvenço
  Qu’en empourta per la vioulenzo
  Dis oundo, ero restado senso.

201 

dels nostres personatges ha estat l’any 1985 a terres suïsses, de la 

mà de l’escriptor Peter Bichsel en l’obra Der Busant: Von Trinkern, Polizisten und der schönen 

de borratxos, policies i la bella Magalona). Es tracta d’un recull de relats 

à. Una opereta soluthurnesa”. El fill del comte de Provença és ací 

convertit en el captaire Ueli i la princesa Magalona en una prostituta alcoholitzada, parella 

enamorada que lluita contra les normes d’una societat que té com a màxim representant el 

senyor Busant, ocell rapinyaire que reapareix antropormofitzat per dificultar l’estranya 

relació sentimental d’aquests dos éssers marginals. 

 

Lògicament, ha estat a terres provençals on més ressò ha tingut 

. El moviment cultural “Lo Felibritge” hi té bona part de culpa en 

el reviscolament de la llegenda de Magalona. El conegut autor Frédéric Mistral (1830

, llarg poema provençal escrit en grafia occitana mistralenca, que conté 

una petita referència a Pierres i Magalona (1859: 325). 

Mireio anavo davans elo 
Coume antan Magalouna, aquelo 
Que cerqué tant de temps, en plourant dins li bos, 
Soun ami Peire de Prouvenço 
Qu’en empourta per la vioulenzo 
Dis oundo, ero restado senso. 

a terres suïsses, de la 

Der Busant: Von Trinkern, Polizisten und der schönen 

racta d’un recull de relats 

. El fill del comte de Provença és ací 

convertit en el captaire Ueli i la princesa Magalona en una prostituta alcoholitzada, parella 

societat que té com a màxim representant el 

senyor Busant, ocell rapinyaire que reapareix antropormofitzat per dificultar l’estranya 

on més ressò ha tingut la història dels 

. El moviment cultural “Lo Felibritge” hi té bona part de culpa en      

el reviscolament de la llegenda de Magalona. El conegut autor Frédéric Mistral (1830-1914) 

fia occitana mistralenca, que conté 
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Allà queden també el brindis que va fer Bonaparte Wyse rememorant la història de 

Pierres i Magalona en una de les festes felibritges celebrades a Magalona, l’onze de 

novembre de 1877 o la llegenda popular que explica, segons els habitants de la regió la 

conjunció septenal dels planetes Venus i Saturn, a partir de la dita “La bello Magalouna e 

Peire de Pouvenço se courron après et touti li set an se maridon”.215 

 D’altres vestigis menors216 palesen des del segle XV la profunda petjada que ha 

deixat aquesta novel·la en l’imaginari col·lectiu, tot i que ara sembla que són poques les 

mirades que es fixen en les fortunes i treballs de tan enamorada parella. 

 

 

 

 

                                                 
215 A les noces planetàries són convidades altres estrelles com ara Sirius, Orió i les Plèiades. 
216 A. Blanchet (1912: 111-119) assenyala la popularitat de la novel·la basant-se en el fet que haja inspirat 
gravadors i medallers i posa d’exemples  els gravats de l’edició de Jean Trepperel de 1493, on Pierres apareix 
vestit a la moda del temps de Carles VIII; a més cita una placa de bronze quadrada (vid. imatge) que 
representa els dos amants designats clarament per una inscripció que enquadra les figures: “Pierre : De : 
Provence : Et : La Belle Maguelonne”, que es troba a la sala de medalles de la BNF. També els gravats de 
l’edició de Jean du Pré de 1490, Guillaume le Roy 1479, Bouteiller ca. 1487. D’Ancona dóna notícia (1889:405) 
d’unes pintures murals a un seminari de la població piemontesa de Saluzzo (Itàlia), encara visibles a 
primeries del segle XIX. Per altra banda, a la catedral de Maguelonne –com vaig poder comprovar 
personalment– res no recorda la presència dels nostres herois, i les notícies aportades per visitants del passat 
són incertes i no comprovables, fins a l’extrem que l’única tomba conservada, que algunes persones 
s’entesten a presentar com la de la bella Magalona, correspon realment a la d’un cardenal mort al segle XV. 
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2.2. LA TRADUCCIÓ CATALANA 

 
2.2.1. Context literari i cultural del Pierres de Provença en la tradició literària catalana: 

el gust per les cavalleries al domini lingüístic català. 

Entre matèria antiga, matèria de Bretanya, matèria francesa i llibres de cavalleria 

castellans, ens trobem perduts dins un intrincat bosc de títols, versions, edicions, 

reimpressions, etc. L’objectiu del present apartat és el de situar l’aparició d’una història 

cavalleresca breu com el Pierres de Provença dins el contínuum literari que ha tingut d’ençà 

el segle XII el cavaller com a protagonista principal. Amb aquesta introducció es pretén 

situar el punt en què hi apareixen a Catalunya i a la resta de la península Ibèrica              

una forma evolucionada d’escriure cavalleries que marcarà la literatura entre els finals del 

segle XV i les primeres dècades del XVII, tot esllanguint-se després –excepte un grapat de 

títols supervivents que continuaran reimprimint-se i llegint-se fins a inicis del segle XX. 

Fóra bo començar pel que entenem com a matèria de Bretanya, els títols bàsics que la 

conformen, els testimonis conservats i els gustos lectors al nostre domini lingüístic en       

la transició des de l’edat Mitjana al Renaixement. L’any 1961 Pere Bohigas publicava un 

article, “La matière de Bretagne en Catalogne”,217  assenyalant l’existència del Jaufré com a 

únic poema sobre tema artúric i el fet que la difusió de la matèria de Bretanya a Catalunya 

pot ésser estudiada dins  el conjunt de la literatura occitana. A partir d’aquest fet, Bohigas 

ressegueix diverses senyals de la presència de la matèria artúrica a Catalunya: 

l’Ensenhamen  de Guerau de Cabrera (ca. 1200); les similituds entre el relat del naixement 

de Jaume I i la concepció de Galaad en el Lancelot en prosa, la vaga influència de la Questa 

del Sant Graal sobre el Blanquerna, etc. En un segon bloc del seu estudi, Bohigas analitza     

les al·lusions a textos artúrics. Durant el segle XIV hi ha notícies sobre la difusió de  la 

novel·la bretona i sobre el Tristany en prosa: hi ha fonament per creure que el 1339 ja 

existia un Lancelot català, un Libro del Sant Graal –en castellà?–, un Merlí, el Roman de 

                                                 
217 Amb aquest treball pretenia actualitzar els estudis de Entwistle The Arthurian Legend in the Literature of the 
Spanish Peninsula (1925) i Lida de Malkiel Arthurian Literature in the Middle Ages (1959), –que encara donava 
per vàlids– amb algunes aportacions pròpies. 
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Tristan, etc. És a dir, les novel·les de la Taula Rodona en francés i en català, la traça de        

les quals és ja perceptible en la literatura catalana del segle XIII, tingueren una 

considerable propagació a partir de la primera meitat del segle XIV. 

De moment, l’estudi més aprofundit dels llibres cavallerescs que llegien els catalans 

dels segles XIV-XV l’ha dut a terme Stefano Cingolani (1990) al seu conegut article "Nos en 

leyr tales libros trobemos plazer e recreation". Aquest estudi sobre la difusió de la 

literatura d'entreteniment a Catalunya als segles XIV i XV”,218 analitza més de dotze mil 

ítems, dels quals només 265 es poden considerar literatura d’entreteniment: els textos 

artúrics serien 65, representant un inapreciable percentatge del 0’5 sobre el volum total 

d´ítems, però que suposa, tanmateix, quasi un 29% del total de llibres d’entreteniment. 

Què es llegia aleshores, segons Cingolani? Tot i donar per certa la difusió d’alguns textos 

que no són esmentats als documents (Roman de Flamenca, Gui de Warewick, i el Roman de 

Troie), afirma que el primer text artúric esmentat als documents és un Roman de Tristan 

(1313). Pel que fa  a la Vulgata, ens aporta la següent informació: les obres que van gaudir 

de major èxit lector van estar el Lançalot, la Mort Artu i el Tristany en prosa, per davant 

d’altres textos com les Profecies  de Merlí, Queste du Sant Graal, Meliadux-Guiron le Courtois, 

París e Viana i Libro del cavallero Zifar.219 

Pel que fa als romans de matèria antiga, Cingolani recull aquests títols: Roman de 

Alexandre, Històries troianes i els Treballs d’Hèrcules d’Enric de Villena.220  

                                                 
218 Lourdes Soriano (2013) fa una estimació aproximada del volum hipotètic de textos artúrics que degué 
existir a la península Ibèrica, donant una xifra de 225 a partir de la quinzena de manuscrits sencers o 
fragmentaris conservats.  
219 Les infomacions concretes que dóna Cingolani són les següents: Profecies de Merlí (5 referències) va tenir 
una difusió força reduïda; del Lançalot (18), junt amb el Tristany, l’únic roman artúric realment popular, es 
conserven tres fragments de la versió catalana i un de la versió francesa, datant-se el primer testimoni segur 
d’un Lançalot en català l’any 1362; la Queste du Sant Graal (13) és pràcticament desconeguda a la cort de Pere 
III i l’únic manuscrit que ens queda en català és del 1380;  Mort Artu (3) era molt conegut a Catalunya, però              
els testimonis devien estar en francés; del Tristany en prosa (23) només es conserven dos fragments de          
la seua traducció catalana, que podria situar-se entre 1360 i 1380; Meliadux -Guiron le Courtois (8) és una 
refosa del Roman de Tristany, que no va gaudir a Catalunya de la gran fortuna que va tindre a terres franceses 
i italianes; els testimonis més antics del París e Viana (8) són de 1417, 1423 i 1457; i, finalment, sobre Libro del 
cavallero Zifar informa que Pere III en tenia una còpia el 1361. 
220 Dels nou testimonis del Roman de Alexandre, dos són segurament en català (1439 i segle XV), però va tenir 
poca difusió a la cort reial. Històries troianes: discreta fortuna a Catalunya, on l’any 1374 Jaume Conesa ja 
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Quant a la narrativa en  vers, ressenya el Partenopeu de Blois (testimoni de 1410;       

la versió en prosa no es coneix fins al XVI), les Històries troianes i el Roman de la Rose (que 

va ser conegut a Catalunya molt tard i de manera molt reduïda), i  el Roman de Renart 

(només un testimoni c. 1372-1384). Per acabar, dins l’apartat de noves rimades, inclou La 

Faula de Guillem de Torroella (un testimoni de 1459). 

 Si passem aquestes obres pel sedàs de la impremta, tot seguint el repertori 

bibliogràfic d’Alexader Wilkinson (Iberian Books),221 podrem comprovar que poques foren 

les elegides. Dins aquest període es van estampar en català aquests textos de matèria 

cavalleresca: La hystoria de Alexandre (1481 Barcelona), Paris i Viana (1495 Girona; 1497 i 

1499 Barcelona), Els dotze treballs de Hércules (1514 València) i Partinobles (1588 Tarragona). 

Ara bé, si ampliem l’espectre i ens fixem en d’altres textos de cavalleries que s’hi van 

publicar a les terres catalanòfones, el catàleg va prenent cos. Seguim encara Wilkinson,222    

i donem una visió panoràmica ordenada per obres:  Lancelot du Lac de mossèn Gras (1499 

Barcelona), Oliveros de Castilla (1505 València), Reinaldos de Montalbán (1511 València, 1513 

València, 1535 València, 1585 Perpinyà i Girona), La trapesonda (1513 València, 1585 

Perpinyà), Doce pares de Francia (c.1513-1520 Barcelona), Floriseo (1516 València), Arderique 

(1517 València), Claribalte (1519 València), Lepolemo (1521 i 1524 València), Canamor (1527 

València), Polismar Florisio (1527 València), Morgante (1533 València), Morgante y Reinaldos 

(1535 València), Gayferos (c.1540 València), Grimaltos (c.1540 València), Mirando (1540 

València), Montesinos (1540 València), Tristán de Leonís (1540 Barcelona), Valerian de Ungria 

(1540 València), Olivante de Laura (1564 Barcelona), Febo el Troyano (1576 Barcelona), Amadís 

de Gaula (1582 València), Amadís de Grecia (1582 València) i Partinuplés (1588 Tarragona). 

Excloent ara, en aquest nova enumeració, els textos que ja s’havien esmentat abans 

com el Paris i Viana i Partinobles, la llista de textos cavallerescos tot just depassa la vintena, 

atés que la saga Reinaldos inclou tres títols diferents. De les trenta edicions recollides,         

                                                                                                                                                                  
havia fet una traducció al català. Treballs d’Hèrcules: els inventaris testimonien la difusió al llarg de tot           
el segle XV de l’originària redacció en català; del qual només ha sobreviscut un manuscrit. 
221 http://iberian.ucd.ie/ 
222 Iberian Books, Dublín: Brill, p.640-660, Lucía & Alvar (2002), p. 1067-1077. 
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el gruix eixiren de les premses de la ciutat de València (Diego de Gumiel, Juan Viñao, 

Compañía de Impresores, Juan Joffre, Jorge Costilla, Duran Salvanyach i Francisco Díaz), 

sobretot en la primera mitat del segle XVI. Es tracta d’una València cavallerescament 

efervescent i molt compartimentada pel que fa al món de la impressió, que se centra en   

un grapat de títols, però de forma passatgera, atés que excepte l’Amadís (1582), la resta de 

títols que conformen la nòmina s’imprimí durant el primer terç del segle XVI (1505-1535), 

essent els anys més intensos el període que abasta entre 1505 i 1524. Quan sembla que a 

València s’han esbravat els gustos per les cavalleries, Barcelona pren tímidament el relleu, 

amb només tres títols, cadascú obra d’un impressor distint, cosa que denota un interés 

circumstancial pel gènere. També és força anecdòtica la impressió del tercer llibre del cicle 

Reinaldos de Montalbán, La Trapesonda, a Perpinyà el 1582. Estem parlant en tot moment 

d’una producció majoritàriament feta en castellà tant dels llibres de cavalleries com de les 

històries cavalleresques breus.  

 
2.2.2. Transmissió textual: manuscrits, edicions castellanes i franceses 

 
2.2.2.1. Manuscrits  i redaccions 

 
 Jean Baumel (1965: 13-14) feia la següent asseveració sobre la qüestió: «Il existe un 

grand nombre de manuscrits et éditions du roman “Pierre de Provence et la Belle 

Maguelonne” et il est déjà possible, des le XVe siècle, de relever deux rédactions 

différentes de cet ouvrage». Segons Biedermann (1913: 7-8) la primera redacció «présente 

un texte pus primitif et est donnée par les manuscrits du XV siècle et aussi par l’édition 

gothique de Lyon» en tant que la segona és «plus courte et retouchée dans la langue et 

dans le style a été imprimee plusieurs fois déjà au XVe siècle et traduite dans plusieurs 

langues dès le siècle suivant».223 La història de Pierres de Provença ens ha pervingut en cinc 

manuscrits: els quatre manuscrits de París conformen la primera redacció, anomenada 

                                                 
223  Biedermann designa la primera redacció B i l’altra C (ms. de Cobourg).  
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llarga o A 224 i  el cinqué de Coburg (Alemanya) representa la segona redacció, que és la 

curta o B. 

 Nosaltres seguirem la nomenclatura proposada per A. M. Babbi (2003):  P1, P2, P3, A 

i C. Segons Roudaut (2009: 22) es tracta de documents que presenten poques divergències 

entre si «comme l’attestent les variantes qui ont été collationnées succedent des éditions 

qui distinguent également peu de variantes,  jusqu’aux  réécritures  et aux  éditions  bleues  

qui marquent une évolution dans la destination imposée au texte».225   

Manuscrit P1 (ms. 1501 BNF, olim 7566). 226 

El manuscrit està en francès, datat entre 1401 i 1500, segons la BNF. Descripció dels 

continguts del manuscrit: Le romant de Troylle de Louis de Beauvau (f.1-116) i Le livre de 

Maguelonne (f.117r-171v).227 Incipit: f.117r: [a]pres lascension de nostre seigneurs Jesucrist/ 

quant la sainte foy. Explicit: f.171v: en cestuy monde et fin nous facent/ possider icelle 

mesme gloire Amen. Explicit / le livre de Maguelonne.228 Baumel (1965: 15) afig que  el títol 

                                                 
224 Biedermann (1913: 112-113) assenyala l’existència d’altres manuscrits que pertanyen a aquesta primer 
redacció: el primer, procedent de la biblioteca dels ducs de Borgonya, és mencionat a J. Barrois (1830: 186): 
«Ung petit livre en parchemin escript, tout neuf, à longue ligne, couvert de cuir noir, fermé et cloué de 
fermaux de laiton dorez, contenant l’istoire di vaillant chevalier Pierre, filz du comte de Provence et de la 
belle Maguelonne, fille du roy de Naples [...]»; els altres són citats per A.M. Chazaud (1876: 218, 255): nº 45. 
Le livre de Pierre de Provence et de Narbonne, à la main, en pappier, couvert de cuir jaune] i nº 309. Pierre de 
Prouvence. També Babbi (2003: XXIII) parla d’altres manuscrits, que ara estan perduts però dels quals hi ha 
constància en la col·lecció de Carlota de Saboia [1441-1483]. Així, ho sabem per A. Tuetey (1865: 360): «Item, 
le livre de Maguelonne, en pappier, couvert de vert») i per l’inventari de la biblioteca de Carles de Borbó al 
castell de Moulins el 1523 –aquests ja ressenyats per Chazaud. 
225 Segons G. Paris (1889: 511) tots els manuscrits són de la segona meitat del XV, i la primera impressió és    
la de Lió 1477-1479. 
226 Aquest manuscrit, per ser el més antic i complet, ha estat la base de totes les edicions modernes de            
la primera redacció de la novel·la (Baumel 1965, Babbi 2003, Roudaut 2009). 
227 Bibliothèque impériale. Département des manuscrits. Catalogue des manuscrits français. Tome premier: 
Ancien fonds, Paris, Firmin Didot, 1868, ix + 783 p. (ici p. 236, no 1501). 
228 Babbi (2003: XIX) reprodueix una anotació del manuscrit: «B. de Roy, ms n. 7566 sur papier / il contient 
deux ouvrages / Le 1er: Le Roman de Troylle (par Beuaveau Senechal d’Anjou) traduit d’un livre Italien appelé 
Philostrato composé jadis / par un poète florentin nommé Pétrarque. /v, fo91 vo / Le second Le livre de 
Maguelonne / C’est le roman connu sous le nom de Pierre de Provence et la belle Maguelonne. Le roman 
imprimé est le même que le ms a quelques differences près dans le langage». Babbi (2003: XXIX) descarta                 
la consulta de les edicions precedents del ms. 1501: la de Biedermann perquè no és fiable i la de Baumel 
perquè –citant el prefaci de Mario Roques– el que Baumel fa és: «rédiger une traduction littérale [al francès 
modern], dans la mesure du possible, d’après le seul manuscrit (ms fr. 1501 de la Bibliothèque nationale) qui 
appartient à la rédaction la plus ancienne et la plus correcte du roman». 
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del darrer capítol és “Comment Pierre et Maguelonne eurent un beau fils lequel fut, après 

leur trépassement, Roy de Naples et comte de Provence”; a més: «La dernière page du 

recueil, une page blanche, semble mentionner un nom inconnu et contenir des phrases qui 

ne paraissent avoir aucun sens».229 

Manuscrit P2  (ms 1502 BNF, olim 7567) 

Manuscrit redactat en francès, datat entre 1401 i 1500, segons la BNF. Es tracta d’un còdex 

acèfal, que només conté el Pierres de Provença (f. 1r-66r), amb el títol: «Le Livre de Pierre, 

filz du conte de Provence, et de la belle Maguelonne, fille du roy de Naples», amb l’incipit: 

«...damme, je vous remercie quant il vous plaist de sollacer avecquez moy...» i l’explicit: 

«...et en la fin nous facent possider icelle mesme gloire. Amen. Cy fine le Livre de Pierre, 

filz du conte de Provence, et de le belle Maguelonne, fille du roy de Naples».230        

 

Manuscrit P3  (ms  19167 de la BNF) 

Manuscrit redactat en francès, datat entre 1401 i 1500, segons la BNF. La descripció és       

la següent: paper,  303 fulls, 275 × 195 mm., relligat vell, pell de vedella color oliva. 

Continguts: (f. 1r-104v) Belle Helene de Constantinople; (f. 106r-243r) Coudrette, Melusine, 

avec litanie; (f. 244r-303r), Roman de Pierre de Provence et de la Belle Maguelonne amb l’incipit 

«Après l'Ascencion de Nostre Seigneur Jhesus Crist, quant la sainte foy catholicque eust 

commencé à flourir es parties de Galilée...», i l’explicit « ... en noz tribulacions en cestui 

monde et en la fin nous face possider le royaulme de Paradis. Amen. Cy fine l'istoire de        

la Belle Maguelonne de Napples et de son loyal amy le noble Pierre de Prouvence»; i         

la cançó Si de nouveau j'ay nouvelles couleurs.231 

 

                                                 
229 Sobre la similitud entre els manuscrits, Baumel (1965: 22), a l’hora de justificar la tria del manuscrit 1501, 
diu que H. Degering (1922: 138) reconeix que «les variantes entre les diverses rédactions ne changent jamais 
profondément le sens du texte; elles sont sans influence sur sa version». 
230 Bibliothèque impériale. Département des manuscrits. Catalogue des manuscrits français. Tome premier: Ancien 
fonds, Paris, Firmin Didot, 1868, ix + 783 p. (ici p. 236-237, no 1502 
231 Bibliografia: H. Omont & L. Auvray (1900: 260-261). 
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Manuscrit A (ms 3354 Biblioteca de l’Arsenal, París)232 

D’autor anònim i datat a la primera meitat del segle XV, segons la Bibl. Arsenal. Es tracta 

d’un manuscrit escrit en francès (oil-français), de dimensions 290 x 116 mm. Continguts: 

Sept sages de Rome (f.3-58v); el debat de l’enamorat i de la mort (f.59-60v); i, anepigràfic,    

Le roman de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne (60r-109r; caplletra en roig per una 

altra mà). Incipit «Après l'ascencion de Nostre Seigneur Jhesu Crist quant la sainte foy 

catholique commença de regner es parties de Gaule qui maintenant est appelée France». 

Explicit: «Explicit le roman de Pierre filz du conte de Provence et de Maguelonne fille du 

roy Maguelon roy de Naples». 

 

Manuscrit C (ms Coburg, Landesbibliothek, 4 (olim 5 IV 2) 233  

La data aproximada que dóna la fitxa bibliogràfica és 1480. El títol és Pierre de Provence et  

la belle Maguelonne. Descripció: pergamí 1453, 145 pàgines numerades, amb nombrosos 

gravats. El primer full que conté el títol està malmés, però reprodueix una preciosa imatge 

que representa Pierres i Magalona. El paper és dolent a les primeres pàgines, després 

millora. Al pròleg es llig: «Et fut mis en / cestuy lengaige lan mil CCCC. Liii, en la /maniere 

qui sensuyt. Pierre de Provence et de la belle Maguelonne». Es tracta d’una versió 

abreujada acompanyada d’una traducció llatina interlineal. Roques (1926: i-vii)  creu que 

la datació de 1453 no és fiable. Segons Baumel  (p. 14): «Ce manuscrit aurait été rédigé en 

1525 d’après une rédaction en langue italienne qui daterait de 1470». En un altre lloc, 

Baumel (p.66) desmenteix Degering qui opina que la darrera part del manuscrits C de 

Coburg és diferent de les altres redaccions perquè, a més de contar amb més detalls           

la fundació de l’hospital de Magalona, omet la invocació als apòstols. Però Baumel 

                                                 
232 Informació procedent de JONAS (Répertoire des textes et des manuscrits médiévaux d'oc et d'oïl: 
http://jonas.irht.cnrs.fr/oeuvre/8152). Remet a Roudaut (2009: 26-28) per a obtenir major informació sobre                    
les controvèrsies al voltant de la datació de l’obra.   
233 urn: NBN: de: BVB: 70-DTL-0000034304. Hi ha una segona còpia d’aquest redacció més curta en un 
manuscrit de la biblioteca de la universitat alemanya de Jena (sign. El.f.98), on ocupa el tercer lloc entre        
els sis títols hi inclosos (f.44r-120r). La informació diu que es va copiar a Torgau (Alemanya), ca. 1496, i 
consta de traducció interlineal. 
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descarta que això el convertisca en l’arquetip, atés que ell podria dir de la mateixa manera 

que «le manuscrit le plus ancien de la rédaction “B” es le vrai archétype du roman,          

les textes abrégés de la rédaction “C” ayant pu être copiés sur un modèle “B” et simplifiés» 

(p.65). Es planteja un problema semblant amb el manuscrit de Nuremberg que presenta un 

final diferent a B i a C amb detalls que fan pensar que el copista d’aquest text coneixia 

millor que l’autor de la novel·la els costums de l’església de Magalona, de manera que 

podem dir que és el que més s’aproxima a la realitat històrica. Baumel nega que això el 

convertisca en un text anterior a B i sospita que es tracta d’un afegit posterior obra             

del copista alemany: «l’ouvrage de Nuremberg a été copié assez tardivement sur un 

modèle qu’il n’est pas possible d’identifier et que ce texte a éte en même temps modifié». 

Nogensmenys, Baumel reconeix que: «Quant à savoir si ce texte “B” a été précédé par un 

autre ou par plusieurs autres, c’est là une question insondable pour le moment».  

 
2.2.2.2. Edicions franceses i castellanes 

 
De nou, hem de seguir, fonamentalment, Babbi234 per saber quantes edicions es van 

fer del text francés abans que es publicara el text català, i després comprovar quantes se’n 

van fer en castellà. El problema torna a ser la data inicial que cal prendre en consideració 

per al text català, si la de 1650 o les possibles edicions perdudes impreses abans de 1538. 

Prenent aquesta darrera data, molt més primerenca com a referència, podem dir 

que ja n’hi havia al voltant de trenta edicions franceses disponibles, des de la primera 

edició lionesa de Buyer el 1480 (redacció A). Si acceptàvem que aquella hipotètica edició 

catalana també haguera estat una traducció des del castellà, només hauria tingut a l’abast                

el possible traductor cinc edicions castellanes: Burgos 1519, Sevilla 1519, Burgos 1521, 

Toledo 1526 i Sevilla 1533. Però si prenem com a data el 1650, tenim unes cinquanta 

                                                 
234 ARLIMA [25-2-17] recull més de trenta edicions només abans de 1600 i la llista és més llarga; hi ha 13 
incunables, essent el primer Le livre et l'istoire de Pierre, filz du conte de Prouvence, et de la belle Maguelonne, fille 
du roy de Naples, de Guillaume Le Roy, impresa per  Barthélémy Buyer a Lió ca. 1475. Les primeres nou 
edicions van imprimir-se a Lió i no va ser fins la desena el 1491 que el text arriba als tallers de París. Roudaut 
(2009: 17) parla d’un volum d’unes huitanta edicions a França entre 1470 i 1860, trenta-sis de les quals abans 
de 1650. 
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edicions disponibles en francés, i a les castellanes ja esmentades caldria afegir Sevilla 1542, 

Burgos 1562, Saragossa 1602 i Baesa 1628, sumant un total de nou edicions. 235 

Sobre quina seria l’edició francesa base de les primeres en castellà, només comptem 

amb l’opinió de García Collado (1994: 183) que suggereix que l’edició de Guillaume         

Le Roy (Lió ca. 1486) té un preàmbul absent als manuscrits («Au nom de notre seigneur 

jhesuchrist cy commence listoyre du vailant chevalier Pierre, fils du comte de Provence et 

de la belle Maguelonne, fille du roi de Naples, ordonné en cestuy languaige a lonneur de 

Dieu»), que segons l’autora de l’article «sería la edición de la cual se realizó la posterior 

traducción española, ya que este preámbulo existe tanto en las primeras ediciones 

españolas del siglo XVI como en las posteriores del siglo XVII». Malgrat aquesta 

asseveració, cal escoltar altres opinions. Tot just l’any després, Nieves Baranda va editar   

el text castellà del Pierres a partir de l’edició que va fer Jacobo Cromberger a Sevilla           

el 1519, només uns mesos després de la primera que ell mateix havia fet a Burgos.236          

El preàmbul no hi és ni a la de Toledo de 1526 ni Saragossa 1602.237 Nogensmenys, 

Baranda (1995: xxxi-xxxiii) insisteix que el text original era una de les edicions fetes des de 

c.1485 d'una història escrita c.1453, a partir de fonts molt més antigues, transformades en 

una novel·la nova, més d'acord amb la moda narrativa del moment. ARLIMA recull 

només una edició antiga basada en la primera redacció (Lió 1475) i més de trenta a partir 

de la versió curta, essent la primera Lió 1478. Per tant fa sentit que aquesta darrera 

derivada del manuscrit C fora la base de les traduccions a d’altres llengües, però també és 

cert que el preàmbul abans esmentat es va eliminar en els textos castellans. 

 

 

 

 

                                                 
235 Onze segons els càlculs de Roudaut (2009: 268), que també recull una edició sense data ni lloc que situa 
entre la de 1533 i la de 1542. Per altra banda, Wilkinson recull a Iberian Books una altra edició feta a Conca i 
datable el 1629, a diferència de Babbi i de Roudaut que la dataven en 1696. Veure annex. 
236 La burgalesa és del 26 de juliol i la sevillana del 10 de desembre de 1519. 
237 No he pogut consultar les de 1533 i 1629. No es coneixen  exemplars de 1519 i 1521 Burgos ni de Baesa 
1628. 
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ANNEX: EDICIONS CASTELLANES DEL PIERRES DE PROVENÇA238 

 
 DATA LLOC EDITOR UBICACIÓ EDICIÓ 

1 1519 BURGOS CROMBERGER CAP EXEMPLAR.  

2 1519 SEVILLA CROMBERGER BRITISH 
LIBRARY 

BARANDA 
1995 

3 1521 BURGOS ALONSO DE 
MELGAR 

CAP EXEMPLAR.  

4 1526 TOLEDO s.n. COL·LECCIÓ 
PRIVADA 

 

5 1533 SEVILLA CROMBERGER BIBL. SORBONA  

 

 

6 1542 SEVILLA SEVILLANO BNF   

7 1562 BURGOS FELIPE DE 
JUNTA 

BRITISH   

8 1602239 SARAGOSSA JOSÉ DE 
ALTARAQUE 

BNF 

HISP. SOC. NY 

 

9 1625 LISBOA ANTONIO 
ÁLVAREZ 

BNE 

UNIV. 
BERKELEY 

UNIV. COIMBRA 

 

10 1628 BAESA s.n. CAP EXEMPLAR.  

11 1629 CONCA s.n. UNIV. 
COPENHAGUE 

 

 
 

                                                 
238 Fonts: Wilkinson, Babbi, Roudaut, Llanas (2004: 119-121). 
239 ca. 1600, tot i que s.d.s.l. s.n hi ha una edició conservada a la BNE que a la primera pàgina canvia els noms 
dels pares de Pierres per Don Juan de Solís i la filla del duque de Albis, que són els mateixos noms que 
apareixen a l’edició portuguesa. 
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2.2.3. Les edicions  catalanes del  Pierres de Provença 
 

 Introducció 

 

  El nostre Pierres de Provença es presenta, doncs, com la versió catalana 

d’alguna de les traduccions castellanes fetes des de principis del segle XVI. Com ja hem 

vist, el fet de ser una traducció del castellà, derivada del francés o de l'occità, no li garantí  

gaires simpaties entre la crítica, que s'hi ha aproximat al text amb un desinterés quasi 

unànime, bandejant-lo de la majoria de les històries de la literatura catalana, on sol 

aparéixer sota l’epígraf de ficció popular o narrativa de consum.240 Amb tot, la seua 

fortuna editorial, si més no als segles XVII i XVIII, va ser força fecunda, però es va deixar 

d’imprimir durant més de cent anys fins que Ramon Miquel i Planas en va fer la seua 

edició el 1908, la darrera fins ara.    

La història cavallerescosentimental de Pierres de Provença i la gentil Magalona es 

va estendre per tota Europa, partint de la primera versió francesa de mitjan segle XV, de 

manera que se'n troben versions en anglés, castellà, català, italià, polonés, rus, etc., amb 

nombroses reimpressions, més o menys fidels o bé alterades. En el cas del castellà –llengua 

pont vers el català– comptem amb moltes edicions,241 i en català tenim un nombre total de 

12 documentades, les quals plantegen alguns interrogants que cal resoldre, com ara 

l'existència d’una hipotètica primera edició (ca. 1538 ante quem) de la qual no se’n conserva 

cap exemplar. Aquesta podria derivar bé de les cinc edicions castellanes aparegudes entre 

1519 i 1533, bé de les vora trenta edicions franceses aparegudes des de 1480, en el cas que 

foren traduccions directes. Ara bé, si partim de la de 1650, Honorat Comalada tenia nou 

edicions castellanes a l’abast per fer la traducció al català;  i vora cinquanta edicions 

franceses.  

                                                 
240 Pel que fa a aquesta categorització, Valsalobre i Rossich (2011: 226-227) inclouen aquesta novel·la junt amb 
l’Isopet, els Casos raros de la confessió, el Partinobles o el Llibre del romiatge del venturós pelegrí sota l’epìgraf 
“model de narrativa de consum, popularista”. 
241 Per a un inventari complet de les edicions fetes en diferents llengües consultar Babbi (2003: 267-296) que 
recull  textos en francés, anglés, castellà, català, portugués, grec, retoromànic, italià, romanés, alemany, txec, 
danés, rus, hongarés, polonés, jiddisch, islandés i suec. 
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El nostre objectiu és, per tant, fer un cens de les edicions catalanes de la novel·la 

Pierres de Provença. El  quadre 1 mostra el llistat de les edicions de les quals tenim notícia, 

excloent-ne les edicions no catalogades de les quals només ens han arribat referències 

indirectes (ca. 1538), les que presenten una falsa o doble datació  (Rovira 1716 i segle XVIII) 

i les reimpressions (1908 Miquel i Planas, Fidel Giró): 

                  Quadre 1242 

DATA LLOC EDITOR CÒPIES UBICACIÓ243 

1616 BARCELONA S. CORMELLAS 0  

1650 BARCELONA S.CORMELLAS 1 BNF 

1670 BARCELONA A.LACAVALLERIA 0  

1683 BARCELONA A.LACAVALLERIA 1 Col·lecció privada 

1679-1705 BARCELONA JOAN JOLIS 2 BC, BEPB 

1668-1717 BARCELONA RAFEL FIGUERÓ 6 BC, BNE (2), BLM 
BMM (2) 

1751-1764 OLOT JOSEP ROVIRA 5 BC (3), BLM, BMAR 

1751-1771 OLOT JOSEP ROVIRA 1 BUT 

1703-1768 GIRONA JAUME BRO 3 BC, BNE, AB 

1703-1768 GIRONA JAUME BRO 4 BNE (2), BNA, BMM 

1895 BARCELONA ANTONI BULBENA 1 BC 

1908 BARCELONA MIQUEL I PLANAS/ 
FIDEL GIRÓ 

Moltes DD.LL. 

 

Tan sols les edicions de 1650, 1683, 1895 i 1908 vénen amb la data inclosa a               

la portada; els colofons no aporten cap informació útil al respecte en cap de  les edicions. 

Les impressions sense datació convincent són moltes, i encara que algunes monografies     

–com ara Camprubí (2014)– estan aportant dades sobre els impressors dels segles XVII i 

                                                 
242  Donem com a dates contrastables només les de Cormellas 1650, Lacavalleria 1683, Antoni Bulbena 1895 i 
Miquel i Planas 1908; la resta són les dates aproximades –deduïdes dels anys d'activitat dels impressors– 
aparegudes en els articles consultats, catàlegs bibliogràfics i les referències que donen les biblioteques, que 
no ens semblen satisfactòries.  
243  BNF (Biblioteca Nacional de França), BC (Biblioteca de Catalunya), BLM (Biblioteca Lambert Mata de 
Ripoll), BNE (Biblioteca Nacional de España), BNA (Biblioteca Nacional d'Àustria), BMM (Biblioteca 
Municipal de Montpeller), BMAR (Biblioteca de Marsella), BUT (Biblioteca de la Universitat de Tolosa de 
Llenguadoc), AB (Ateneu Barcelonès), BEPB (Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona),  DD.LL. (Diverses 
localitzacions). Per consultar les referències bibliogràfiques que donen les biblioteques i les versions 
digitalitzades, vegeu Annex 1. 
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XVIII relacionats amb el Pierres de Provença, ens manca molta informació sobre els 

impressors Antoni Lacavalleria, Joan Jolis, Rafel Figueró i Jaume Bro. 

 De tots els catàlegs bibliogràfics consultats, els més profitosos han estat els d'Aguiló 

(1874), Simón Díaz (1954) i Palau Dulcet (1961). També hem consultat Torres Amat, 

Gayangos, Gallardo, Miquel i Planas i Rubió i Balaguer. 

 Aquest tipus de publicacions de consum popular ha estat subjecte a una gran 

volatilitat i, per aquesta raó, l'investigador sovint troba poques mostres que ens hagen 

pervingut. En aquest sentit és ben interessant la reflexió que feia Jordi Rubió i Balaguer 

(1955: 103) sobre la consideració social, malgrat l’èxit entre els lectors, que tenien al segle 

XVI obres com el Pierres de Provença:  
 

Pero la literatura menos tradicional, la de actualidad de un día, en prosa y en verso, 
tanto en romances como en cobles, tenía tan poco precio en el mercado y en la futura 
almoneda, que los notarios la dejaban a un lado al formalizar un inventario o la 
concentraban para el remate bajo un título que bastante indicaba el poco aprecio que 
de ella se hacía. Eran las menudències… de poca calitat de las que nos habla el inventario 
de la librería de Timoneda en Valencia en 1583. A medida que avanza el siglo XVI, esta 
producción parece cobrar mayor atención, porque debía de ser cada vez más 
numerosa. 

 

 Les edicions del segle XVI244 
 
 

 Parlar d'edicions del segle XVI és especular sobre referències de textos perduts. De 

l'edició que es degué fer abans de 1538, no tenim cap altra notícia que la que ens dóna 

Rubió i Balaguer (1985: 229-230): «A l'inventari de la llibreria Cabrit, de Barcelona, 

formalitzat el 1538, i també el 1552 en el magatzem del llibreter Pi, apareixen nombrosos 

plecs, en rama, contenint “Magalonas en pla”, és a dir, en català».245 Rubió i Madurell van 

publicar aquest inventari que havia estat descobert per Ernest Moliné i Brasés, del qual 

                                                 
244 Sobre la producció editorial en català del segle XVI al XVIII, Garcia & Wilkinson (2011: 64) situen en un 
12% la producció en català entre 1560 i 1600; Llanas (2001: 30-35) parla d'una producció impresa en català al 
segle XVII de poc més d'un 10% del total de llibres impresos, i al XVIII un minso 5% a la ciutat de Barcelona 
a la primera meitat del segle, en oposició al 21%  a Girona tot al llarg de la centúria. 
245  Per la seua part, M. Llanas (2002: 99) xifra l'inventari de Cabrit en 160 llibres, bàsicament llibres escolars i 
llibres populars de consum, ja foren d'oració o de ficció. 
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donava notícia en el seu llibre Llibreters barcelonins del segle XVII: Cabrit: Trinxer. A partir de 

les notícies que aporta Moliné (1918: 9-16), Rubió i Madurell (1955: 787-797) inclouen 

l’inventari com a document 455. De l’inventari (9 -12-1538) ens interessen aquests ítems:  

31 Item vuyt llibres donsella Magalona en pla sens ligar 

67 Item hun plech en què ha quatre mans sis mans Maglones y lunaris 

109 Item hun plech son una rayma Magalones 

147 Item hun plech en què ha sinch Libres Magalona y set lunaris tot cusit 

 
Pel que fa al llibreter Pi, al document 505 (p. 889-891) apareixen “Vint raymes 

Magalonas”.  

Rubió es planteja si la traducció de la història de Pierres de Provença que ens ha arribat 

era un simple arranjament a partir d’una versió catalana perduda i no pas una traducció 

de la versió en castellà, adduint que el text català no “té deixis de castellanismes i els seus 

arcaismes no són propis d’una redacció del XVI”.246 Aquest estudiós ja sostenia molt abans 

(1955: 796) de novel·les com el Pierres: «Eran obritas de surtido, de corta extensión y de   

las que había ejemplares en existencia. Esto mismo me hace creer que la edición era en 

catalán, aunque hoy la más antigua conocida en nuestra lengua sea del XVII». Insisteix en 

la mateixa idea quan parla dels gustos lectors de la Barcelona del segle XVI (1993: 181):  

«És veritat que no falten, ni de bon tros, citacions de Paris i Viana, Pierres de Provença, 

Melusina i Partinoples. En grans paquets, en raimes de vegades, es trobaven a                     

les prestatgeries de les botigues dels llibreters». Aquesta és tota la informació de què 

disposem sobre una primera edició catalana coetània de les castellanes aparegudes durant 

el primer terç del segle XVI.247 A més, de confirmar-se les conjectures de Rubió i Balaguer, 

Honorat Comalada, únic traductor conegut al català, podria haver tingut una traducció 

prèvia a la mateixa llengua sobre la qual hauria pogut treballar. En aquesta mateixa línia 

cal entendre les paraules d’Albert Rossich (2010: 161), parlant de les novel·les en voga al 

                                                 
246  La llengua que trobem a l'edició de 1650 no sembla ser la pròpia del seu temps car hi apareixen formes 
verbals com ara dix, afirmatius com hoc o possessius com les sues, que ens retrotrauen a un estadi de la 
llengua que semblaria més adient a les acaballes del segle XV. 
247  Burgos 1519, Sevilla 1519, Burgos 1521, Toledo 1526 i Sevilla 1533. 
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segle XVI, fa referència al Pierres de Provença: «S'hi van afegint d'altres, de les mateixes 

característiques, que no trobem documentades explícitament en la seva hipotètica versió 

catalana medieval (el Pierres de Provença, el Partinobles), però que la impremta anirà 

divulgant [...]». 
 

 Les edicions del segle XVII 
 

 El món editorial del segle XVII a Catalunya248 ens mostra una producció marcada 

per una forta tendència a la temàtica religiosa –més del 40% del total–, i als plecs solts 

poètics associats a la literatura de canya i cordill de consum massiu. Sovintegen els tiratges 

d'entre mil i tres-mil exemplars. Per altra banda, la profunda castellanització de                  

la producció impresa culta del segle anterior continua i el català queda relegat  

fonamentalment als gèneres menors. En conjunt, dels mil llibres publicats al llarg del segle 

a Catalunya, només 112 ho foren en català. És en aquest context editorial on cal situar      

les primeres edicions conservades del Pierres de Provença ja en l'època barroca. A hores 

d'ara, tot seguint Miquel i Planas, cal remetre'ns a l'edició que va fer Sebastià Cormellas    

el 1650 a Barcelona, primera conservada completa, sense perdre de vista la de 1616, que ell 

havia vist i que haguera preferit –en cas d'estar completa– sobre l'emprada per ser anterior 

i donar una millor lliçó. Nogensmenys, ens cal considerar aquesta com la primera de       

les edicions de l’obra: 

 

1) 1616 

 Gayangos (1857: LXXXI) dóna notícia –tot seguint Brunet– d'una edició de 1600, però 

probablement es referia a la de 1616. El que sí que ens interessa és el títol, per quant 

presenta petites diferències respecte del de 1650: La historia del cavaller Pierres de Provença 

fill del conte de Provença y de la gentil Magalona filla del rey de Napoles, traduida de llengua 

castellana en la llengua catalana per Honorat Comalada. 

Podríem suposar que fou obra de Cormellas perquè del seu taller ja n’havia eixit una 

edició en castellà el 1600 i és l’autor de la de 1650. Tot i que la manca d’exemplars que ho 
                                                 
248  M. Llanas (2001: 30). 



 

verificaren li va restar credibilitat durant un temps, la primera referència a aquesta edició

la donà l'erudit religiós Torres i Amat

castellano al catalan la historia del Cavaller Pierres de Provensa, y de la donsella 

Magalona. Barcelona 1616 en 8º». La veracitat de l’existència d’aquesta primera edició la 

va poder comprovar Ramon Miquel i Planas quan el bibliòfil català Joa

Malató249 va posar a la seua disposició dos exemplars de la novel·la: un de l'edició de 1616 i 

l'altre de la de 1650. Al respecte, Palau

 

Repetimos que nada sabemos de las primeras ediciones hechas en E
que se tiene noticia en lengua catalana es la de Barcelona, 1616, 4º, citada por Torres Amat. Actualmente no se 
conoce ningún ejemplar completo; solamente el ejemplar de Joaquín Muntaner que vió Miquel y Planas de 31 
folios falto de portada y algún folio, podría ser de aquella edición, pero de fijo que habrán desaparecido otras 
ediciones anteriores.  
 

La descripció que en fa Miquel i Planas (1908: XVI) és la següent: «mancat de portada 

y d'algunes fulles de l'interior 

seguit com de la edició de 1616». Parla l'editor, a més, d'altres aspectes que permeten 

validar la data: l'aspecte tipogràfic, que li sembla més primitiu que el de l'edició del 1650, i 

algunes petites particularitats ortogràfiques.

A continuació reproduïm els dos gravats procedents d’aquesta edició que Miquel i 

Planas va incloure en l’estudi de la seua edició del text de 1650:

 

 

                                                 
249Barcelona 1855-1939. Tenim poca informació sobre 
Malauradament no hem pogut esbrinar què se'n va fer de la col·lecció de Montaner i, en conseqüència, no 
disposem de cap notícia sobre el parador actual d'aquests dos textos.
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verificaren li va restar credibilitat durant un temps, la primera referència a aquesta edició

la donà l'erudit religiós Torres i Amat (1836: 184): «COMALADA (Honorato). 

castellano al catalan la historia del Cavaller Pierres de Provensa, y de la donsella 

Magalona. Barcelona 1616 en 8º». La veracitat de l’existència d’aquesta primera edició la 

va poder comprovar Ramon Miquel i Planas quan el bibliòfil català Joa

va posar a la seua disposició dos exemplars de la novel·la: un de l'edició de 1616 i 

Al respecte, Palau Dulcet (1961, XIII: 225) diu:  

Repetimos que nada sabemos de las primeras ediciones hechas en España de este libro popular.  
que se tiene noticia en lengua catalana es la de Barcelona, 1616, 4º, citada por Torres Amat. Actualmente no se 
conoce ningún ejemplar completo; solamente el ejemplar de Joaquín Muntaner que vió Miquel y Planas de 31 
folios falto de portada y algún folio, podría ser de aquella edición, pero de fijo que habrán desaparecido otras 

La descripció que en fa Miquel i Planas (1908: XVI) és la següent: «mancat de portada 

y d'algunes fulles de l'interior del llibre [1, 2, 8, 9, 16, 17, 22, 24, 25, 26], ens aparegué tot 

seguit com de la edició de 1616». Parla l'editor, a més, d'altres aspectes que permeten 

validar la data: l'aspecte tipogràfic, que li sembla més primitiu que el de l'edició del 1650, i 

es petites particularitats ortogràfiques. 

A continuació reproduïm els dos gravats procedents d’aquesta edició que Miquel i 

Planas va incloure en l’estudi de la seua edició del text de 1650: 

39. Tenim poca informació sobre aquest personatge, fill del comte de 
hem pogut esbrinar què se'n va fer de la col·lecció de Montaner i, en conseqüència, no 

disposem de cap notícia sobre el parador actual d'aquests dos textos. 

verificaren li va restar credibilitat durant un temps, la primera referència a aquesta edició 

(Honorato). Tradujo del 

castellano al catalan la historia del Cavaller Pierres de Provensa, y de la donsella 

Magalona. Barcelona 1616 en 8º». La veracitat de l’existència d’aquesta primera edició la 

va poder comprovar Ramon Miquel i Planas quan el bibliòfil català Joaquim Montaner i 

va posar a la seua disposició dos exemplars de la novel·la: un de l'edició de 1616 i 

este libro popular.  La más antigua de 
que se tiene noticia en lengua catalana es la de Barcelona, 1616, 4º, citada por Torres Amat. Actualmente no se 
conoce ningún ejemplar completo; solamente el ejemplar de Joaquín Muntaner que vió Miquel y Planas de 31 
folios falto de portada y algún folio, podría ser de aquella edición, pero de fijo que habrán desaparecido otras 

La descripció que en fa Miquel i Planas (1908: XVI) és la següent: «mancat de portada 

del llibre [1, 2, 8, 9, 16, 17, 22, 24, 25, 26], ens aparegué tot 

seguit com de la edició de 1616». Parla l'editor, a més, d'altres aspectes que permeten 

validar la data: l'aspecte tipogràfic, que li sembla més primitiu que el de l'edició del 1650, i 

A continuació reproduïm els dos gravats procedents d’aquesta edició que Miquel i 

natge, fill del comte de Canet. 
hem pogut esbrinar què se'n va fer de la col·lecció de Montaner i, en conseqüència, no 



 

 

Segons Miquel i Planas, totes les edicions posteriors reprodu

de 1650, o les salven com poden. De la qual cosa dedueix que la millor lliçó és «

l'exemplar mutilat que atribuïm a 1616

el text de 1650, però sense perdre de vista el de 

l'exemplar, l'única diferència amb el que diu Torres Amat és que l'exemplar trobat no és en 

octau sinó en quart (120 x 185 mm. de caixa). No li dóna gaire importància, tot disculpant 

el possible error de Torres Amat, perquè el llençat o compaginació és de 

signatura, i això podria haver-

de format en octau, sense atendre les dimensions físiques. Pel que fa a d'altres elements, 

Miquel i Planas afig una mostra de dos dels petits gravats intercalats «(no'ns atrevím a dir

ne ilustracions perque més aviat semblen boixos aprofitats d'estampacions diverses)», que 

apareixien en ambdues edicions, i no pas en 
 

2) Cormellas 1650250  

Ací comença / la historia del noble, y/ esforçat Cavaller Pierres de Prouença, fill del/ Comte de 

Provença. Y de la gentil Magalona, / filla del Rey de Napols; y de les fortunes y treballs que 

passaren en la sua molt/ enamorada vida./ Traduyda de

Catalana, per lo discret y honrat Honorat Comalada.

essent, doncs, el text base  sobre el qual treballar, tal com va fer Miquel i Planas. Aquest 

afirmava haver  fet una mena d'e

el text complet de 1650: reprodueix puntualment l'edició de Cormellas, però empra 
                                                 
250 Referències bibliogràfiques: Gallardo, I, 873; Aguiló  2762; Miquel i Planas (1908: 
la resta d'edicions que hi recull; Simón Díaz 7488; Palau, XIII, 225640.
 

221 

Segons Miquel i Planas, totes les edicions posteriors reprodueixen 

de 1650, o les salven com poden. De la qual cosa dedueix que la millor lliçó és «

l'exemplar mutilat que atribuïm a 1616», raó per la qual quan edita la novel·la segueix 

el text de 1650, però sense perdre de vista el de 1616. En referència a la descripció física de 

l'exemplar, l'única diferència amb el que diu Torres Amat és que l'exemplar trobat no és en 

octau sinó en quart (120 x 185 mm. de caixa). No li dóna gaire importància, tot disculpant 

Amat, perquè el llençat o compaginació és de 

-li donat a entendre al bibliògraf que li esqueia la qualificació 

de format en octau, sense atendre les dimensions físiques. Pel que fa a d'altres elements, 

l i Planas afig una mostra de dos dels petits gravats intercalats «(no'ns atrevím a dir

ne ilustracions perque més aviat semblen boixos aprofitats d'estampacions diverses)», que 

apareixien en ambdues edicions, i no pas en cap de les posteriors. 

Ací comença / la historia del noble, y/ esforçat Cavaller Pierres de Prouença, fill del/ Comte de 

Provença. Y de la gentil Magalona, / filla del Rey de Napols; y de les fortunes y treballs que 

passaren en la sua molt/ enamorada vida./ Traduyda de llengua Castellana, en nostra llengua 

Catalana, per lo discret y honrat Honorat Comalada. L'edició de Sebastià Cormellas continua 

essent, doncs, el text base  sobre el qual treballar, tal com va fer Miquel i Planas. Aquest 

afirmava haver  fet una mena d'edició conjunta de les dues edicions prenent com a base 

el text complet de 1650: reprodueix puntualment l'edició de Cormellas, però empra 

Referències bibliogràfiques: Gallardo, I, 873; Aguiló  2762; Miquel i Planas (1908: 
la resta d'edicions que hi recull; Simón Díaz 7488; Palau, XIII, 225640. 

eixen  les errades de la 

de 1650, o les salven com poden. De la qual cosa dedueix que la millor lliçó és «la de 

», raó per la qual quan edita la novel·la segueix       

1616. En referència a la descripció física de 

l'exemplar, l'única diferència amb el que diu Torres Amat és que l'exemplar trobat no és en 

octau sinó en quart (120 x 185 mm. de caixa). No li dóna gaire importància, tot disculpant 

Amat, perquè el llençat o compaginació és de setze pàgines per 

li donat a entendre al bibliògraf que li esqueia la qualificació 

de format en octau, sense atendre les dimensions físiques. Pel que fa a d'altres elements, 

l i Planas afig una mostra de dos dels petits gravats intercalats «(no'ns atrevím a dir-

ne ilustracions perque més aviat semblen boixos aprofitats d'estampacions diverses)», que 

Ací comença / la historia del noble, y/ esforçat Cavaller Pierres de Prouença, fill del/ Comte de 

Provença. Y de la gentil Magalona, / filla del Rey de Napols; y de les fortunes y treballs que 

llengua Castellana, en nostra llengua 

L'edició de Sebastià Cormellas continua 

essent, doncs, el text base  sobre el qual treballar, tal com va fer Miquel i Planas. Aquest 

dició conjunta de les dues edicions prenent com a base    

el text complet de 1650: reprodueix puntualment l'edició de Cormellas, però empra 

Referències bibliogràfiques: Gallardo, I, 873; Aguiló  2762; Miquel i Planas (1908: XIX-XX), i així per a        
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l'anterior per millorar-la en aquells punts on el segon text sembla haver-se apartat de 

l'original de 1616.  

Sembla que només s'ha conservat d'aquesta primera edició de 1650 l'exemplar de   

la BNF (RES-Y2-710). El catàleg de la BNF ens aporta la següent informació:  Aci comensa la 

historia del noble y esforçat cavaller Pierres de Provença... y de la gentil Magalona [Pierre de 

Provence]. Traductor: Honorat Comalada. Barcelona 1650. In 4º. Quan consultem la versió 

digitalitzada, a més, ens informen que l’editor és Sebastià de Cormellas i s’equivoquen al 

donar com a llengua del text l’espanyol. Finalment, la seua ubicació en el departament 

“Réserve des livres rares”. 

L'única informació física que tenim sobre aquest exemplar és que està editat en 

quart, de 32 fulls (64 pàgines), amb caplletres ornades. La portada representa un cavaller 

amb espasa i una dama, ambdós semblen eixits d'una escena de novel·la tardomedieval. 

Hi ha gravats intercalats a l'inici dels capítols I, III, IV, V, VII, IX, XI, XIII, XV, XXII, XXVI, 

XXIX, XXXI i XXXIII, sempre a continuació del títol del capítol. 
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Sobre el “discret y honrat” traductor Honorat Comalada,251 les poques fonts 

disponibles ens parlen d'un escriptor que va viure a cavall dels segles XVI i XVII, sense 

cap precisió biogràfica. Sol aparéixer com a traductor del Pierres de Provence et de la belle 

Maguelonne francés al català a partir d'una traducció castellana anterior, impresa a 

Barcelona, probablement el 1600.252  La primera notícia és, però, la que ens donava Torres 

Amat.253 Pel que fa a l'impressor, sabem que Sebastià Cormellas López (ca. 1563-1636)254 és 

un pes pesant del món editorial entre el canvi de segle XVI i principis del XVII. Pare i fill 

homònims, els Cormellas van treballar de forma ininterrompuda al carrer del Call, 14, des 

de 1591, però sembla que el fill, Sebastià Cormellas Velasco (ca. 1590-1667) va iniciar          

la seua producció vers el 1638, probablement arran de la mort de son pare, fins al 1664. 

Entre els dos van imprimir255 més de 250 títols,  el 90 % dels quals de temàtica religiosa i 

també literària, amb títols tant d'obres populars com cultes. El gruix de la producció la va 

dur a terme Cormellas pare com prova el fet que es conserven uns tres-cents títols al 

Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC) produïts abans de la mort 

d'aquest, mentre que dels impresos entre 1636 i 1666 pel fill no en queden més de seixanta.  

Josefina Mateu (1994: 239), seguint Agustín Millares,256 ofereix un llistat de seixanta-quatre 

obres eixides del taller Cormellas entre 1591 i 1600. El bloc literari inclou dèsset títols, cap 

dels quals en català, on hi destaca La historia del cavallero Pierres de Provença y la gentil 

Magalona, filla del Rey de Napoles, datada el 1600, segons referència bibliogràfica de 

Gayangos. Pel que ara ens ocupa, M. Llanas confirma que Cormellas pare havia enllestit 

una Historia del caballero Pierres de Provença en versió castellana datada el 1600.257 Aquesta 

notícia  ens fa pensar que Cormellas li podria haver oferit aquest text castellà anterior a 

                                                 
251  Diccionari de literatura de la Enciclopèdia, p. 270.  
252 Wilkinson (2010: 655)  no la recull. 
253 Parlant de les traduccions del Pierres de Provença, Gayangos, ibíd., desmenteix l'afirmació de Nicolás 
Antonio, segons la qual Felipe Camus va traduir la novel·la francesa al castellà. Segons Gayangos, aquest 
escriptor francés va traduir del castellà al francés vàries obres populars, com ara l'Oliveros i d'altres. 
254 Manuel Llanas, Els Cormellas (http://lletra.uoc.edu/ca/autor/els-cormellas) [Consulta: 17-6-2015] i Pere 
Bohigas (1962: 224). 
255 Contràriament, X. Camprubí (2014: 576) afirma que el fill no va treballar mai d'impressor i es dedicà a 
d'altres activitats mercantils.  
256 «La imprenta en Barcelona en el siglo XVI», dins Carlos Romero de Lecea (1982) Historia de la imprenta 
hispana, Madrid: Editora Nacional, p. 491-643. 
257  M. Llanas (2002: 276). 
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Comalada perquè el traslladara al català el 1616, encara que també podria tractar-se d'un 

text diferent ja existent. Tampoc sabem si Comalada va estar l'autor d'una traducció prèvia 

del francés al castellà. 

 Les següents edicions van sortir dels tallers barcelonins d'Antoni Lacavalleria:258 

3) Lacavalleria 1670259  

Només en coneixem l'incipit: Asi comença la historia del noble, y esforçat cavaller Pierres 

de Provença. D’aquesta edició, malgrat que en donen notícia Aguiló, Simón Díaz i Palau 

Dulcet, tan sols sabem que tenia 28 fulls en quart. No hi ha rastre de cap exemplar. 

 

4) Lacavalleria 1683  

La historia del noble, y esforsat Cavaller Pierres de Provença, y de la gentil Magalona filla del 

Rey de Napols, y de les fortunes y treballs que passaren en la sua molt enamorada vida. Traduhida 

de llengua castellana, en la nostra Catalana, per lo discret, y honrat Honorat Comalada. Menys 

enigmàtica resulta aquesta segona edició de Lacavalleria,260 de  56 pàgines en  quart, de    

la qual Aguiló en descriu un exemplar complet, però en mal estat.261 La referència més 

recent a aquesta edició ens informa d'un exemplar sense enquadernar, conservat en cartera 

de pergamí, que mesura 20'5 x 15'5 cm., i que pel moment no es pot consultar.262 

 Sobre l'impressor Antoni Lacavalleria Dulach sí que se'n té bona notícia en tant que 

membre d'una de les nissagues editorials més reconegudes, iniciada per son pare Pere 

Lacavalleria. Del carrer Llibreteria estant, la seua tasca s'estengué entre 1646 i 1700, 

                                                 
258 J. Delgado Casado (1996: 364-365) recull l'edició de 1670, però no pas la de 1683. Pere Bohigas també en fa 
esment (1962: 224). 
259 Referències bibliogràfiques: Aguiló 2673; Simón Díaz 7489; Palau Dulcet, XIII, 225641. 
260 Referències bibliogràfiques: Aguiló 2674; Simón Díaz 7490; Palau, XIII, 225642. 
261 Catálogo... p. 662: «La he visto por conducto de D. José Palau Huguet. La posee un farmacéutico de San 
Feliu de Llobregat. Es mal ejemplar, aunque completo, y conserva la ortografía antigua». 
262 De manera casual vam trobar que la llibreria antiquària Galgo de Granda-Siero (catàleg 52, setembre 2005: 
http://www.libreriagalgo.com/descargapdf.php?pdf=17.pdf) treia a la venda aquest exemplar. El susdit 
catàleg  ens aporta informació sobre el document i la imatge de la portada; el llibre estava a la venda per dos 
mil  euros. I sabem que, posteriorment, un comprador anònim el va adquirir. 
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dedicada fonamentalment a la literatura religiosa, però també cal destacar la important 

producció de plecs poètics solts, que constituïen la literatura anomenada de canya i cordill 

de gran difusió, si bé que, generalment, de poca qualitat literària. En aquest sentit cal 

entendre la reedició del Pierres el 1670, any que obri la dècada més fructífera d’aquest 

taller.263 J. Pascual (1985: 611), en descriure la producció de Lacavalleria, fa la següent 

observació: «Obligatorio es incluir también los librillos populares y caballerescos, cual      

el Pierres de Provença, o el Partinobles, que integran buena parte del Novel·lari de Miquel y 

Planas [...]». Més avant (p. 626-627) ens informa que, segons una ordre de 1655, el preu 

taxat per a aquests llibres era de 2 lliures i 6 sous tant per a “Una Magalona” com per a 

“Un Comte Partinobles”. A més, hi explica l'èxit d'aquestes «novelitas de cordel, populares 

como el Pierres de Provença, que como era de esperar renacía varias veces en las prensas de 

nuestro impresor». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
263 X. Camprubí  (2014: 627) explica com tot el material d'imprimir del taller va ser venut pels hereus l'any 
1706 a Rafel Figueró. 
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5) Jolis 1679-1705 

 
Història del noble y molt esforsat cavaller Pierres de Provensa, y de la gentil Magalona filla 

del rey de Napols, y de les fortunes, y treballs, que passaren en lo temps de la sua enamorada vida. 

Traduhida de llengua Castellana en la nostra Catalana, per  lo discret, y honràt Honoràt Comalada. 

La datació que proposa la BC és ca. 1690, deduïda de l’època de treball de l’impressor,        

i la BEPB ca. 1700. Les altres referències bibliogràfiques són Miquel i Planas (1908: XIX-

XX), que no dóna cap data, i  Palau (XIII, 225642), que indica que és de finals del segle 

XVII. Rodríguez Cepeda (1984:19) l'atribueix al fill, Joan Jolis Oliver, i la data al voltant de 

1710. Segons Camprubí (2014: 706) seria la vídua i no pas el fill, aleshores menor d'edat, 

qui n'estava al càrrec fins l'any 1722. Després d'aquest any el fill se n’ocupà fins a la seua 

mort el 1759 però en cap moment es canvià  el nom del negoci, fet que dificulta encara més 

fixar una possible data.  
 

Es tracta d’una edició en quart, de 56 pàgines, amb un gravat a la portada, a més de 

frisos i caplletres ornades i reclams. Aquesta és la primera edició de la qual en tenim 

localitzats dos exemplars complets al domini lingüístic català, un a la Biblioteca de 

Catalunya (BC) i l’altre a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona (BPEB): 

 BC (Dipòsit de Reserva: Bon. 9-II-30): enquadernació moderna en pell amb títol en lletres 
daurades Història de Pierres de Provença. Joan Jolis. Barcelona, ca. 1690 (Data aproximada 
deduïda de l'època de treball de l'impressor). Quaderns A1-a7. 56 p. 20’5 x 15’3 cm. 4º. 
Reclams. Segell Biblioteca de Catalunya en portada i p.56. Segell Biblioteca de Catalunya i 
signatura pàgina en blanc final; full de guarda segell Biblioteca Central. Taques d'òxid i 
d’humitat en alguns punts concrets (p.25, 49-50) sense dificultar en cap moment la lectura. 
Molt bon estat de conservació.  

 
 BPEB (860.Pie): 4º, 20x15, 56p. Data aproximada deduïda de l'època de treball de l'impr. 

(finals XVII i principis del XVIII). Autors: Bernard de Trevies  i Honorat Comalada, traductor 
(segles XVI-XVII). Ref.: Palau 225642. Exemplar no enquadernat (cada quadern està encartat 
dins l’anterior). Qüerns numerats A1-A7. Reclams. Ex-libris manuscrit a la portada (És obra 
de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona). La portada pegada sobre full de suport i 
adherida al volum; sense contraportada. A la coberta es llig: Barcelona 17_ _. Taques 
d’humitat, òxid i ús, algunes marques (punt de lectura i bibliòfags) en diferents indrets. En 
conjunt, tanmateix, presenta un bon estat general de conservació. 
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Sobre l'impressor i gravador Joan Jolis Santjaume (Sant Feliu de Torelló, 1650- 

Barcelona, 1705), sabem que el 1676 es va instal·lar al carrer de Cotoners a Barcelona, on 

edità diversos llibres almenys entre 1679 i 1704.264 Encara que va destacar més com a 

gravador que com a impressor, la seua producció arribà als seixanta llibres,265 repartits de 

manera desigual al llarg dels vint-i-cinc anys d'activitat, amb una mitjana de tres per any.            

Del conjunt publicat només sis llibres –incloent-hi el Pierres– ho foren en català.                 

Va treballar fonamentalment amb plecs solts –goigs, plecs poètics–, i en general impresos 

menors. A més del Pierres, també va imprimir un Partinobles en castellà.266 

 
 Les edicions del segle XVIII 
 

 Quant a les edicions del Pierres de Provença en aquest segle, comencem plantejant un 

dubte: és ací on cal situar l'edició que va fer Rafael Figueró? O aquesta edició és de finals 

del XVII? Proposem una possible nova datació: 267 

 
6) Figueró 1668-1717  

La historia del noble, y esforsat Cavaller Pierres de Provença, y de la gentil Magalona filla del 

Rey de Napols, y de las fortunas, y treballs, que passaren en la sua molt enamorada vida traduhida 

de llengua Castellana en la nostra Catalana, per lo discret, y honrat Honorat Comalada.  

La datació que ens ofereix la BC és desafortunada [19..?]. La BMM i la BLM ens 

proporcionen una data incompleta, però més probable: 16... Per la seua banda, la BNE la 

data entre 1669 i 1722, deduïda a partir dels anys d'activitat de l'impressor.     

 

                                                 
264 Gutiérrez del Caño (1899: 665) marca la seua activitat entre 1672 i 1735. 
265  I. Socias Batet (2001: 23-25). 
266  Ídem, p. 185-237. 
267 Com hem dit amunt la datació d'aquesta edició és provisional. Les referències bibliogràfiques que hem 
recollit són: Aguiló 2766, que indica que a la darrera pàgina s'hi veu «un jarro de flores del siglo XVII»; 
Miquel i Planas (1908: XX); Simón Díaz 7492; Palau, XIII, 225643, fixa l'edició al segle XVII. Pep Vila (1999: 
324) ens dóna notícia de la presència a la biblioteca de la família Puiggarí de Perpinyà d’una còpia 
manuscrita de l’edició impresa a Barcelona en casa de Rafel Figueró en 1746 (datació impossible atés que 
Figueró va morir el 1726). Segle XIX. 40 fols + 2 fols en blanc. Fols. 1, 38, 39 i 40 en blanc. 
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Pel que fa a la descripció física, la BC només indica que l'exemplar té 94 pàgines i   

la BNE afig que té la portada orlada i el format és en octau. La BLM ens aporta informació  

nova pel que fa a la composició en 28 línies i reclams, a més de l'ornamentació floral de     

la darrera pàgina. Quant a la descripció concreta de cada un dels exemplars conservats:  

 
 BC (860-3"16" Bon. 11-V-30): enquadernació pergamí amb escut que inclou el monograma de 

Marià Aguiló “No guardes a quants plaus mas a quals”. Segell Bib. Cat. a la portada, més una 
anotació: “En esta biblioteca mariana del convento de san Francisco de Barcelona”. Portada un poc 
desenganxada per extrem superior. Full guarda: ex-libris d’Àngel Aguiló, fill de l’anterior, 
“Cum sanguine mores”. Defectes menors i taques d’òxid, força intenses en algunes pàgines, 
però no n’impedeixen la lectura. Guarda posterior: Etiqueta Institut d’Estudis Catalans- 
Biblioteca de Catalunya. Núm. 845 (11-V-30). 

 BNE: L’única informació específica que se’ns proporciona del text és que té dues pàgines en 
blanc. La BNE té dos exemplars: el primer (R/ 17702) presenta enquadernació holandesa amb 
puntes i el segon (Cerv.Sedó/5776) enquadernació en pergamí. 
 

 BMM conserva dos exemplars d’aquesta edició:  
(L146RES): enquadernació en pergamí; algunes lletres il·legibles i algunes taques petites. Full 
de guarda: lletres il·legibles. Portada: dos segells Bibliothèque de la Ville de Montpellier i 
signatura L146. També segells p.35 i 94. 94 p. Quaderns A2-F2, reclams. Bon estat general de 
conservació: algunes taques d’òxid i d’humitat  i algunes pàgines amb la tinta esvaïda, que 
no impedeixen la lectura; algunes marques de bibliòfags pàgines finals, que arriben a afectar 
la coberta posterior. En el full de guarda de la contraportada i escrit cap avall hi ha una 
inscripció: “És de josep y josep y Lois Barratina 1746”. Probablement les paraules de              
la coberta siguen Josepa i Josep. 1746. 

(V8862): Enquadernació moderna en tapa dura. Portada: segell de la Bibliothèque de 
Montpellier i signatura V8862. Un ex-libris il·legible. També segells p.47. Bon estat general de 
conservació, amb algunes taques d’òxid o de tinta i marques de bibliòfags que no 
impedeixen la lectura; en canvi, la tinta un poc esvaïda en algunes pàgines, especialment 
p.55, dificulta la lectura. Sota el gravat floral de la darrera pàgina una inscripció il·legible. 
 

 BLM (Fons Mata 260): exemplar incomplet perquè li falta el quadern A (p. 1-16); 
l'enquadernació en pergamí està desenganxada, taques d'òxid i d'humitat; segells de 
l'Ajuntament de Ripoll en p. 17 i 35). És l’exemplar més atrotinat dels que hem consultat, hi 
ha nombroses pàgines desenganxades; malgrat això, les taques d’humitat i òxid no 
impedeixen la lectura de les pàgines conservades. La primera pàgina és la 17 i té una 
anotació al cantó superior esquerre (no 295), que deu correspondre al de la coberta. Les dues 
últimes pàgines en blanc. Cap anotació. 
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Rafel Figueró Delmunts (1642-1726)268 va treballar com a impressor i estamper a 

Barcelona des del 1668 fins el 1717. Casat amb una germana de Joan Jolis, va tindre un fill 

Rafael Figueró i Jolis (1669-1717), al qual, malgrat haver treballat tota la seua vida en         

el taller familiar, no se li pot atribuir cap peu d'impremta propi, perquè no va heretar        

el negoci familiar en premorir a son pare. Entre pare i fill van publicar uns 250 títols que, a 

més del Pierres, inclouen una reedició sense data del Partinobles. Pel que fa a la datació, 

aquesta pot abastar del 1668 fins al setge borbònic de Barcelona (1713-1714), quan es va 

cremar la impremta; al poc de temps, el 1717, va morir el seu fill. Entre unes coses i altres, 

la producció va anar en clar declivi i no es conserva pràcticament cap imprés posterior a 

dit any. Amb tot, res no ens ajuda a solucionar aquest problema. Per tant, cal deduir que 

aquesta edició del Pierres degué imprimir-se al taller de Figueró entre 1668 i 1717, sense 

que puguem filar més prim fins a disposar de noves dades sobre la seua activitat 

impressora. 

 En terres gironines trobem les altres edicions del segle XVIII. La primera d'aquestes 

seria la impresa269 a Olot, a càrrec de Josep Rovira. El títol és idèntic al de l'edició de Jolis, 

amb lleus canvis ortotipogràfics: 

 
7) Rovira 1751-1764 

La història del noble y molt esforsat cavaller Pierres de Provença, y de la gentil Magalona filla 

del Rey de Napols, y de les fortunes, y treballs, que passaren en lo temps de la sua enamorada vida. 

Traduhida de llengua castellana, en nostra Catalana, per lo discrét, y honràt Honoràt Comalàda. La 

informació general que ens dóna el registre complet de la BC –coincident amb el de la 

BLM–sobre aquesta edició és minsa: Palau (225644) 270  situa la data aprox. al 1716, malgrat 

que sembla errònia si es tenen en compte les dates d'activitat de l'impressor, per això 

                                                 
268 Delgado (1996: 234-235) i Bohigas (1962: 224). La informació més completa, però, l'aporta Camprubí (2014: 
516-566), tot i no fer cap referència al Pierres, sí que ens permet delimitar més precisament una possible 
datació. 
269 De nou ens trobem amb estimacions pel que fa a la data de l'edició. Referències bibliogràfiques: Aguiló 
2768; Miquel i Planas (1908: XIX-XX); Simón Díaz 7494 dóna datació aproximada segle XVIII; Palau, XIII, 
225644 –també li atribueix a Rovira una altra edició, segle XVIII, 225646. 
270  Palau cita Miquel i Planas, però aquest no dóna cap data. 
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proposen ca. 1750; 125 p., [3] p., 8º, 15 cm; reclams. Estampa xilogràfica a portada, caplletra 

ornamentació xilogràfica a l'inici de text, cul-de-llàntia xilogràfic a la p.125, vinyetes. 

Encara s'hi atribueix l'autoria a Bernard de Treviers.  La informació referent als exemplars 

d’aquesta edició és  la següent: 

 
 BC alberga tres exemplars d'aquesta edició: 

(15-II-43): Enquadernació en pergamí amb restes de tanques. Coberta amb un dibuix no acabat de 
cercles volent fer una flor? Exemplar incomplet: falta l'últim full. Presenta taques d'òxid, d'humitat i 
algunes de tinta. El full de guarda anterior està estripat. L'ex-libris “Catalunya en el món de la família 
Porter-Moix” al contraplà anterior –que tapa quasi totalment una inscripció de que diu. “Aquest llibre 
és de Narcís [...] 1781”–  i ex-libris manuscrit “Narcís Albert Teixidor de la Bila de Bisbal 1796 Dia 14 
Agost” al full de guarda posterior. Pertany al fons Joan Salvat. Algunes taques com de tinta, d’òxid i 
alguna humitat, però lectura sense problemes. 

(11-V-47): relligat en pergamí. Full en blanc inscripció d’antic propietari: “Aquest llibre es de Cayetano 
Oliva, parxer de Barcelona y lo comprà en dita en lo mes de 9bre del añ 1764”. Segell Biblioteca IEC a 
la portada. Bon estat de conservació, poques taques d’òxid i d’humitat, que no impedeixen la lectura; 
petites marques de bibliòfags des de la p.71. Guarda posterior: Etiqueta IEC- BC. Núm. 849 (11-V-47). 

R(3)-8-14: és el més deteriorat dels tres. Coberta de pergamí estropejada, sense cap anotació ni marca. 
Segell portada: IEC. Biblioteca. Malgrat l’aspecte extern i les puntes superiors de les pàgines, lectura 
sense problemes perquè no té quasi taques de cap tipus ni altres defectes. Pàgina 125 segell: IEC. 
Biblioteca. Interior coberta posterior: etiqueta Biblioteca Central R(3)-8º-14. 

 BLM (Fons Mata 766): enquadernació pergamí, òxid, etiqueta de Lambert Mata a full de guarda i 
segells de l'Ajunt. de Ripoll a portada i p. 19. Dues vinyetes (portada i pàgina final) i capll. orn.           
La coberta està quasi desenganxada i té escrit número 778, que es repeteix al cantó superior dret de    
la portada. Full de guarda amb etiqueta Lambert Mata i segells Ajunt. de Ripoll (portada i p.19). 
Perfecte estat de conservació general.  

 BMAR (11310: amb aquesta signatura apareixen dues entrades distintes per a un únic exemplar): Assi 
comenza la historia del noble y venturos Cavaller Pierres de Provença y de la gentil donzella Magalona (que 
consta com a llibre s.l, data 1700 i llengua italiana, 8º, 14 cm.) i Historia del noble... Pierres de Provenza y 
de la gentil Magalona (que conté la mateixa informació, però dóna autor: Bernard de Treviez). 
Enquadernació en cartó dur. Qüerns A2-H2; falta el quadern inicial A1, per la qual cosa manca            
la portada i això  ha dut la BMAR a donar com a títol l’incipit de la p.3. Full en blanc: r. Δef 12; 11310 
v. p.3. Segell Bibliothèque de Marseille p. 3, 35 i full en blanc (p.126). Llom: 11310. PIERRES DE 
PROVEN. BM. Δ. Taques d’humitat –especialment en la part inferior del llibre– i òxid pertot arreu, 
però que no impedeixen la lectura en cap moment. El relligat és estret i dificulta, sense impedir,          
la lectura de la part interior de les pàgines. Bon estat de conservació general. 
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Puig i Reixach (2008) detalla uns quants fets cabdals en la vida de Josep Rovira que 

ens permeten descartar la data de 1716 establerta per Palau: Rovira arriba a Olot des de 

Girona el 1731; el 1740 s'estableix com a llibreter, i el 1751 apareix  un fullet en llatí per a 

l'oració anual de santa Caterina amb el seu primer peu d'impremta. L'impressor mor         

el 1757 i el seu fill homònim comparteix les tasques del taller en vida de son pare i les 

continua fins a la seua mort en 1771. Aleshores, sembla que cal situar aquest Pierres de 

Provença entre 1751 i 1764. El peu d'impremta diu que Josep Rovira és estamper i llibreter. 

 L'altra edició271 que va traure el taller de Josep Rovira de 94 p. en octau no la podem 

datar respecte d'aquesta que acabem d'esmentar però sí que sembla lògic suggerir             

la següent datació: 

 8) Rovira 1751-1771  

La historia del noble, y esforsat Cavallèr Pierres de Provença, y de la gentil Magalona, filla del 

Rey de Napols, y de las fortunas y treballs que passaren en la sua molt enamorada vida. Trad[uhida] 

de llengua Castellana, [en] la nostra Cathalana, p[er] lo discret, y honràt Honoràt Comalàda. Té un 

peu d'impremta diferent: no n'especifica l'ofici, però sí la ubicació del taller dins el poble 

d’Olot: «En Casa Joseph Rovira, al Carrer Majór». Es tracta d'un text sense data –s'indica 

només segle XVIII– en octau, de 94 pàgines. Només se n'ha pogut localitzar un exemplar a 

la Biblioteca de la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, d'on obtenim aquesta informació: 

la coberta de pergamí està foradada; la portada, ornamentada però no il·lustrada, està 

deteriorada i presenta algunes taques humitat. A l'exemplar li manquen  les pàgines 49 i 

50, molt probablement obra d'alguna mà censora que va voler eliminar de la història l'únic 

passatge eròtic que hi podem trobar. El colofó floral és idèntic. Es tracta, en conjunt, d'una 

edició més descurada que l'anteriorment descrita. Res no ens permet afirmar quina de les 

dues edicions olotines va antecedir l'altra.  

                                                 
271  Aguiló 2769, Simón Díaz 7492 i Palau 225646. 
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Palau Dulcet recull una altra edició –no vista– del 1718 a Olot a càrrec de l'impressor 

Ramon Roca. Aquesta darrera data és també errònia perquè Ramon Roca i Rovira, nebot 

de Josep Rovira, va nàixer en 1757 i no va publicar cap Pierres. Miquel Puig inclou en el seu 

article un apèndix titulat “Repertori bibliogràfic dels impressors olotins del segle XVIII” 

(p. 50-62) on recull les dues edicions de Josep Rovira, però no hi consta cap de Ramon 

Roca. 

 Al segle XVIII encara hi hauria dues edicions més, a Girona capital, al taller de 

Jaume Bro. Per a les dues proposem una datació aproximada, deduïda del període 

d’activitat de l’impressor: 
 

9) Bro 1703-1768 
 

  La historia del noble, y esforsat Cavaller Pierres de Provença, y de la gentil Magalona filla 

del Rey de Napols, y de les fortunes y treballs que passaren en la sua molt enamorada vida. 

Traduhida de llengua castellanà, en la nostra Catalana, per lo discret, y honrat Honorat Comalada. 

Aquesta edició272 és datada ca. 1763 per la BC i  AB, com a data aproximada deduïda a 

partir de l’època de treball de l’impressor, mentre que la BNE seguint el mateix criteri la 

data entre 1733 i 1746. En cap de les tres referències s’esmenta autor conegut i només 

apareixen com a noms associats Honorat Comalada i Jaume Bro. La descripció física que 

dóna la BC i AB: 40 pàgines, amb il·lustracions, en 8º (en 4º segons BNE), 20 cm; amb 

gravat a la portada, frisos i caplletres ornamentades i reclams. 273 

Quant a la descripció individual dels exemplars esmentats d’aquesta edició: 

 BC (Bon. 9-II-26): Té un gravat a la portada, amb frisos i caplletres ornamentades, reclams, 
enquadernat en pell amb daurats, i presenta molt poques taques d'òxid. Estat general de conservació 
molt bo. Segell IEC. Biblioteca a la portada i a la p.40. Esborrats número pàgina 3-4. En la guarda 
posterior segell BC i etiqueta Biblioteca Central Bon. 9-II-26  

 
 AB (GOd 151/47): el text titulat “La historia del noble y esforçat cavaller Pierres de Provença” es troba 

en un volum factici (enquadernat en pergamí. Al llom posa com a títol De Festas. A sota etiqueta on 
posa Miscelánea 1.) amb una llarga nòmina de continguts (47 obres), de la qual ocupa el darrer lloc, i 

                                                 
272 Segons M.Llanas (2003: 162) cap de les dues edicions que va fer Jaume Bro té data. Les referències 
bibliogràfiques són: Aguiló  2765 –indica que el gravat de la portada mostra «un caballero y una dama del 
siglo XVI en traje de ceremonia»; Miquel i Planas; Simon Díaz 7491, s.d. 
273 Tant la BC com AB remeten en les referències a la BNE. Referències bibliogràfiques: Aguiló 2767 s.d.; 
Miquel i Planas (1908: XX); Simón Díaz 7493; Palau, XIII, 225645, fixa com a data el segle. 
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no hi està reflectit a l’índex inicial. No hi ha cap full en blanc o portadella amb anotacions manuscrites. 
Guarda anterior: Etiqueta AB. Biblioteca. Nº R123242. Al final del volum hi ha un full en blanc, que és 
el full de guarda de l'enquadernació factícia, no pertany a cap quadern de l'obra en qüestió. Tot al llarg 
del llibre hi ha una marca central d’haver estat plegat per la meitat. Taques d’òxid, alguna d’humitat i 
defectes menors. Bona lectura en general. Segell de l’AB a la p.40. 

 
 BNE (Cerv.SedóC/3/13): no ofereix cap descripció.  

 Sobre l'impressor Jaume Bro cal dir que pertany a una nissaga francesa  

d’impressors que havia intentat establir-se prèviament, sense èxit, a Barcelona.274 Jaume 

Bro està actiu a Girona entre 1703 i 1768 –aquestes dates no coincideixen amb les aportades 

per la BNE– a la seua botiga instal·lada al carrer Ballesteries, i encara vivia el 1776. De nou 

Mirambell (1984: 55-71)275 ens aporta informació ben profitosa sobre els títols que omplien 

les prestatgeries de la seua impremta: hi van sortir dues edicions del Pierres (40 p. 4t i 112 

p. 8º), igual que del Partinobles.276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
274 Mirambell (1984: 255). Gutiérrez del Caño (IV, 78) dóna la seqüència cronològica –inexacta pel que sabem 
per Camprubí– del membres de la nissaga Bro: Gabriel Bro 1705-1733, Jaume Bro 1733-1746 i Josep Bro 1761-
1766. 
275 Recull un inventari dels béns cedits per Jaume Bro al seu fill Josep on es parla de 25 còpies del Pierres de 
Provença i 125 del Partinobles. A més hi apareixen títols del mateix gènere com ara Historia de Don Pedro de 
Portugal, la Donzella Teodora, Robert el Diable, Clamades, etc. 
276  També hi apareixen altres títols de novel·la cavalleresca breu en català i en castellà. 
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10) Bro 1703-1768  

La historia del noble, y esforsat Cavaller Pierres de Provença, y de la gentil Magalona filla del 

Rey de Napols, y de les fortunes y treballs que passaren en la sua molt enamorada vida. Traduhida 

de llengua castellanà, en la nostra Catalana, per lo discret, y honrat Honorat Comalada. Sobre      

la segona edició que va fer Bro,277 de 112 pàgines en octau, la BNE informa que a la 

portada hi ha un gravat xilogràfic; ni la BNA ni la BMM aporten cap informació. Per tant, 

sembla evident que a hores d'ara no podem fer altra cosa que donar per vàlida qualsevol 

data entre 1703 i 1768 per ambdues edicions, sense saber quina va precedir l'altra. 

Quant a la descripció individual dels exemplars esmentats d’aquesta edició: 

 BNE (Cerv.Sedó/6014): enquadernació en pergamí. Coberta amb nombroses taques, però en bon estat; 
llom amb el títol “Pierre y Magalona” i l’etiqueta amb la signatura. Full de guarda anterior amb etiqueta 
signatura; full en blanc amb una anotació del propietari on consta que va comprar el llibre l'1 de maig 
de 1771: “Llibre de Joseph Ramis de Marata, que si·l pert donarà de trobar 8 diners si li tornen en sas 
mans [...] del primer de maig de 1771”. Portada: ex-libris JSPM i segell BNE (també en vàries pàgines). 
Taques d’humitat esparses. El relligat dificulta la lectura de la part interna dels fulls, però no 
l’impedeix. Bon estat general de conservació. 
 

 BMM: Enquadernació en pergamí: hi ha una mena de dibuixos geomètrics circulars. 14’7 x 9’5. 112 p. 
quaderns A2- G2. Full en blanc: dedicatòria A Joseph Desdapés? Portada: segell Bibliothèque de 
Montpellier (Fonds de Vallat 1884). També el mateix segell p.100 i 112. Bon estat general de conservació. 
Taques lleugeres d’òxide més evidents en la primera part del llibre. Reclams. 

 
 BNA (BE.12.Y.61): per correu electrònic em van confirmar que es tracta d'un únic exemplar amb dues 

entrades distintes en la base de dades. La fitxa bibliogràfica és ben eixuta: títol, impressor, lloc, sense 
data i catalogat com a llibre en espanyol. Posteriorment a la consulta, la BNA ha digitalitzat el text. Del 
seu examen –a falta d’una inspecció ocular– es desprén que l’exemplar està en bon estat general de 
conservació i presenta ben poques taques d’humitat o d’òxid; no hi presenta cap tipus d’anotació 
manuscrita. 

 

 

 

 

                                                 
277 Referències bibliogràfiques: Aguiló 2767, Miquel i Planas, Palau 225646, Simón Díaz 7493. 
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Fins ací arriba el cens del que podem anomenar edicions antigues del Pierres de 

Provença, concentrades en cent cinquanta anys, entre Barcelona, Olot i Girona. 

 

Segles XIX i XX 

 Les peripècies del nostre cavaller i la seua dama no van deixar d’interessar al públic 

lector català, tot i que en castellà, llengua en què es van editar a la ciutat de Barcelona      

els anys 1818, 1836 i 1876.278 Després de les dues edicions gironines, el Pierres en català 

hiverna279 durant més de cent anys, fins que el 1895 Antoni Bulbena i Tusell fa una 

transcripció, lleugerament editada: 

11) Bulbena 1895280 

 Història del noble e sforçat cavaller Pierres de Provença e de la gentil Magalona, filla del Rey 

de Nàpols, e de les fortunes e treballs que passaren en la sua molt enamorada vida. Traduhida de 

llenga castellana en la nostra catalana per lo discret e honrat Honorat Comalada. Novament 

ordenada per A.B. e T. 1895. L'únic exemplar que hem trobat és el de la BC (ms.1240               

–Bul.125). Té 90 pàgines, 16 cm i presenta enquadernació holandesa, i consta com           

una transcripció i adaptació del text imprés. Així llegim al colofó: «Fonch acabada de 

transcriure la present historia de Pierres e de la gentil Magalona, e per Antoni Bulbena-

Tusell un xich ordenada, en lo darrer díe del mes de Març del any 1895». Un acarament de     

la seua transcripció amb les edicions que coneixem ens permet afirmar que va fer  tot una 

sèrie d’esmenes de forma sistemàtica a partir de textos diversos i de les normes 

ortogràfiques vigents a finals del segle XIX i del seu propi gust.   

 

 

 

 
                                                 
278  Babbi (2003: 279). 
279  Pierres de Provença té una vida paralel·la en castellà durant el XVIII (M.Llanas (2003: 171). 
280 Bulbena (1854-1946) fou editor, escriptor i lexicògraf; publicà textos medievals catalans en edicions 
populars. 
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12) Miquel i Planas 1908281  

 
Per a llegir la primera edició moderna, i la darrera fins ara, que s'ha fet en català, ens 

caldrà esperar al segle XX. Aquesta edició apareix dins el volum V de la sèrie Històries 

d'altre temps (“Textes catalans antichs, triats entre les produccions de caràcter novelesch escrites 

en la nostra llengua o en ella traduhides durant els segles XIV a XVII”). El subtítol que duu és el 

següent: Ara novament publicada segons les edicions de 1616? y 1650 per R. Miquel y Planas. 

Barcelona 1908. I el colofó editorial: Aquesta nova edicio catalana del Pierres de Provença fou 

acabada d' estampar el dia xxxj d'agost de l'any M. dcccc. viij per Mestre Fidel Giro de Barcelona a 

cura i despeses d'En Ramon Miquel y Planas, bibliofil. Les característiques físiques són: XX + 89 

pag. 12,5 x 18,5cm, amb il·lustracions-gravats, rústica. Miquel i Planas va fer una edició 

modernitzada a partir del text de 1650 millorant algunes lliçons no satisfactòries amb les 

del text incomplet de 1616 que semblava ser més acurat. L’editor hi practica una nombrosa 

sèrie d'intervencions –més de cent trenta– de les quals la part forta són inclusions de 

paraules de poc relleu o correccions de petits errors de lectura en l'edició del text fetes a 

partir de la primera edició de 1616, proposant una xifra força més reduïda de lectures 

alternatives quan creu que la lliçó és clarament incorrecta. A més Miquel i Planas respecta 

la divisió en capítols, manté l'estructura de paràgraf únic en cada un d'ells i inclou els 

mateixos gravats que l'edició original de 1650 –no sabem si alguns provenien de l'edició 

més antiga, tot i que les dos mostres que podem veure (1908: XVIII) no apareixen en la més 

moderna. L’edició ja s’havia imprès abans, el mateix any 1908 amb la mateixa data 

d’impressió, però sense l’estudi preliminar, com ens explica l’impressor Fidel Giró al 

colofó: «Acabat d’estampar  el dia 31 d’agost de 1908 per F. Giró, impressor de Barcelona, 

el present fascicle forma part del NOVELARI CATALÀ que publica en R. Miquel y Planas. 

Constituhirà aquest Novelari un volum de la «Biblioteca Catalana», que’s completarà ab 

un estudi preliminar que veurà la llum oportunament ab la portada y les taules pera la 

ordenació dels fascicles y llur enquadernació». L’edició aparegué reimpresa al volum 2 del 

                                                 
281 Referència bibliogràfica: Palau, XIII, 225647 i 225648. De la segona afirma: «Con la misma composición 
tipográfica de la anterior, por lo tanto es la misma edición». 
 



 

Novelari català dels segles XIV a XVIII

primitives per R. Miquel y Planas, junt amb 

 

 

                                                 
282 La portada emprada per a la reimpressió 
de la primera edició. 
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Novelari català dels segles XIV a XVIII / publicat en vista dels manuscrits y edicions 

primitives per R. Miquel y Planas, junt amb Paris e Viana, Càrcer d’amor

portada emprada per a la reimpressió  que tenim en la pàgina següent és realment la portada interior 

/ publicat en vista dels manuscrits y edicions 

Càrcer d’amor i Partinobles.282 

 

és realment la portada interior 
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 Conclusions 

 
 La catalogació de les obres produïdes en català al llarg de l'època moderna és        

un procés que, lluny d'esgotar-se, continua donant els seus fruits. És dins aquest marc on 

volem encabir la nostra investigació. L'escorcoll de catàlegs ha estat profitós per esclarir 

alguns aspectes de la història editorial del Pierres de Provença, malgrat tractar-se d'una obra 

popular, de consum, amb poc interés per ser conservada a les biblioteques, però de 

contínua presència als inventaris de llibreters des del segle XVI al XVIII. Amb tot, atesa 

l’escassa producció de prosa profana en el període de la literatura moderna, és força 

convenient de catalogar una de les poques obres que hi van circular. A hores d'ara sembla 

que el nombre d'edicions existents és de dotze, de les quals tres (1616, 1670 i 1683) estan 

perdudes o no disponibles; a més sospitem amb fonament que alguna més se'n va publicar 

en el XVI. Hem tingut accés a totes les edicions283 disponibles de les quals tan sols les de 

1650 (Cormellas), 1895 (Bulbena), 1908 (Miquel i Planas, dues impressions) –a més de la de 

Lacavalleria de 1683, que no hem pogut consultar– tenen data d’impressió indicada en els 

volums conservats; la resta malgrat les diferents datacions aportades per biblioteques i 

reculls bibliogràfics no deixen de ser purament aproximatives. És el cas d'una de les dues 

edicions de Lacavalleria, de les de Jolis, Figueró, Rovira en dues ocasions i Bro, també en 

dues ocasions. Aguiló datava aquesta de Lacavalleria el 1670; les de Jolis i Figueró només 

les podem situar entre finals del segle XVII i primeries del XVIII; no tenim cap data 

concloent per decidir en quin ordre col·locar les de Rovira i les de Bro. Hem proposat 

noves datacions per a les edicions de Figueró i de Rovira a partir dels darrers estudis sobre        

la impremta als segles XVII i XVIII, com ara el de Xevi Camprubí (2014) que aporta unes 

dades biogràfiques per a ambdós impressors que ens menen a situar l’edició de Rafael 

Figueró entre 1668 i 1717, i la de Josep Rovira  entre 1751 i 1771. Ens caldrien nous estudis 

sobre la vida i activitat d’aquests impressors per a poder proposar una cronologia més 

acurada. Sembla evident que o s'ha perdut informació valuosa que tenien a l'abast            

els autors dels primers catàlegs bibliogràfics o cal revisar la majoria de les referències que 

                                                 
283 Quant als formats, es van imprimir en quart les de 1616 i 1650 de Cormellas, les dues de Lacavalleria,  Jolis 
i la primera de Bro; la resta en octau. 
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les biblioteques aporten. 

Per una altra banda, destaquem l'alta volatilitat d'aquesta mena de literatura 

popular on hem d’incloure el Pierres de Provença del qual, malgrat les nombroses edicions i 

les tiratges superiors als mil exemplars, ens han pervingut vint-i-dues còpies de                

les edicions antigues, la major part accessibles en línia. Les edicions més afortunades          

–sense comptar la de Miquel i Planas amb moltes còpies disponibles– són les de Figueró i 

la primera de Rovira amb cinc exemplars cadascuna, i les dues de Bro amb tres còpies 

respectivament. Els reptes són poder trobar algun exemplar de les edicions de 1616 de 

Cormellas i 1670 de Lacavalleria, així com tindre accés a la de 1683, del mateix impressor, 

en mans privades desconegudes. Per tant, de moment, el text base per a qualsevol edició 

crítica de la novel·la ha der ser el que va imprimir Sebastià Cormellas a Barcelona el 1650, 

del qual només se’n conserva un únic exemplar a la Bibliothèque National de France (RÉS-

Y2-710). 

Les edicions de la novel·la Pierres de Provença es van centrar en uns pocs tallers 

barcelonins i gironins, atés que no hem trobat cap referència a l'obra en cap altre indret  

del domini lingüístic català. La vida d'aquest producte editorial284 –elaborat per mitja 

dotzena d'impressors– abasta fonamentalment els segles XVII i XVIII, durant els quals una 

nombrosa massa lectora va gaudir d'aquesta interessant novel·la breu que navega entre 

aigües de tonalitats ben distintes (cavalleresques, sentimentals, bizantines, hagiogràfiques, 

etc.) oferint una lectura senzilla, amena i edificant.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
284 En l’Annex 2 analitzem la fortuna editorial de la resta de títols que conformen la narrativa cavalleresca 
breu. 
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Annex 1: biblioteques i versions digitalitzades 

 
EDICIÓ BIBLIOTECA VERSIÓ DIGITALITZADA 

CORMELLAS BIBLIOTECA NACIONAL FRANÇA 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30260
739x 

BIBL. NACIONAL FRANÇA 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6
k8573996 

JOLIS BIBLIOTECA CATALUNYA 

http://cataleg.bnc.cat/record=b1724830~S5
*cat 

GOOGLE LLIBRES 

https://books.google.es/books?id=L
7xcP4viQDUC&hl=ca&pg=PA1#v=
onepage&q&f=false 

BIBLIOTECA PÚBLICA EPISCOPAL 
DE BARCELONA 

http://cataleg.url.edu/search~S4*cat?/XPI
ERRES&searchscope=4&SORT=D/XPIER
RES&searchscope=4&SORT=D&SUBKEY
=PIERRES/1%2C9%2C9%2CB/frameset&
FF=XPIERRES&searchscope=4&SORT=D
&7%2C7%2C 

GOOGLE LLIBRES 

 
https://books.google.es/books?id=8
vBQAAAAcAAJ&hl=ca&pg=PA1#v
=onepage&q&f=false 

 

FIGUERÓ BIBLIOTECA CATALUNYA 

http://cataleg.bnc.cat/record=b1724828~S1
3*cat 

NO 

BIBLIOTECA NACIONAL ESPAÑA 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/5tqf
Y1w5Ih/BNMADRID/169830273/9 

NO 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MONTPELLER 

https://mediatheques.montpellier3m.fr/D
EFAULT/doc/CAMO/223724/la-historia-
del-noble-y-esforsat-cavaller-pierres-de-
provenca-y-de-la-gentil-magalona-filla-
del-rey- 

 

NO 

 

 

BIBLIOTECA LAMBERT MATA 
(RIPOLL) 
http://www.bibgirona.cat/pandora/detail
s.vm?lang=ca&view=Ripoll&q=id:000000
0267&s=0 

 
BIBLIOTECA LAMBERT MATA 
(RIPOLL) 

http://www.bibgirona.cat/pandora/
viewer.vm?id=0000000267&page=1
&search=&lang=ca&view=Ripoll 
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EDICIÓ BIBLIOTECA VERSIÓ DIGITALITZADA 

ROVIRA o1 BIBLIOTECA CATALUNYA 

http://cataleg.bnc.cat/record=b1202717~S5
*cat 

GOOGLE LLIBRES 

 https://books.google.es/books?v
id=BNC:1001902319&printsec=f
rontcover&redir_esc=y#v=onep
age&q&f=false 

 https://books.google.es/books?v
id=BNC:1001068006&printsec=f
rontcover&redir_esc=y 

 https://books.google.es/books?v
id=BNC:1001963272&printsec=f
rontcover&redir_esc=y#v=onep
age&q&f=false 

BIBLIOTECA MARSELLA 
http://www.bmvr.marseille.fr/in/faces/de
tails.xhtml?id=p%3A%3Ausmarcdef_000
0603419 

NO 

BIBLIOTECA LAMBERT MATA  
(RIPOLL) 
http://www.bibgirona.cat/pandora/detail
s.vm?lang=ca&view=Ripoll&q=id:000000
0961 

BIBLIOTECA LAMBERT MATA 
(RIPOLL) 
http://www.bibgirona.cat/pandora/
viewer.vm?id=0000000961&page=1
&search=&lang=ca&view=Ripoll 

ROVIRA o2 BIBL. UNIVERSITAT DE TOLOSA 
http://tolosana.univ-
toulouse.fr/notice/175899061 

BIBL. UNIVERSITAT TOLOSA  
http://documents.univ-
toulouse.fr/150NDG/PPN175899061
.pdf 

BRO g1 BIBLIOTECA DE CATALUNYA 
http://cataleg.bnc.cat/record=b1724829~S5
*cat 

GOOGLE LLIBRES 
https://books.google.es/books?vid=
BNC:1001736634&printsec=frontco
ver&redir_esc=y#v=onepage&q&f=f
alse 

BIBLIOTECA NACIONAL ESPAÑA 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=
y2QqSLbPNn/BNMADRID/299020485/13 

NO 

ATENEU BARCELONÈS 
http:// cataleg.ateneubcn/cgi-
bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=40858&query_de
sc=kw%2Cwrdl%3A%20pierres20%de20
%proven%C3%A7a 

 

 

 

NO 
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EDICIÓ BIBLIOTECA VERSIÓ DIGITALITZADA 

BRO g2 BIBLIOTECA NACIONAL ESPAÑA 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=
kljbDS51Jm/BNMADRID/299020485/13 

NO 

 

BIBLIOTECA NACIONAL ÀUSTRIA 
http://data.onb.ac.at/rec/AC10092299 

 

BIBL. NACIONAL ÀUSTRIA 
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/
viewer.faces?doc=ABO_%2BZ22600
0200 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MONTEPELLER 
https://mediatheques.montpellier3m.fr/D
EFAULT/doc/CAMO/223739/la-historia-
del-noble-y-esforsat-cavaller-pierres-de-
provenca-y-de-la-gentil-magalona-filla-
del-rey- 

NO 

BULBENA BIBLIOTECA CATALUNYA 

http://cataleg.bnc.cat/record=b2233665~S1
3*cat 

NO 

MIQUEL I 
PLANAS 

DD.LL. INTERNET ARCHIVE 
https://archive.org/details/historiad
epierre00migu 
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Annex 2: trajectòria editorial del corpus de la narrativa cavalleresca breu 
 

Com ja hem indicat a l’apartat del gènere, el Pierres de Provença  no és una obra que 

circulava sola sinó amb una colla de novel·les cavalleresques de diversa extensió, 

agrupada sota el títol genèric de novel·la cavalleresca breu/ gènere editorial. Baranda 

(1991: 183-191) facilita el primer llistat de vint obres que s’hi podrien incloure dins aquest 

gènere editorial de la novel·la cavalleresca breu. Si examinem aquesta llista a la vista de la 

seua trajectòria editorial –fonamentalment, en castellà–, entendrem que els editors no 

esmerçaven esforços en cavalls perdedors i que, òbviament, alguns títols no van conéixer 

les nostres impremtes.   

De la susdita llista de vint obres que conformarien el gènere cavalleresc breu,          

la primera obra publicada al domini lingüístic català va ser el Paris i Viana, únic incunable 

de la llista (1495 Gir, 1497 Bar i 1499 Bar), però que ja no es tornaria a editar.  

El segle XVI contempla només unes poques edicions de cinc títols: Canamor (1527 

Val), Carlomagno (1513 Bar, 1534 Bar), Oliveros de Castilla (1505 Val), Partinobles (1588 Tar) i 

Pedro de Portugal (1595 Bar). 

El segle XVII va ser més actiu que l’anterior en varietat de títols i en quantitat 

d’edicions: Carlomagno (1612, 1616, 1675, 1675, 1690, 1699, totes a Bar), Donzella Theodor 

(1643 i 1676 Val), Fernán González (1620 Bar), Oliveros (1673 Val), Partinobles (1647 Bar, 1670 

Bar, 1700 Gir), Pedro de Portugal (1644 Val, 1669 Bar, 1685 Bar, 1696 Val, 1700 Bar), Pierres de 

Provença: (1616?, 1650, 1683, Lacavalleria s.d., Jolis s.d., Figueró s.d., totes a Barcelona), 

Roberto el Diablo (1643 Val, 1684 Val) i Siete sabios (1621 Bar).285 

El segle XVIII tornaria a veure les edicions de deu d’aquestes obres, algunes d’elles 

per primera vegada coma ara el Clamades. Així tenim: Carlomagno (1701, 1702, 1708, 1711, 

                                                 
285 Com podem observar en aquest i en el següent segle els impressors que van intervindre en la trajectòria 
del Pierres de Provença no tenien un especial interés en el gènere, atés que si excloem l’obra esmentada, 
poques cavalleries –cap d’elles en català– més van eixir dels seus tallers: Cormellas, Siete Sabios de Roma 
(1626) i Carlomagno (1644); Lacavalleria, Don Pedro de Portugal (1670) i Siete Sabios (1678); i Jolis, Partinobles 
(1729).  
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1711, 1732, 1761, 1780, totes a Bar), Clamades (1722 Lle), Donzella Theodor (segle XVIII Bar), 

Fernán González (1779 Bar), Oliveros de Castilla (1726 Bar), Partinobles (1712 Gir, 1713 Bar, 

1729 Bar, 1750 Gir (2), 1756 Val, 1788 Tar, 1796 Gir), Pedro de Portugal (segle XVIII Bar, 1717 

Bar, 1790 Bar), Pierres de Provença ( Bar, Figueró; Girona, Bro (2) i Olot, Rovira (2)), totes 

s.d.), Roberto el Diablo (s.d. Bar), i Siete sabios (segle XVIII Bar, 1750 Bar). 

Pocs títols tenen vida editorial al segle XIX: Carlomagno (1822, 1838, 1850, 1855, 1859, 

1860 Bar; 1868 Lle),  Donzella Theodor (1822 Val), Flores y Blancaflor (1840 Manresa), Oliveros 

de Castilla (1841, 1860 Bar), Partinobles (1822, 1844 Bar (2); 1844, 1866 Figueres), Pedro de 

Portugal (XIX Val, 1833 Bar, 1847 Bar), Roberto el Diablo (s.d., 1823, 1831 Bar), Siete sabios 

(1861 Bar), i Tablante (1879 Bar).  

Només sis obres veuen la llum al segle XX: Clamades (1944 Bar), Partinobles (1909 i 

1947 Bar, 1947 Tar), Pierres de Provença (1908 (2) Bar), Roberto  el Diablo (1901 Bar), Siete 

sabios (1907 Bar) i Paris Viana (1904 i 1908, 1910, 1991, totes a  Bar).286  

Front a Carlomagno, Partinobles, Pedro de Portugal i Pierres de Provença, que són         

els més exitosos de la sèrie, ens trobem amb títols amb escassa producció, com ara Canamor 

i Flores y Blancaflor, que només tenen una única edició; Fernán González i el Clamades dues. 

D’altres, però, mai no es van imprimir en el nostre domini: Cid, Enrique fijo de Oliva, 

Poncella de Francia, Rey Guillermo, Sebilla, Tablante i Vespasiano. 

                 Quadre 1 

SEGLES NOMBRE DE TÍTOLS NOMBRE D’EDICIONS 

XVI 5 6 

XVII 9 27 

XVIII 10 31 

XIX 7 24 

XX 6 12 

XXI 1  

                                                 
286 Aquesta darrera ha estat objecte d’una edició crítica a càrrec de Gemma Pellissa (Tesi doctoral, UB, 2013). 
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Amb un màxim de deu títols en circulació, el segle XVIII és el gran consumidor 

d’aquest gènere de novel·les cavalleresques breus de les quals se n’imprimiren fins a 

trenta-una edicions; el següent segle, a poca distancia, fou el XVII amb vint-i-set edicions 

de nou títols distints. El XIX reduiria encara més la nòmina de títols però aquests 

s’imprimiren a un nivell raonable ateses les vint-i quatre edicions que veurien la llum. 

 
Quadre 2: Edicions en cada segle dels títols més venuts 

TÍTOL S.XVI S. XVII S. XVIII S.XIX S. XX S. XXI 
CARLOMAGNO 3 6 8 7   

PARTINOBLES 1 3 13 5 4 1287 

PEDRO 
DE PORTUGAL 

1 5 3 3   

PIERRES 
DE 

PROVENÇA288 

 5 4  2  

 

 Aquests són els companys de viatge del Pierres de Provença –un dels vencedors de   

la cursa– que des de finals del segle XV van provant sort per tal d’ajustar-se a les 

exigències d’un gènere més marcat per qüestions empresarials dels editors que per criteris 

purament literaris. Per tant el gust per les aventures cavalleresques traduïdes del francés al 

castellà i del castellà al català o de textos originals castellans romandrà viu durant cinc-

cents anys malgrat l’esllanguiment lògic d’un gènere clarament ancorat en l’època 

medieval. 

 

 

 

 

 

                                                 
287 Tesi doctoral llegida el 25 de novembre de 2015 per M.Àngels Sequero García (UA). 
288 Sense incloure-hi les edicions en castellà del Pierres. 
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Quadre 3. Edicions d’històries cavalleresques breus al domini lingüístic català 

 
TEXT289/ PERÍODE INC 1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 SEGLE 

XIX 
SEGLE 

XX 

CANAMOR(1)  1527 VAL        

CARLOMAGNO (24)  1509 BAR 
1513 BAR 
1534 BAR 

 1612 BAR 
1616 BAR 

1675 BAR 
1675 BAR 
1690 BAR 
1699 BAR 

1701 BAR 
1702 BAR 
1708 BAR  
1711 BAR 
1711 BAR 
1732 BAR 

1761 BAR 
1780 BAR 

1822 BAR 
1838 BAR 
1850 BAR 
1855 BAR 
1859 BAR 
1860 BAR 
1868 LLE 

 

CLAMADES (2)       1772 LLE  1944 BAR 

DONZELLA 
THEODOR (4) 

   1643 VAL 1676 VAL XVIII 
BAR 

 1822 VAL  

FERNÁN GLEZ. (2)    1620 BAR   1779 BAR   

FLORES Y 
BLANCAFLOR (1) 

       1840 
MAN 

 

OLIVEROS DE 
CASTILLA (5) 

 1505 VAL   1673 VAL 1726 BAR  1841 BAR 
1860 BAR 

 

PARIS I VIANA  (7) 1494 BAR 
1495 GIR 
1497 BAR 
1499 BAR 

       1904 BAR 
1908 BAR 
1910 BAR 

PARTINOBLES (  26)    1588 TAR 1647 BAR 1670 BAR 
1700 GIR 

1712  GIR 
1713 BAR 
1729 BAR 
1750 GIR 
1750 GIR 

1756 VAL 
1788 TAR 
1796 GIR 
 

1822 BAR 
1844 BAR 
1844  BAR 
1844 FIG 
1866 FIG 

1909 BAR 
1909-1916 
BAR 
1947 TAR 
1947 BAR 

PEDRO DE 
PORTUGAL (11) 

  1595 BAR 1644 VAL 1669 BAR 
1685 BAR 
1696 VAL 
1700 BAR 

1717 BAR 
s.XVIII 
BAR 
 

1790 BAR XIX VAL 
1833 BAR 
1847 BAR 

 

PIERRES DE 
PROVENÇA (11) 

   1650 BAR 1670 BAR 
1683 BAR 
1690? 
BAR 
s.d. BAR 

 s.d. OLOT 
s.d. OLOT 
s.d. GIR 
s.d. GIR 

1818 BAR 
1836 BAR 
1852 REU 
1862 BAR 
1876 BAR 

1908 BAR 
1908 BAR 
1946 BAR 

ROBERTO DIABLO 
(7) 

   1643 VAL 1684  VAL  s.d. BAR s.d. BAR 
1823 BAR 
1831 BAR 

1901 BAR 

SIETE SABIOS (7)   1583 BAR 1621 BAR 
1625 BAR 

 1725 BAR 
1750 BAR 
XVIII 
BAR 

 1848 BAR  
1861 BAR 
 

1907 BAR 

TABLANTE (1)        1879 BAR  

 

                                                 
289 El quadre s’ha realitzat a partir de la informació que ens forneixen fonamentalment Palau i Wilkinson de 
les edicions fetes tant en català com en castellà. No estan incloses les edicions sense data o sense lloc precisos. 
Recordem que el Cid, Enrique Fijo de Oliva, Poncella de Francia, Rey Guillermo, Sebila i Vespasiano no van ser mai 
editades. 
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2.2.4. Estudi lingüístic 

Introducció 

L’objectiu fonamental d’aquest estudi lingüístic és descriure de la forma més 

acurada possible la llengua de la novel·la Pierres de Provença, sobre la qual caldrà fer certs 

aclariments. Com ja s’ha assenyalat en anteriors capítols, aquesta novel·la cavalleresca 

breu fou escrita originalment en francés entre els anys 1430 i 1440 i traduïda al castellà en 

1519, llengua des de la qual passà al català, en una data indeterminada que podria abastar 

entre 1538 data ante quem i la primera meitat del segle XVII. 

Aquest text és una obra publicada a Barcelona el 1650290 per l’impressor Sebastià 

Cormellas, a partir d’una traducció feta des del castellà per Honorat Comalada. Fet i fet, 

ens trobem amb un text derivat d’un doble procés de traducció, sense cap certesa ni sobre 

la procedència del traductor ni sobre el text castellà emprat per a la versió catalana ni en 

quin moment aquesta es va dur a terme. La primera impressió és que tenim un text amb 

un alt grau de formalitat,291 una important presència d’arcaismes, alguns occitanismes, 

certes marques de varietat occidental, pocs castellanismes i, per raons inherents a la trama 

de la novel·la, abundància de termes cavallerescs i religiosos. Tot al llarg de l’estudi farem 

un esforç per no insistir en innecessàries descripcions d’elements estàndards o prototípics 

de l’estat de la llengua del segle XVII i destacar aquells trets que, per diverses raons, 

s’allunyen del que era habitual en un text formal o podrien interpretar-se com a marques 

alienes al que caldria esperar d’un text publicat a la Barcelona de 1650. 

2.2.4.1. Les grafies 

Mila Segarra (1985: 32-37) fa una descripció de l’ortografia dels autors catalans del 

segle XVI, destacant-ne el seu conservadorisme. Alguns dels trets que ella defineix com a 

                                                 
290 Recordem la hipòtesi de Rubió i Balaguer (1985: 230) sobre una versió catalana anterior a 1538  i 
l’existència d’una edició de 1616 –incompleta i ara perduda– que Miquel i Planas (1908) va fer servir per 
bastir la seua de l’any 1908, prenent com a text base la de 1650. 
291 Mas & Montoya (2009: 91-99) conclouen que, entre d’altres aspectes, l’elevat nombre d’unitats conjuntives, 
els pronoms relatius –en tant que introductors d’oracions complexes– i l’ús dels adverbis de mode en –ment, 
són trets que marquen formalitat en el registre. 
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conservadors ja aleshores els podem resseguir en el nostre text, suposadament del segle 

següent: manteniment de les grafies ny, –ch, h intervocàlica, la y en mots com aygua, oyr, 

etc; els dubtes sobre la h etimològica en haver/aver, etc. 

2.2.4.1.1. Les grafies de les consonants 

 Les bilabials 

La bilabial b i la labiodental v. Presenten un ús força regular que només es veu alterat en 

comptades ocasions com ara combidà  (VI, 8); cambieu, però també canviaren (XXIV, 22) i 

canviassen (XV, 45). 

 Les dentals 

Hem trobat un exemple de –t en lloc de –d en posició final: Duart (XV, 14) i Eduart (XV, 92). 

 Les alveolars 

a) Alveolar fricativa sorda. Es pot observar un reduït nombre de casos de vacil·lació 

gràfica:292 

i. En posició inicial no s’observa cap desviació pel que fa a l’ús de s- i c-. La ç- apareix 

únicament en el mot ço (III, 19). 

ii. En posició intervocàlica detectem vacil·lació en misser/micer, moço amb ç –que era la 

grafia antiga– per aquesta paraula, fassa en lloc de faça. 

b) Alveolar fricativa sonora. En posició intervocàlica l’ús sistemàtic del sufix –eza en lloc       

d’–esa, com ara gentileza, nobleza i riqueza, i l’ús de –z– només quan va seguit de la vocal i, 

com vegem en l’únic cas que hem trobat Sarrazí (XXVI, 7).293  

Aquesta grafia z no apareix en cap altra posició.  

                                                 
292 Mas (2015: 52) detecta en aquestes grafies una major oscil·lació, sobretot en les sordes: cassa/casa, cossa/cosa, 
possar/posat; centènçia,  foss, necesita, siri, selebrar, llens, etc.  
293 El DCVB recull sarrazí com a forma antiga de sarraí, i dóna les variants sarrací, sarrasí, sarrasín, sarasí, cerazí, 
sarrahín, sarrayn, sarahí, saraí, sarrey, sarreyna,  sarayn, sarray, sarrajn, serray, sarrí… però no sarrazí. 
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c) L’alveolar africat sonor. Apareix només en dues ocasions i en cada cas amb una grafia 

distinta, tz i z: dotze (XXV, 31) i ensuzià (XXIV, 24). 

 Les palatals 

Aquest grup de consonants solien presentar una alta oscil·lació gràfica en la llengua 

medieval. 

a) La palatal nasal sonora. En el nostre text hi ha un percentatge de més d’un 90% d’ús del 

dígraf ny294 i la resta amb ñ en un petit nombre de paraules (señor, señora, señorejar, 

montaña, rapiña, etc.), és a dir, en aquelles paraules que coincideixen amb la forma 

castellana. 

b) La palatal fricativa sorda. Es representa de forma irregular amb les dues grafies x i            

el dígraf ix, que va començar a imposar-se a x en posició final de paraula per acabar 

substituint x en la resta de posicions.295 La paraula més freqüentment repetida és axí, molt 

més emprada que la variant així. Per altra banda, la paraula mateix i els seus derivats 

sempre apareixen amb ix excepte un sol cas amb x, que és matexa (XXVII, 22); el verb deixar 

amb aquesta forma s’empra només un terç respecte del nombre d’ocurrències de dexar; 

peix, baix, abaixar i puix apareixen sempre escrits amb ix; pel contrari només trobem x en 

congoxa (XXXII, 19) i els seus derivats congoxada i congoxosa, com era propi en la llengua 

medieval en posició interior. 

c) La palatal africada sonora. No apareix cap g en lloc de j davant a, però sí que trobem casos 

d’ús de j davant e, com desije (VIII, 17), enujeu (XVII, 11), haje (XIV, 30) i vajes (XXIX, 27); a 

més de tj davant e com en patje (V, 11), desitje (XI, 12). Trobem en un ús vacil·lant, tot i que 

reduït, la forma etimològica mija (XXIX, 39) junt amb mitja (XVII, 20); també mijà (XII, 22). 

L’ús del dígraf tg es redueix als mots viatge (III, 9), llinatge (XI, 22), salvatge  (XXIII, 20) i 

romiatge (XXV, 43). 

                                                 
294 Escartí (1999: 114) recull les grafies ñ, ny, ñy, ñi, yn per al fonema palatal sonor, essent la primera la més 
abundosa en aquest text dietarístic valencià de la segona meitat del segle XVII. 
295 Escartí, íbid., només troba ix en posició intervocàlica. 
 



260 
 

d) La palatal africada sorda. La grafia habitual a final de mot és –ig: torneig (II, 1), vaig (V, 27) i 

veig (III, 14). Amb tot, alguns mots també presenten –itg en aquesta posició: mitg (XXI, 61) 

 /enmitg (XXI, 58) i desitg (IV, 8)/ desig (III, 42).  

e) La palatal lateral sonora. Uns pocs mots presenten aquesta lateral palatalitzada [llinatge 

(XI, 22), llicència (III, 7), lleugerament (XV, 56)] i sense palatalitzar [linatge (XIII, 28), licencia 

(XIV, 30), leugera (XIV, 16)], però  amb evident predomini de  la primera.296 

 Les velars 

La velar sorda. En final absolut, ch és l’única opció gràfica: prech (III, 13), agraesch (XIII, 32), 

suplich (III, 45), tampoch (XXXV, 9), duch (XV, 13), etc. Només apareix en inicial de mot en 

christiá (XXI, 30) i en interior en Jesuchrist (I, 1), per raons etimològiques. 

 Els grups consonàntics 

a) Grup –CT–. Només tenim constància dels mots afectió297 (IX, 4), afectadament (III, 38) i 

defectes (XXI, 35), però no es conserva en perfetament (XXXII, 21). 

b) Grup –PT– captiu (XXII), que també presenta la forma reduïda catiu (XXII, 4). 

2.2.4.1.2. Les grafies de les vocals 

 La grafia y. Representa una sèrie de funcions distintes: 

a) Conjunció copulativa. És la forma habitual,298 tret de les poques excepcions suara 

esmentades.             

b) En posició inicial en lloc de i: ysqué (XXX).299    

c) Pronom adverbial. La forma hi és la majoritària però y apareix en nombroses ocasions, 

normalment en les diferents formes d'haver-hi com no y havia (XXI, 23), no y hagués (III, 36), 

                                                 
296 Escartí (1999: 114, n. 425): “La grafia ll ja era prou regular, en alguns autors, al primer terç del segle XVI,   
a València, tot i que hi ha freqüents vacil·lacions”. Mas (1994: 77) recorda que en els textos que estudia          
la l- inicial, «sempre es pronuncia de forma palatalitzada. Aquesta antigalla ortogràfica encara perdura 
durant el segle XVIII, sobretot en els cultismes, mots que es resignen molt més a abandonar formes arcaiques 
procedents del llatí» (p.77), com ara loch o licència.    
297 Mas, íbid., detecta algun cas de t + i + vocal, que defineix com recialla llatina: actió, obligatió, renuntiaren, etc. 
298 Mas, ibíd., p.54  també y és majoritària, amb algun cas amb e 
299 Escartí, op.cit., p.122 recull yxqué. 
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no y ha (X, 9), així com en d'altres verbs, com ara no y consentiría (X, 17), no y perdreu (XI, 

35). Així mateix trobem una desena de casos on apareix seguint al pronom feble masculí lo 

en funció de complement directe: lo y demanàs (V, 24), lo y pregava (VI, 2);  només en una 

ocasió va amb el femení: la y gosaria (VIII, 20).300 

d) Diftongs. Per a representar la semivocal [j] en els diftongs decreixents: 

i. ay: emprada de manera exclusiva per als següents mots: may (IV, 10), caygué (V, 

17), ay (XI, 12), agraÿren (XV, 102), aygua (XXI, 6), traÿdor (XXI, 42), espay (XXXII, 

32). 

ii. ey: rey (XXXIV, 43), reyna (IV, 22), remey (VII, 36), meytat (XXXV, 7). 

iii. oy: almoynes (XXII, 23). 

iv. uy: muyra (VII, 34), cuyna (XXVII, 4), cuydava (XIX, 16), vuy (XXXIX, 8), buyda (XII, 

31), vuyt (XXXIX, 4). 

  La grafia h 

Aquesta grafia s'usa per diferents raons: 

a) etimològiques: humil (XXXIV, 15), humana (I, 6), honra (XXXVIII, 14), etc.  

b) antietimològiques: hix (XV, 27), hisqué (V, 15). El fet d’escriure amb h mots com hu (III, 8) 

o a hont (IX, 4) segueix la tradició gràfica dels clàssics catalans.301 

c) antihiàtiques: L’ús de h per a diftongs amb la vocal i, com en ohir (XV, 36), tot i que 

predomina la forma amb y: oyr (V, 2), obehir (III, 42) o obeyr (XIV, 29). Per altra banda en  

les formes d'imperfet indicatiu dels verbs fer, dir, jaure, creure i veure s'empra -y- en lloc de -

i- com s'acaba d'assenyalar més amunt.  

d) hiàtiques: plaher (I, 11; només uns pocs casos de plaer, VIII, 11), rahó (III, 36) (i els 

derivats rahons, rahonable), ahont (XI, 23). Les formes verbals llohe (XV, 110) però lloave, 

lloar, lloau, lloaven; vehent (IV, 1), veheren (XXI, 62), però veé, veent, veeu, mentre que dihent 
                                                 
300 Escartí, op.cit., p.119 parla d‘un ús molt infreqüent mentre que al nostre text és força abundant. 
301 Escartí, op.cit., p. 118. 
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(XXIII, 3) és una excepció, front al més habitual dient, dieu. També quan es vol marcar que i 

és tònica i no forma diftong: agrahí-lo (XXII, 5). 

2.2.4.2. Fonètica 

2.2.4.2.1. El vocalisme  

 Vocalisme àton 

a) Casos de a per e àtona. Un dels trets més destacats de la llengua dels segles XVI i XVII és 

la coexistència de grafies que evidencien la neutralització al costat de les que no ho fan.302 

L'abundància de casos de a per e en posició àtona no és suficient per a marcar tendència 

general,303 atés que les formes en e són predominants com es pot veure en aquests 

exemples: damas (XV, 102)/dames (VI, 28), moltas (IX, 38)/moltes (III, 34), gracias (I, 9)/gràcies 

(III, 34), justas (II, 9)/justes (IV, 30), etc. però entre las i les hi ha un menor desequilibri. Tret 

de les terminacions de plural, també s'observen altres casos: guardave (XV, 68), cridave (XIX, 

15); davant (IV, 18)/devant (IV, 2). Per altra banda, maravella (I, 6) sempre s’escriu amb a, per 

raons etimològiques. 

b) Casos de e per i àtona: devisar (XIX, 20). 

c) Casos de e per o àtona. El cas del mot regullosa (XXIII, 10) per rogallosa. 

d) Casos de o per a àtona. Els casos de combinació d’article determinat femení amb 

l'indeterminat masculí la un apareixen escrits la hu però quasi sempre en el mateix context 

(la hu de l'altre). Aquesta forma es deu a una dissimilació habitual en la llengua 

medieval.304 

                                                 
302 L’obra Regiment de preservació de pestilència (Joan Veny, 1971), mostra que al XIV la distinció era ben clara 
entre la a i la e àtones, i que el plural sempre es feia amb –es. Segons Coromines (1989: 295) cal datar             
les  primeres confusions al segle XV. Ibíd., p.297 data la confusió o àtona> u al XVI. Segons Rossich (1995: 151-
152) «al segle XVIII aquest model prosòdic ja es troba perfectament consolidat»  
303 Solà (1991: 34) detecta en obres lexicogràfiques datades entre 1637 i 1740 que, Joan Lacavalleria i Aldo 
Manuzio, el Jove (en adaptació de Joan Baptista Bonet), solen escriure amb a una e etimològica (dupta); que 
Manuzio i Ignacio de los Valles escriuen en –as els pluras, mentre que Lacavalleria sempre escriu –es; tots 
escriuen les formes verbals amb –a; i Lacavalleria té molts casos de doblets en les vocals àtones a/e i o/u. 
304 Regiment, p.127 
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e) Casos de u per o àtona: uberta (XIII, 2), cubert (XXIV, 9), descuberta (XXIII, 24)305 o Juan       

(I, 4).306 Per altra banda, el pronom àton neutre ho es pronunciava amb la velar tancada /u/ 

en posició proclítica després de la vocal o, com observem en aquest cas darrere la negació 

no: no u fassa (VII, 16). 

 Els diftongs 

Només hem trobat dos casos de pervivència dels antics diftongs que després es van 

monoftongar: per una banda, el diftong –au– en ausell (XX, 20)307 i, per altra banda,             

el diftong –ei– que no es redueix en el mot meytat (XXXV, 7). 

2.2.4.2.2. El consonantisme 

 Les alveolars   

a) Conservació de la lateral. En el mot colp (V, 23) es conserva la l, tret general de la llengua a 

l'edat mitjana, hui només present al valencià i al parlar d'Eivissa.  

b) Reducció del grup -RS final. Aquest tret propi de la llengua medieval es manifesta en 

poques ocasions i de forma erràtica, tot i que predomina la conservació del grup: envés 

(XXI, 17), llavós (IX, 4), marinés (XXXII, 33), pescadós (XXI, 15), socós (VII, 35), flos (XXX, 2). 

 Les palatals 

No s’hi troba cap exemple d’assimilació del grup SK –resultat de la palatalització de 

la s davant la velar k– en les formes de subjuntiu o de passat simple: corregesca (XIV, 29), 

hisqué (V, 15), visqueren (XXXIX, 1). Aquest tret absent s’explica pel fet de ser el nostre      

un text oriental i no pas valencià on ja es manifestava en els documents del segle XV.308 

                                                 
305 El CIVAL recull mostres amb u des del segle XIII i el DCVB marca cubrir com a forma antiga de cobrir. 
306 Ferrando (2003: X) ja descriu el fenomen en les cartes valencianes que descriu Rubio Vela en el període 
1311 i 1412, en les quals s’observa aquest tancament en alguns contextos fònics (acustumat, sucurriment). 
307 Segons el CIVAL, aquest mot es va enregistrar per primera vegada al Diccionari de Rims de Jaume March 
del 1371. No hi apareix la variant aucell. En el text només es registra ausell: ni aucell ni auzell ni ocell. El DCVB 
dóna les variants ortogràfiques auzell (antiga), ausel, aucel. Etimològicament la variant catalana auzell, o sia, 
amb z sonora, deu venir de la forma llatina no sincopada avicellu. A Regiment (primera meitat del XIV), el pas 
au> o ja és un fenomen consolidat (Veny 1971: 104). 
308 Ferrando, ibid., assenyala el mot peixcador entre el grup de mots que deixen entreveure les preferències 
fonètiques o lèxiques locals, de la València del XIV i primeries del XV. Segons Escartí, op.cit., p.122: «Aquesta 
palatalització constitueix un tret característic del valencià, ja documentat des de la segona meitat del segle 
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 Grups consonàntics llatins 

Grup QUA. Es manté majoritàriament  en mots com quant (I, 1), qual (II, 2) i qualsevol (XIII, 

6), però també podem trobar cantitat (XXI, 6) i casi (XX, 18). 

 Grups consonàntics romànics 

a) El grup L'R. Només presenta una ocorrència amb volràs (XXIX, 14); en la resta de 

casos hi apareix la d epentètica: voldria (VII, 26), voldré (XXIX, 48).309 

b) El grup TR. Aquest grup en un primer pas se sonoritza en -dr-, per a després reduir a -r-. 

En el nostre text trobem les dues etapes, però guanya la partida el grup de les formes més 

reduïdes: porem (XVII, 10), poreu (IV, 12), poré (IX, 32), porà (XII, 28), etc. abunden més que 

no pas podria (III, 9), podríem (XVII, 16), etc. 

c) Grup dental + L. No trobem geminació en l·l en els dos casos detectats: espatlla (XV, 96), 

vetllar (XXIII, 2). Es tractaria d’una marca de la varietat oriental. 

d) Grup PR-: manté la r etimològica provinent del llatí: propri (XXII, 11). 

 
2.2.4.3. Morfosintaxi 

2.2.4.3.1. El gènere 

Encara podem trobar exemples de noms llatins abstractes acabats en -OREM que 

tenen gènere femení. Dolor apareix majoritàriament en femení (la mia dolor, IX, 16) o sense 

marca de gènere, mentre que només en un cas amb gènere masculí (los dolors, XXVIII, 18); 

amor presenta marca de gènere masculí en la major part de les ocurrències, però hi ha 

nombroses excepcions amb marca femenina (les vostres amors VII, 28; amor mia IX, 41), 

notant-se en ocasions una evident manca de criteri uniforme com en aquest fragment (XX, 

15-18): “y ella los guardave de molt bon amor. Y quant Pierres los hagué vists, tornà'ls a plegar, y 

posà'ls prop d'ell sobre una pedra y girà's a mirar la noble Magalona, y mirant-la ab tanta amor”. 

 
                                                                                                                                                                  
XIV i freqüent en els autors dels segles XV i XVI, encara que sempre es va considerar un vulgarisme».         
En el mateix sentit, Mas (2015: 58).  
309  Segons Escartí (1999: 123) aquesta epèntesi és normal des del segle XV. 
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2.2.4.3.2. El nombre 

 Els plurals proparoxítons 

Aquest tipus de plurals tenen molt baixa freqüència en el text, atés que hòmens apareix 

dues vegades (III, 44; XXVI, 8) i jóvens només una, junt a hòmens en la primera de              

les ocurrències d’aquest mot.310 

 Altres plurals 

Els mots acabats en -st fan el plural acabat en -s: vists (XIII, 55), trists (III, 23). Els mots 

acabats en –s i -x: usos (XXVI, 45), presos (XVII, 26), mesos (XXXII, 32); aqueixos (VIII, 14), 

mateixos (XXVI, 18), peixos (XXVII, 15).311 

 
2.2.4.3.3. L'article 

 
L'article determinat 

Formes. Les úniques formes presents al text per a l'article masculí són les arcaiques: lo, l, los. 

Predominen les formes plenes, però es detecten algunes reduccions quan van darrere de la 

negació no (no·l pogueren, XXX, 11, etc.) o darrere de la conjunció que (que·l benaventurat, 

XXXVI, 14). 

2.2.4.3.4. Els demostratius 

Els demostratius. Només trobem un exemple de forma no reforçada: perçò jo·us prech d'una 

cosa, y és esta (XIV, 15). Dominen,  per tant, les formes reforçades,  sobretot en singular; pel       

 

                                                 
310 Però per altra banda no apareix la forma homes. En el text del lleidatà d’Agramont, Veny (1971: 125) troba 
només formes en –ns, «d’acord amb l’actual geografia del fenomen que ocupa  el País Valencià i la Catalunya 
occidental». 
311 Escartí (1999: 124), sobre la terminació del plural assenyala que Aierdi construeix el plural de mots en –s o 
–ç amb la vocal o de suport en mots com cosos, descalsos, «seguint la tendència iniciada als segles XIII-XIV, la 
qual s’afermà durant el segle XV i ja es pot trobar plenament acceptada a l’inici del XVI»; també en mots 
acabats en –x, -st: mateixos, gastos. Mas (1994: 85) només localitza un mot amb –s (goigs), la resta –os, darrere ig 
o g, i tot seguit, afirma: «A més a més, aquesta desinència –os s’havia estés durant el segle XVI als mots 
acabats en –st, i que abans havien fet el plural amb el morfema –s i no amb -es». 
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que fa al masculí plural només presenta dues ocurrències amb la forma aquestos (XV, 

110).312 

2.2.4.3.5. Els possessius 

Cal destacar que trobem exemples dels tres paradigmes: 

a) Formes arcaiques. Exemples: la mia amor (XXXIV, 46), ab la tua força (XXIII, 41), la sua terra 

(I, 8), les sues rahons (III, 27).  

b) Formes àtones. Són les formes predominants, tot i que el possessiu masculí singular mon 

aparega en proporció força menor que el meu/lo meu, i normalment en el sintagma mon pare 

(VI, 25); la forma femenina singular és l'única que s'hi troba: ma mare (VII, 37). Pel que fa a 

la segona persona no apareix ton ni ta, però sí que hi tenim vostra casa (VI, 33) i vòstron pare 

(III, 35). En tercera persona singular son pare (I, 10), sa mare (III, 10). Pel que fa al plural 

tenim nostre casament (XIII, 62), sos súbdits (XIII, 14), ses jornades (IV, 22), etc.  

c) Formes tòniques. En singular, només trobem les formes masculines perquè les femenines 

ja hem vist que són les arcaiques:313 el meu cos (XIII, 67), el seu jovent (XI, 18), la llur gran 

ventura (XVIII, 9), etc. 

d) Possessiu de diversos posseïdors. El text presenta exemples de nostre, nostra (però no 

nostres), vostre, vostra, vostres. 

 
 
 
                                                 
312 A Martí (1997) predominen clarament els no reforçats, tot i que encara hi ha alguns casos dels reforçats 
(però només 9 al XVIII i 1 al XIX): «Durant els segles XVI, XVII i XVIII els demostratius reforçats i no 
reforçats conviuen pertot en català en la llengua escrita [...]. Fora del valencià, en la llengua escrita, els 
demostratius reforçats no s’imposaran totalment fins al segle XIX, i, igualment, en valencià les formes curtes 
no triomfen del tot fins el vuitcents, encara que des de la segona meitat del segle XVI aquestes predominen 
amb claredat en els escrits sobre les formes reforçades, i segurament eren ja les més habituals en la llengua 
parlada al País Valencià» (p.102-103). I afig: «Els demostratius no reforçats, de fet, predominen en la major 
part de textos valencians del segle XVIII, encara que gairebé sempre en convivència amb els reforçats». Un 
poc més avant (p.104) fa una anàlisi més geogràfica del fenomen: «En els documents del Principat i de les 
Illes alternen també els demostratius simples i reforçats, i fins i tot, en general, amb un predomini dels 
primers. [...] Ara bé, s’hi observa que quan més culte o més formal és un text s’usen més els demostratius 
simples, que devien considerar-se unes formes prestigioses, encara que en una llengua parlada els 
demostratius usats habitualment al segle XVIII al Principat i a les Illes eren els reforçats, que són els més 
usuals en els textos populars, com ara els entremesos». Mas (2015: 60-61), per la seua banda, només recull 
tres formes reforçades. 
313 De fet a Regiment (1971: 128) sempre s’utilitza la sua, mai la seua. 
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2.2.4.3.6. Els numerals 

Cardinals 

a) dos: Apareix amb els dos gèneres, però el femení és residual: y las dos se apartaren a un 

retret (XXVI, 23). 

b) vuyt: Pierres y la gentil Magalona visqueren vuyt anys (XXXIX, 4). 

c) trenta y dos: feren molt grandíssimes festes, les quals duraren trenta-dos dies (XXXVIII, 18). 

 
2.2.4.3.7. Els pronoms febles 

 
Abunden al text les formes plenes arcaiques, pròpies de la llengua medieval abans de 

reestructurar el paradigma dels pronoms febles.314 De fet, la presència de formes 

asil·làbiques és quasi anecdòtica al llarg del text, com podem comprovar en l’exigua 

nòmina de casos: bé m’amostràveu (XXIII, 22), hi m'haveu acompanyada (XXV, 5), la t'aguera 

atorgada (XXIX, 25), s'i trobarà bon remey (IX, 33), s’i pertany (XII, 23), s’o pensava (XIV, 9), 

s'avingueren (XXIX, 50). 

 Pronom HI: apareix fonamentalment amb funció locativa i en posició proclítica; a més hi 

trobem sis usos amb haver,315 i tres casos on hi ha confusió formal perquè es tracta de         

la conjunció: Pierres per ventura hi será (XIV, 17), vós prometau de anar-hi (XXXII, 45), no sé què 

m’i diga (XXIII, 22). 

 Pronom EN: No trobem casos de la forma elidida, però sí que hi ha uns pocs exemples de 

forma reduïda en posició proclítica aglutinada a alguna partícula (del qual jo·n tinch gran 

conciència, XVI, 15). Per altra part, abunden els casos de la forma reduïda (hagué'n molt gran 

plaer y alegria (XII, 3).316 

                                                 
314 Mas (2015) assenyala que els àtons es registren tant en formes plenes com en reforçades, «fet que demostra 
que encara en el nivell escrit estem en el període de transició de les formes antigues a les modernes» [...]». 
També cal «assenyalar la possibilitat que aquesta transició d’unes formes a altres es produïra només en        
el codi escrit, ja que en l’oral el parlar de la zona  només manté les formes plenes antigues» (p.64). 
315 Segons Escartí (1999: 129) les construccions sense pronom hi són normals a la llengua antiga, però a partir 
del XVI ja sol emprar-se. Després diu que el fet que Aierdi no l’empre pot ser o un tret arcaïtzant de l’autor o 
una influència del castellà, ja observable en altres textos contemporanis o una mica anteriors. 
316 Mas (2015: 65): «Molt probablement els pronoms adverbials ja havien iniciat el seu procés de desaparició, 
per això enregistren alguns casos d’ultracorrecció o de pleonasme [...]».  
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4.8.3. La posició dels pronoms 

Seguint la col·locació del pronom en la llengua medieval, distinta de la norma actual, 

podem trobar exemples amb diferents pronoms en la posició postverbal: fareu-me (III, 43), 

prech-te (XXIX, 21), demanà-li (IV, 26), dexà'ls anar (XXIV, 6), anomena-se (XXV, 48), etc. 

L’enclisi és l’opció habitual en oracions finites on el verb està en passat simple: saludà-la 

(XII, 4), fonch-ne (XV, 73),  féu-lo (XXIX, 38), etc. 

Pel que fa a la combinació dels pronoms,317 hem detectat algun cas aïllat on el CD 

precedeix el CI318 o el CD precedint el reflexiu: lo se'n portà (XV, 55); donar-la'm (XXXII, 19). 

En conjunt, s’hi detecten les següents combinacions binàries: 

a) amb LO: sempre amb y (trameté-li lo faraut perquè lo y demanàs, V, 24). 

b) amb LA: un únic exemple (jo no la y gosaria presentar, VIII, 20). 

c) amb ME: me'n parlàsseu (X, 17); atorgar-me-la (XXIX, 11), no·l me devien llevar (XXV, 9). 

d) amb TE: Emperò jo·t do licència que, si tu te'n vols anar, te'n vajes (XXIX, 26-27). 

e) amb VOS/US: molt vos ho estimaria encara que no us ho tinga merescut (X, 13); jo us ne fas 

infinides gràcies (X, 36). 

Pel que fa a les combinacions de tres pronoms, només n’hi ha una amb dues variants: 

la sua gent lo se'n portà a la sua posada (XV, 55) i Llavors dix lo rey que sens dubte ell la se'n 

portava (XIX, 10-11). 

2.2.4.3.8. Els relatius  

 Quant a l’ús dels pronoms relatius, podem assenyalar les següents particularitats: 

                                                 
317 La combinació CD + CI de la llengua medieval no venia determinada per la funció sintàctica sinó per 
factors morfològics. Casanova (1989c) creu que el canvi seguia la tònica de les altres llengües romàniques, on 
es va produir al segle XV i mitjan XVII, mentre que en el català s’esdevé entre mitjan XVI i mitjan XVII. 
L’excepció era quan el CI era el pronom de 3a persona en combinació amb els de CD derivats d’ILLU, que 
feia que es mantinguera CD + CI, amb el pronom sincopat en hi. Per tant  la combinació del tipus li la és 
moderna i dialectal en valencià, no originària. Casanova (1989a: 18) recull la coexistència de les combinacions 
de pronoms febles de tercera, tot predominant la més clàssica: com lo i adverteix, que lo i avien... En un altre 
treball, Casanova (1989b: 75) comenta: «Tots els dialectes catalans presentaren el mateix ordre en la 
combinació de pronoms personals de CD + CI i tots els dialectes, menys el mallorquí, l’invertiren a la 
mateixa època: des de la segona part del XVI fins a mitjan XVII».  
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a) qui: En aquest text només es recullen exemples del model clàssic, que reservava             

la forma qui per a substituir antecedents de persona, amb funció habitual de subjecte, i 

amb antecedent preferentment masculí (don Lançarot de Valois qui derrocà del primer colp a 

micer Jordi, XV, 42-43). En set ocasions va precedit per article o per demostratiu (aquell qui, 

los qui). En algún cas l’antecedent és femení (O, gloriosa verge Maria, vós qui sou llum y mare 

de tota consolació, XXIII, 42), i casos on el relatiu acompleix d’altres funcions sintàctiques 

(Aquest és el cavaller per qui tu tant de bon cor pregas, XXXVI, 15-16). 

b) que: el relatiu va anar reemplaçant qui319 i en aquest text comprovem com que és            

la forma majoritària, perquè front a la dotzena de casos on apareix qui, el relatiu que 

cobreix tota la resta de funcions: Gàl·lia, que ara és dita França (I, 2); aquest és lo meu amor que 

me teníeu (VII, 34); aquella que és causa de la mia tardança (XVI, 12-13), etc. 

c) què: apareix en poques ocasions (la sua dignitat en què ella ere, XIII, 7). 

d) lo qual: la forma el qual amb funció subjecte apareix manta vegada; també recollim 

algún cas en funció de CI (un cavaller, al qual lo rey de Nàpols feÿa molta honra, IV, 27-28), i 

amb funció genitiva de possessió (sant Pere, del qual ell tenie lo nom, V, 4). També molts 

exemples de la forma femenina en les distintes funcions suara esmentades (la sua ama, la 

qual la avia criada, VII, 10), de les formes plurals, tot i que en menor quantitat: y mirave los 

anells, los quals ella molt estimave (XI, 37-38); grandíssimes festes, les quals duraren trenta-dos 

dies (XXXVIII, 18). Només hi ha dos mostres de la forma las quals (ahont totes les naus dels 

mercaders arribaven, en las quals venien gran multitut de hòmens, XXVI, 8). 

d) lo que/ cosa que: l’ús de la forma neutra lo que és abassegador al text, però hi detectem 

cinc casos on s’empra cosa que (no fassau may cosa que sia mal feta contra la nobleza, IV, 10). 

 

 

 

                                                 
319 Martí (1997: 108) explica la pèrdua de terreny de qui a favor de que en funció de subjecte a partir del segle 
XV, que fou menor en persona masculina; i hi afig: «Al segle XVIII, en la documentació valenciana que hem 
consultat, normalment hom usa el pronom que, el qual és l’habitual actualment».  
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2.2.4.3.9. Els verbs 

 Morfologia verbal 

a) Les desinències de la cinquena persona. S’hi detecta una convivència dels morfemes de 

segona persona del plural –eu i –au, amb clar predomini del darrer: estau (III, 28), posau 

(VII, 24), demanau (VII, 43), pensau (IX, 9) front a feu (VI, 32), aneu (IV, 9), voleu (III, 35), 

sabeu (III, 24)… tot plegat ben poca cosa i sovint les mateixes formes repetides. La gran 

majoria d’ocurrències en –au es fan servir per al present de subjuntiu i per a l’imperatiu: 

siau (III, 44), atorgau (IV, 6), guardau (IV, 10), digau (V, 26), etc. 

b) La velarització. La llengua medieval produïa formes no velaritzades, però                     

les velaritzades van anar estenent-se dins el sistema. En el text trobem casos de covariació 

o de simple preferència per unes formes o altres: presenten només formes velaritzades    

els verbs poder (pugue, XII, 21; puga, XI, 23;  pugam, XXV, 23) i venir (vinga, XIII, 53;  vingau, 

VI, 27), mentre que apareixen sense velaritzar voler (vulla, VIII, 18; vulles, XXIX, 22) i ésser 

(sie, VI, 35;  sien, XXVIII, 14; siau, XI, 4).320 

c) Formes incoatives.321 Només apareixen unes poques formes construïdes a partir del 

morfema –ESC, fonamentalment en present de subjuntiu (perseguesca, XXXII, 9; corregesca, 

XIV, 29;  fenesquen, XXXII, 17). 

 El temps verbal 

a) Present d’indicatiu. Malgrat la presència de la vocal epentètica en nombrosos casos,     

el text està farcit de formes –arcaiques– de primera persona singular amb morfema zero: 

am (IX, 42), prech (IV, 5), consider (III, 15), pens (VII, 42), deman (VIII, 9), promet (X, 23), declar  

                                                 
320 Mas (1994: 99) recull, sobretot, formes velaritzades (en ser predominen les no velaritzades, sia, sien); en 
(2015: 65) afirma que les formes no velaritzades són una romanalla lingüística. 
321 En Regiment (1971: 130-131), Veny detecta que els incoatius són en ix, ixen, isque, isquen front a les formes 
orientals (encara que hi algunes vacil·lacions com seguexen, enseguesque, etc.) que també es poden observar en 
un altre text lleidatà, però del XV, el Speculum Prioris de la Confraria de sant Salvador de la Seu de Lleida (1483). 
Veny creu que la diferència –ix, -isca «abraça gairebé la totalitat del català occidental i el valencià. 
L’ascendència del fenomen és, doncs, ben antiga. Pel valencià s’havien adduït exemples de la llengua 
medieval, però, pel que pertoca al lleidatà, la informació era parva, per no dir nul·la. És gairebé segur que la 
diferència remunta a la època llatina» (p.132). Escartí (1999: 135) troba en el Dietari un predomini de la forma 
–ix, encara vacil·lant al XVII, que acabaria imposant-se al XVIII, front a l’infix –eix, en recessió.  
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(X, 10). Només uns pocs presenten la doble forma: am/ame (VIII, 17), declar/declare (XIII, 59), 

desig (III, 42)/desitje (XI, 12), coman (XXI, 47)/acomane (XXV, 18). La resta són formes amb –e: 

acepte (XIII, 71), parle (XI, 5), dexe (IX, 14), pose (XIII, 66), renuncie (XV, 71), etc.; hem trobat 

una sola forma amb desinència –o: demano (IV, 5).322 Aquest predomini aclaparador de               

la desinència –e ens fa pensar, de nou, que l’autor podria ser valencià. 

La forma habitual per a la primera persona singular del verb ésser és só (III, 42), mentre 

que de som només tenim un exemple: car jo·n som ara molt segura (XXIII, 36-37).323   

b) Present de subjuntiu. Les formes documentades tenen la vocal epentètica –a: plàcia 

(VIII, 19), vulla (VIII, 18),324 vinga (XIII, 53), etc. Quant a l’ús de l’imperatiu, es feia servir     

–com en l’actualitat– les formes d’indicatiu i de subjuntiu.325 En el text trobem plàcia-us 

(XXV, 20) i plàcie-us (XXXIII, 20), sia (XIII, 23) i sie (VI, 35), siau (III, 46) i sien (XXVIII, 14).  

c) Imperfet d’indicatiu. La terminació habitual per a primera i tercera persones singular és 

–ave, tot i que –ava també s’hi dóna. També predomina –ie sobre –ia. Pel que fa a algunes 

formes de verbs irregulars de la 2a i 3a conjugació trobem: per al verb dir predomina 

clarament deÿa (VI, 4) sobre deÿe (XVI, 16), i deÿen (IV, 3) és l’única forma per al plural; del 

verb veure veÿa (XXX, 13) sobre veÿe (XXIV, 9); i del verb fer feÿa (IV, 28) sobre feÿe (V, 20) 

quasi residual.326  

                                                 
322 Gulsoy (1993: 443-444) situa l’aparició de la desinència –o més aviat a les zones rurals i capes socials baixes 
a les primeres dècades del segle XV, quan el català peninsular estava introduint la forma valenciana en –e, 
que progressivament va anar quedant arraconada junt amb la desinència zero, fins que a primeries del XVII 
ja devia gaudir d’àmplia acceptació social, i al segle XVIII era la forma més general. El gust dels autors del 
XVI per –e o zero i el fet que només trobem una única forma en –o, ens permet apostar per una datació més 
avançada que la de 1650. En el text de d’Agramont, la desinència exclusiva és –e, per la qual cosa Veny 
afirma que això «ens autoritza a concloure que l’actual pronunciació lleidatana [pórte] amb [-e] té fondes 
arrels, car remunta probablement més enllà del s.XIV» (1971: 129). 
323 Casanova (1989: 16) assenyala que la primera persona del plural del present indicatiu apareix sempre en    
–am, mai en –em (confiam, estam, parlam). 
324 Forma pròpia de la varietat occidental. 
325 Al respecte, Gulsoy (1993: 354) aclareix: «El subjuntiu era corrent, sobretot, en els verbs de la segona 
conjugació, si bé sense ser exclusiu, de manera que alternaven sapiats i sabets. A mitjan segle XV, quan 
apareixen les formes en –u amb carácter general, cantats cedeix el lloc a cantau, dormits a dormiu, i sabets a 
sabeu i sapiau». Opina Gulsoy que el canvi de cantau a canteu, i de digau a digueu, es produí per un seguit 
d’encreuaments analògics. 
326 Mas (2015) recull formes de l’imperfet d’indicatiu no acabades d’evolucionar (feÿa, feÿen). 
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d) Imperfet de subjuntiu. Totes les formes trobades procedeixen del plusquamperfet de 

subjuntiu amb –s: arribàs (XXI, 55), hagués (III, 36), fos (VII, 21), fossen (VI, 12), anàs (VI, 

22).327 També s’observa la distinció entre vinguessen (IV, 31) per a subjuntiu i vingueren     

(V, 9) per a passat simple.328  

e) Passat. Predominen les formes sintètiques amb una presència escassa de les formes 

perifràstiques, com ara va presentar (XXII), va’ls soltar (XXIV), o se’n va anar (XXXIV, 24-

25).329 Trobem una alternança entre les formes dix (III, 1) i digué (XXXVII, 5) tot al llarg del 

text, però amb clara dominància de la forma forta, romanalla d’un estadi lingüístic que no 

s’adiu amb la tardana data de la primera edició del text, 1650.330 Les formes en –ss– 

canviaren la e posttònica per una i en aquells dialectes on la i ha esdevingut marca de 

subjuntiu, però en el nostre text no hi apareixen: recullissen (XXX, 10), diguessen (IV, 2), 

poguessen (XVII, 23), fessen (XV, 29), aguessen (XXVI, 11), volguessen (XXVIII, 27). 

                                                 
327 Martí (1997: 125-126) recorda pel que fa a l’imperfet de subjuntiu i el condicional en –ra, que en valencià 
era poc nombrós en relació a les formes tradicionals en –s, però al XVIII ja prevalen les modernes sobre les 
antigues. Només uns pocs exemples en –as i en –es: anàs, aumentàs, sabés, sabeses. La desaparició del 
condicional en –ra i el seu desplaçament al subjuntiu i substitució per –ria es un procés llarg durant el qual 
conviuen les dues formes, però amb clara tendència a l’ús majoritari de –ria.  
328 Escartí (p.136) diu que en imperfet de subjuntiu predominen les formes en –s, mentre que les formes en    
–ra suposen només un 3%; i el plusquamperfet apareix rara vegada, però amb una tendència oposta: el 70% 
de les formes són en –ra. Observem la incipient aparició de les formes en –ra, que es van imposar en la major 
part dels dialectes valencians. Mas (2015: 67) també detecta el predomini de les formes amb –s– (faltàs, 
perdesen) sobre les formes amb –r- (anara, fermara), les quals acabarien imposant-se. 
329 Les formes perifràstiques encara no estaven molt esteses perquè, tot i que entre els segles XIII i XVI es van 
produir canvis analògics en el pretèrit perfet i es gramaticalitzà la construcció amb el verb anar, seria entre   
el XVI i el XX quan es va produir la substitució progressiva del pretèrit perfet simple pel perifràstic amb 
anar. Mas (1994: 96) i (2015: 66) destaca l’ús privatiu de les formes simples, alhora que remarca la baixa 
presència de passats forts (dix, respost). Montoya (1986: 228) manifesta que el perifràstic va aparéixer per     
les comarques meridionals a partir del XVII; de fet data la primera mostra el 1665 i sospita que el fenomen 
era molt recent. Mas & Montoya (2009: 91-92)  fan un estudi de l’ús del passat simple versus passat perifràstic 
en obres del segle XV: de 31 obres estudiades, només 4 contenen formes perifràstiques. Comenten, a més, 
que sembla que l’ús del perifràstic és propi del registre col·loquial. 
330 La 3a persona dels verbs sigmàtics va ser més resistent a la velarització que la primera  (de la qual hi ha 
testimonis des de mitjan XIII) i es manté rizotònica durant tota l’edat mitjana, «i formes com dix es mantenen 
en textos de XVI i, en alguns casos, del XVIII» (Pérez Saldanya 1998: 238). Mas (1994: 98) només localitza un 
exemple de dix, dins un corpus textual format per 41 documents, datats entre 1565 i 1740, procedents de 
l’arxiu parroquial de la basílica de Santa Maria d’Elx. 
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També trobem una duplicitat de formes en el cas del verb veure, però amb un únic 

exemple de cada forma: Y quant ella se véu en lo camí, (XXIV, 7-8), des que·l viu la primera 

vegada (IX, 11-12).331 

 Quant a la tercera persona del verb ésser, en el text no hi apareix cap mostra de fo ni 

de fon, i solament una de fou (axí estigué dormint la gentil Magalona fins que fou de dia, IX, 46-

47), en comparació amb les més de seixanta ocurrències de fonch; la qual cosa ens dibuixa            

un escenari on la forma preferida fonch seria més aviat pròpia d’un text català del XV, en 

un estadi anterior a la irrupció majoritària de fou.332 

 En nombroses ocasions el verb ésser fa el paper d’auxiliar en verbs de moviment com  

ara fonch desembarcada (XXV, 41), fonch devallat (XXXIII, 1), fonch aposentat (IV, 24), fonch 

tornat  (VII, 1), etc.333 

f) Futur. Solament hem trobat un exemple de forma analítica, atés que, tot i acceptant que 

el primer text fóra del XVI, en aquest segle la declinació del futur i del condicional ja es 

produïa amb les formes fusionades amb haver:334 ell ohirà la vostra petició y tornar-vos-ha       

la vostra leal esposa y amiga (XXXIV, 18). Pel que fa a la desinència de futur d’alguns verbs 

trobem algunes formes etimològiques: porà (XII, 28), poré (IX, 32), porem, poreu del verb 

poder, mentre que no hi apareix cap mostra amb –d–:335 volràs (XXIX, 14) o parrà (XXXV, 22). 

Seguint el gust medieval alguns dels exemples citats fan servir el futur en construccions 

que actualment es basteixen al voltant del present de subjuntiu: Sie fet axí com a vós parrà 

que millor sia. 

                                                 
331 Segons Pérez Saldanya (1998: 236) aquesta variació en el radical és d’introducció tardana. 
332 Martí (1997: 131) assenyala que en la 3a sing verb ser en valencià al segle XVIII alternen fonc i fon; al 
Principat en rossellonés es documentava fonch, que segons Moran (1994: 161) és «un arcaisme exclusivament 
gràfic». Mas (1994: 99) més fonch i fonc que fon. Pérez Saldanya, op.cit., p.240 explica l’evolució del passat del 
verb ésser en tercera persona singular: fo > fon > fonc. 
333 Solà (1991: 43) registra les dues tendències en autors de la segona meitat del XVII. Per una banda, 
Manuzio i Lacavalleria seguint la situació clàssica fan servir ser amb verbs pronominals, amb intransitius de 
moviment i amb ser; per altra, Valles presenta un pas evolutiu més amb l’admissió d’haver en els casos 
assenyalats. 
334 En Regiment, només es detecta un cas de futur separable (s’engenraran malauties semblants e pegar s’an d’uns 
a altres, (1971: 54, 10-11). Segons Veny (ibíd., p.133): «Aquesta separació dels elements constitutius del futur 
romànic té lloc en català fins a finals del segle XVI».  
335 Mas (1994: 97) tenir presenta el grup arcaic –nr (tenrà, que conviu amb tendrà en documents des del XVII. 
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g) Condicional. Sols s’hi troben formes sintètiques. Volem destacar, però, que en el verb 

poder s’observa una alternança força equilibrada entre les formes etimològiques i les que 

contenen –d–: poria (XXIII, 60)/podria (XXI, 10), porie (XV, 5)/podrie (XXXV, 7), porien (XIX, 

24/ podrien (XIII, 79), etc. 

 
 Les formes no personals 

a) L’infinitiu. Destaquem primer algunes formes antigues que s’hi conserven, com ara 

regir que apareix en dues ocasions (regir XIV, 24 i 26);  dar apareix només en dues ocasions 

(deman que us plàcie de dar-me llicència, XXIX, 17 i dar-se a conéixer, XXXII, 48), però donar és 

majoritària (emperò si a vosaltres plau de donar-me llicència, III, 42-43);336 contar té cinc 

ocurrències front a una de comptar (car serie molt llarch comptar-los tots,  XV, 13); pel que fa a 

ser i ésser, aquesta és majoritària en l’obra amb el doble d’ocurrències (estave pensant què 

podia ésser del seu amat, XXIII, 60).337 Al text s’usen de manera sistemàtica les formes tenir 

(VI, 37), valer (III, 4), veure (III, 3) i venir (XII, 27).338 No s’hi troba en aquesta edició cap cas 

d’infinitiu acabat amb –r (fenomen que sí que s’observa en edicions posteriors). Per altra 

banda, pendre (VI, 22) apareix sempre sense la primera -r-. 

b) El participi. Trobem participis forts com treta (XXI, 42) i uberta (XIII, 2). Del verb nàixer 

només trobem la forma nat (home nat sobre la terra, XX, 10); del verb asseure, assegut (XXI, 

58)/asseguda (VI, 14), etc. Quant als verbs tenir i venir: tingut (IX, 5) i vingut (IV, 27) –i no 

vengut– però venguda (XI, 4) i vinguda (XXII, 18), i en plural vinguts (XV, 125). Altres 

participis acabats en –ut: caygut (V, 19), begut (XXXII, 29), perdut (XXXIII, 15), merescut (VI, 

33), corrumput (XXIII, 48), etc. Hi trobem, per altra banda, molts exemples de concordança 

en gènere i en nombre en els temps compostos:  los quals ell avia donats a Magalona (XX, 15),  

                                                 
336 Mas (1994: 99) remarca la convivència de dar i donar. 
337 A Mas (2015: 67) es comenta l’ús exclusiu de ser en lloc d’ésser i l’existència de formes verbals amb doblet 
(dar/donar, regonéxer/reconéxer, anar/ir).  
338 Escartí (1999: 138) dedueix que «cal entendre que la seua difusió ha de situar-se a partir del segle XVIII, 
mentre que veure encara es conserva, tot i que al costat de vorà i voria».  
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no la avia dexada de sa pròpria voluntat (XXV, 62), havie guanyades les justes (XVI, 3), etc.339 

També és possible trobar alguna construcció d’ablatiu absolut: Acabades les justes, los 

cavallers se'n tornaren cada hu en sa terra (XVI, 1).340 

c) El gerundi. El verb fer presenta la doble forma fent i faent, amb predomini de la primera 

sobre la segona: la gentil Magalona fent oració (XXVIII, 28),  faent-los molt gran festa, (VI, 47). 

 Les perífrasis verbals 

a) Perífrasis d’obligació:  

i. deure + infinitiu: per ço no deveu burlar de les pobres de Jesu Christ (XXIV, 15). 

ii. haver de + infinitiu: Has-me de prometre (XXIX, 27). 

b) Perífrasi durativa: anar + gerundi (anà mirant y cercant per la isla, XXXII, 18). 

                c) Les altres perífrasis:  

i. voler: allò li procehïa de gran nobleza en no voler ferir-lo (XV, 82-83). 

ii. fer: ell fa tenir seguretat y justícia en tota la sua senyoria (XXV, 51). 

iii. poder: que per cert no·ls podien millor esmersar (XXX, 21). 
 

2.2.4.3.10. Les preposicions 

a)  La preposició a341 

Trobem algún cas de a davant CD: trobaren a Pierres  (XXXII, 24).342 

b) La preposició per  

L’alternància entre per i per a en oracions finals sembla clarament definida. S’empra per 

davant infinitiu que comença en a i per a en la resta de casos. Així, tenim per anar (VI, 51), 
                                                 
339 Segons Martí (1997: 136) la concordança clàssica en haver + participi, «als segles XVI i XVII era ja escassa, 
almenys en valencià, i als segles XVIII i XIX els casos en què hi ha concordança en valencià són encara més 
rars, i aquest només es produeix quan el complement directe precedeix el participi i és un pronom feble 
femení». I afig després: «En el català del Principat al segle XVIII, on també abunden els casos d’invariabilitat, 
la concordança és més usual que en el valencià contemporani». 
340 Mas (2015: 68) recull aquestes formes de participi sigmàtic (permés, contesos, compós); comprova                   
el predomini absolut de sigut sobre estat, i la presència de formes arcaiques de venir (vengut)  i tenir (tengut). 
341 Escartí, op.cit., p.141 parla de l’ús sistemàtic que fa Aierdi de a per a indicar direcció o moviment 
contrastant de manera clara amb el nostre text on la preposició en és emprada sovint amb aquest ús. 
342  Mas (1994: 104) recull alguns casos de CD sense a (bategí un fill de...). 
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per abreviar (XV, 98), per aliviar (IX, 16), per alcançar (XXI, 11) i per a fer justas (II, 9), per a dir 

(VIII, 2), per a vogar (XXI, 17), per a dexar (XXIII, 19); l’excepció, per a abraçar-lo (XXXVII, 10).   

Locucions: per açò (VII, 42), per amor (II, 4), per ara (III, 46). 

c) La preposició en: destaquem restes de l’antic acusatiu llatí de direcció (anave en Aygües-

Mortes, XXV, 38; arribà en Roma, XXV; vingué en Alexandria, XXIX, 36).343 

d) Altres: en gran manera (VII, 8), envers (XII, 4), fins (III, 15), sens (III, 16).344 

2.2.4.3.11. Adverbis:345  

Quant als adverbis acabats en –ment s’hi troba una gran quantitat, i cal destacar que 

alguns adverbis presenten vacil·lació pel que fa al gènere de l’adjectiu base. Així tenim 

alegrement (XXI, 16)/alegrament (XV, 104), cortesment (XI, 19)/cortesament (XII, 4), i fortment 

(X, 7)/fortament (XIV, 38), tot i que aquesta darrera forma és la que predomina sobre         

les altres dues opcions. Només hi ha dos exemples amb dos adverbis en –ment emprats 

junts, el primer amb els dos adverbis acaben en –ment  i el segon segueix la normativa 

moderna d’afegir el morfema només al primer: us vullau regir sàviament y discretament (XIV, 

23);  que me vullau guardar secretament y honesta (XIII, 61). 

a) De lloc:   

 Ací/aquí: ambdues formes marquen proximitat immediata al jo, sense cap distinció 

en el grau deíctic. La primera forma predomina clarament sobre la segona, de         

la qual només se’n troben dues mostres, donant novament una posible pista sobre 

la procedència occidental de l’autor. Així trobem Ací comença la historia (títol);          

                                                 
343 Martí (1997: 164): «en general ja no apareixem exemples de la preposició en per a assenyalar direcció, 
moviment vers un lloc, com era usual en la llengua medieval, però que ja als segles XVI i XVII, experimentà 
una minva considerable en els textos valencians».                           
344 Martí (1997: 179) sobre sens/sense/sinse/sins destaca que l’opció més emprada és sinse, després sense i 
després sens, la qual «continua en ús, almenys escrit, als segles XVIII i XIX, encara que amb una menor 
freqüència que al XVII». Escartí (1999: 144) diu que la forma habitual al XVII era sense, predominant des del 
segle XV; sens era una forma vinculada als textos més conservadors. 
345 A diferència del nostre text, Escartí, ibíd., p.139-140, recull nombrosos castellanismes: alrededor, entonces, 
después, luego, quisà. Mas (2015:72) troba algunes adverbials antigues, sobretot de temps, inusuals en un text 
del segle XVII: desús, honsevol, jamés, nunca, prest. 
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si teniu aquí aquells anells que vós los me amostreu (XXVIII, 7-8).346 

 Dejús: los ulls y un poch del nas –dejús tenie los seus gentils cabells (XXXIV, 37). 

 Prest: jo moriré molt prest de tristícia (XI, 6). 

 Tantost: Y tantost la ama los deixà y se n'anà en una altra cambra (XIII, 19-20). 

 Tostemps: Tostemps lo meu cor me ha dit ell qui era (IX, 8-9). 

 Vuy:347 la honra que vos me haveu fet vuy en aquest dia (XV, 107-108). 

 Jamés: car aquest ame y vull e jamés altre home no auré (IX, 10-11). 

c) De quantitat:  

 Fort: assegué's de sobre una pedra, començàs fort a plànyer (XXIII, 13). 

2.2.4.3.12. Les conjuncions i les locucions conjuntives 

 Les conjuncions de coordinació 

a) copulatives (y, e, hi):348 aportaven-hi moltes almoynes y tots se maravellaven (XXX, 31). Amb 

el reforç d’altres partícules: y encara més que ningú no podria pensar (XIII, 40). 

b) disjuntives: la conjunció o té un ús força restringit amb una dotzena d’ocurrències, i pot 

presentar dos valors, excloent o incloent, lleugerament més abundant aquest darrer: si era 

mort o viu (XXI, 65); sense veure en mi algun bé o virtut, (XIII, 33-34). 

c) adversatives: el mostrari d’aquestes conjuncions es limita a emperò i sinó/sinó que: emperò 

ell no se curave molt de les viandes (VI, 13-14); encara que no y hagués altra rahó sinó aquesta (III, 

36); emperò ninguna cosa li digué sinó que era un pobre cavaller de França (VI, 48).  

d) explicatives: les armes de la verdadera paciència, ço és a saber, a Déu y a la gloriosíssima verge 

Maria (XXI, 30-31). 

e) distributives: anaren los uns d'una part, los altres de altra tostemps cercant (XIX, 14). 
                                                 
346 Martí (1997: 105): «Al segle XVIII ja no documentem en valencià el demostratiu locatiu aquí, el qual s’hi 
mantingué, junt a ahí, durant el segle XVI i fins mitjan segle XVII». Mas (1994: 101) només registra assí. 
347 En aquest mot podem trobar, al contrari del que hem assenyalat fins ara, una marca de varietat oriental. 
348 Escartí, op.cit., p.144 recull la forma y com a habitual, ocasionalment i, però diu «que ja no apareix e». En el 
text de d’Agramont, la grafia habitual és e, recollint-se hi només dues vegades.  
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f) continuatives: axí mateix som trists tots nosaltres que som llurs vassalls (XXV, 53-54); hoc 

encara de tots los de la sua terra (I, 8); més encara tots los qui en lo palau entrevenien (XIV, 44).  

 

 Les conjuncions de subordinació 

Completives: Y dix lo cavaller que micer Henrich era caygut per bona justa (V, 19). Peró també 

la trobem amb altres valors, com ara final (donà llicència a Magalona que anàs a pendre plaher 

ab los cavallers, VI, 22), consecutiva (jo li tinch tant amor que no puch menjar, VII, 20), etc. 

Locatives: l’única conjunció que hi trobem és a hont (arribà a hont era Magalona, IX, 4). 

Temporals: hem trobat les següent marques de subordinació temporal: abans que, 

aprés/després que, axí com (que té un minso ús temporal: y axí com ells arribaren en aquella isla, 

XXXII, 24), des que, fins que, quan/quant (Y quant foren ensemps, XVI, 7), tantost, tostemps, per 

tostemps, etc. 

Causals: car és la conjunció més habitual (car ella temie molt la furor de son pare, XXIII, 62-63) 

molt per davant de perquè (no y podie passar perquè no sabie nadar, XXI, 9). 

Modals: a banda de la presència massiva de com sense combinar-se amb d’altres partícules  

(com dit avem, XXXI, 8), també trobem axí com, tal com, tant com, segons i de manera que. 

Consecutives: de tal manera que cada hu trencà molt gentilment la llança (XV, 41); Y son pare y 

mare lo amaven tant que no tenien altre deport ni altre plaher ni altra alegria (I, 10-11). 

Condicionals: són abundants, sobretot del primer tipus (si vós voleu, jo aniré, XXXV, 17); 

menys les de tipus dos (si ell podie haver llicència de son pare y de sa mare, que ell aniria com a 

cavaller de ventura per lo món, III, 6-8); amb un únic exemple de tipus tres (si jo hagués sabut 

que aquesta era la demanda tua, jo no la t'aguera atorgada, XXIX, 24-25). 

Concessives: l’única conjunció concessiva que apareix al text és encara que: un dia encara 

que no era ben guarit, ell se n'anà a passejar envés la marina (XXXII, 32-33). 



279 
 

Finals: per a que349 (si no donau algun remey per a que jo·l veja y parle ab ell, XI, 5-6) i en uns 

pocs casos perquè (Y la comtesa donà molts donatius a la hospitalera perquè pregàs a nostre 

Senyor Déu per l'ànima de son fill, XXVIII, 23-24). 

 

2.2.4.4. Lèxic350 

En el darrer apartat de l’estudi lingüístic ens pertoca destacar i comentar el lèxic extret 

del text que puga bé resultar més interessant, bé presentar majors dificultats de 

comprensió per al lector modern. Així hem recollit en el glossari una seixantena i escaig de 

mots, dels quals explicarem allò que siga més cridaner del seu significat global o d’alguna 

accepció específica, així com les altres variants formals que recullen els diferents 

diccionaris consultats, la seua datació, etc. A continuació analitzarem dos camps semàntics 

que cal posar de relleu, el del lèxic cavalleresc i el del religiós. El primer perquè, tractant-

se a priori d’una narració cavalleresca, presenta un volum poc abundós de termes 

relacionats amb els fets d’armes; el segon perquè, sense ser un text religiós, n’està amarat 

de vocabulari relacionat tot al llarg de la narració. 

 

 

 

                                                 
349 Escartí (1999: 145) diu que Aierdi empra sistemàticament per a que amb valor final.  
Casanova (1989c: 187-189) critica el fet que la bibliografia catalana refuse de manera unànime la locució 
conjuntiva final per a que; la causa és que a finals del XV les conjuncions finals «o s’havien envellit (per ço que, 
per amor que, que) o començaven a sentir-se poc naturals i populars (per tal que, a fi que) la qual cosa deixava 
pas a una nova conjunció universal i natural: aquesta era perquè» (p.189). Per a que naix vacil·lant al XV, 
acreix els seus casos al XVI, augmenta al XVII i XVIII i és quasi exclusiva al XIX i XX. Casanova conclou que 
per a que és tan genuïna com per a i que va nàixer al XV per necessitats funcionals i semàntiques, però va tenir 
una sort dispar segons els territoris: «A causa de les favorables condicions prosòdico-fonològiques del català 
occidental hi arrelà, especialment i després de moltes vacil·lacions en català occidental meridional (a 
diferència del català oriental on per les mateixes causes no pogué arrelar)». Mas (1994: 105) recull com a 
habitual per a què i no perquè, que era la normativa.  
350 Hem consultat els següents diccionaris: Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB), Gran Diccionari de la 
Llengua Catalana (GDLC), Vocabulari Lluís Faraudo (VLF), Diccionari del català antic (DCA), Regles  de esquivar 
vocables o mots grossers o pagesívols (REV), Diccionari etimològic i complementari de Coromines (DECat), Aguiló 
(Agu), Ferrer Pastor (Fer), Arimany (Ari), Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular catalana 
(Tre), Institut d’Estudis Catalanas (IEC), Fabra (Fab), Bromera (Bro), Albertí (Alb), Diccionari Generalitat 
Valenciana (DGV),  Barcanova (Bar), Diccionari Manual de la Llengua Catalana (DMLC).  
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2.2.4.4.1. Glossari351 

acabar v tr ‘Convenir-hi, posar-s'hi d'acord’, segons el GDEC. El DCVB ens el dóna com a 

sinònim d’aconseguir, obtindre, i afig que s'usava molt en la llengua antiga, i el nom 

de  la persona, de qui s'obtenia la cosa, anava precedit de la preposició amb. Agu i 

DECat donen el significat d’ ‘aconseguir’, documentat ja al s.XIII (XXXV, 17). 

acomanar/comanar v tr Antigament significava ‘posar algú sota la seva protecció, 

demanar-li benignitat d’una altra persona’. El GDLC n’amplia l’abast amb el sentit de 

posar-se sota la potestat o el domini d'un senyor major, tant en forma merament 

personal com per raó de terres, de castells o de feus atorgats per aquest a qui es 

comanava o bé per manament del príncep, com veiem en “Y ell se acomana a vostra 

senyoria” (XI, 22). Però en el cas de “més que més la senyora Magalona, a la qual me 

comanareu si us plaurà” (VIII, 15)  també podria entendre’s com  enviar salutacions a un 

absent, enviar-li records, expressions d'afecte, sentit amb el qual encara s’empra a 

Mallorca i Menorca. El DECat documenta comanar a mitjan segle XI i parla de               

la introducció de la variant amb prefix a- a finals de l’Edat Mitjana.  

adjutori m ‘Ajuda, auxili’. Antigament, a més, ‘reforç (moral)’, i Agu dóna acorriment, 

socors i, a més, confort (XIV, 26).  

adobar v tr ‘Posar una cosa en ordre, així com cal que estiga’. Disposar una cosa, per fer-

ne ús (XXXIV, 30). 

adreçat  adj ‘Apariat, proveït de les coses necessàries per a qualque cosa’. Amb la variant 

‘endreçar’ el DECat parla de l’ús que ací referim, donant un exemple d’Eiximenis 

(Dones, Prosif. v, 6): “les dones han de endreçar casa per rahó de les festes”, (IV, 32). 

afectadament adv ‘Amb afecte’. No pas amb afectació en els casos trobats, com ara “jo vos 

prech molt afectadament, axí com la mare pot pregar a son fill” (III, 38). El DECat diu que 

afectat i afectadament són freqüents des del segle XVI en fórmules com afectat servidor, 

prec afectat (III, 34). 

                                                 
351 Les paraules apareixen en ordre alfabètic (els mots van en singular i verbs en infinitiu. Hem destacat, a 
més, els arcaismes i els pocs castellanismes que s’hi troben. Per defecte, sempre es farà constar la definició 
del DCVB; en cas contrari, s’hi especificarà la procedència. Indiquem entre parèntesi el capítol i la línia on es 
troba el mot. 
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afectió (>afecció) f  Segons DECat es tracta de la disposició de l’ànima, inclinació, tirat a 

(una cosa). VLF ho defineix com amistat tendra, simpatia o atracció amistosa. Bar diu 

‘inclinació, amor, afecte envers algú o alguna cosa’ (IX, 4). 

amanit  adj ‘Preparat, disposat per a l’us que se n’ha de fer’. El DECat no el documenta 

abans de 1695 a Lacavalleria, però diu que apareix també en relats i cançons populars 

des de principis de segle XVI, i potser ja en el segle XV. DECat el defineix com 

preparar, disposar una cosa de manera apta o convenient per a l’ús que n’han de fer i 

fa el següent comentari: «I realment ni el dicc. Alcover-Moll ni jo no en tenim 

testimonis medievals, cosa que crida l’atenció en un verb important i que ve del gòtic. 

En trobem alguns testimonis que poden ser una mica anteriors al de Lacav.: 

«vinguessen ben endrezats i amanits en lo camp» en la Història de Pierres de Provença y 

de la Gentil Magalona (AlcM), p.p. Miquel i Planas segons l’ed. de 1650 (i crec que ja té 

en compte una ed. de 1616), però pel llenguatge aquesta obra no sembla en res 

anterior al S. XVII» (IV, 32). 

aparer v intr ‘Semblar’, en el sentit de ser de l’opinió. El DIEC dóna tant ‘aparéixer’, com 

‘semblar’ [usat quasi sempre en pr ind sing 3 apar] (III, 18). 

aportar v tr ant ‘Tenir habitualment en si’, tant immaterialment com material. DECat diu 

que és dur a la persona que parla tant o més que a aquella de qui es parla (V, 5). 

arpa f  ‘Mà o peu d'animal que té ungles llargues i torçudes per agafar’. Agu dóna urpa i la 

data als segles XV-XVI (XX, 21). 

ataviu m ‘Ornament de la indumentària’, castellanisme. El DCVB és l’únic diccionari que 

la recull, citant el nostre text (Magalona féu fer molts vestits y atavius), junt amb d’altres 

exemples del París i Viana, el Vita Christi d’Isabel de Villena, el Procés de les Olives, etc. 

Agu recull ataviament –citant el Pierres– i ataviu. Es tracta, doncs, d’una paraula ja 

habitual en la nostra literatura des de la segona part del segle XV. DECat afig que 

ataviar va pendre arrels a València ja a la fi del XV (XXXVI, 33). 

ausell m ant. ‘Au petita’. Les variants ortogràfiques antigues són: auzell (< AVICELLU), 

ausel i aucel. Segons el CIVAL, apareix al Diccionari de Rims de Jaume March (1371). 
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DECat diu que les tres variants són freqüents en els escrits medievals, i que, avui, 

ausell és forma dialectal (XX, 20). 

avinença f Segons el VLF, ‘conveni, ajust, concòrdia, acord’. DECat documenta ‘fer 

avinença’ al segle XIII (XXV, 39). 

benefici m ‘Acte o efecte de fer bé’. El DCVB dóna aquesta definició amb l’exemple extret 

del nostre text: les sues oracions y beneficis no eren vans, car ell la avie oÿda y avia tornat lo 

seu leal amich Pierres (XXXIV, 27). 

carament adv ant. ‘A gran preu, amb gran interés’. Segons el DIEC vol dir tendrament, 

sol·lícitament; amb instància. Tre diu que és ‘amablement, amb insistència’ (XVII, 22). 

celar  v tr ‘Amagar, ocultar’. Ja documentat al segle XI, segons DECat (XVI, 24). 

clamar-se v refl Segons VLF, ‘plànyer-se, lamentar-se, manifestar descontentament contra 

algú’. Ari parla de ‘fer una exclamació, queixa, veu llastimosa, indicant passió, 

ressentiment, malcontetament, aflicció’ (XXIII, 50). 

crestall (> cristal) m ant. ‘Pedra preciosa’; fig. ‘cosa clara i transparent com lo cristall’. 

Crestall és forma més habitual al segle XIII front a cristall que ho és al segle XIV. 

Presenta nombroses variants ortogràfiques antigues: christall, crestal, crestayl, crestayll, 

crestay, crestai. Va tindre llarga vida com a cultisme fins al segle XIX. En el nostre text 

se’ns diu que els pits de Magalona “eren més blanchs que lo mateix crestall” (XX, 6), que 

es caracteritza per ser incolor, com llegim al DGV ‘varietat cristal·litzada de quars, 

transparent i incolora’.  

curar v tr  VLF dóna ‘interessar-se a’ (sobretot en l’expressió “no curar de”), com en aquest 

exemple: “Emperò ells no curaren gens d'ella car no y avie ningú que la conegués ab aquelles 

robes” (XXV, 29). Alb diu que és ‘ocupar-se, fer cas’. Agu recull aquest significat i dóna 

un exemple del Tirant (III, 52: «Cercau d’ací avant qui’ns done remey a vostra ficció, que no 

m’en vull més curar…». DECat data la primera documentació al segle XIII.  

cuydar v int ‘Fer prop, estar a punt de fer una cosa; estar en ocasió imminent de fer-la’.  

Fab parla de pensar, creure, presumir, i Alb afig el matís d’especialment una 

possibilitat immediata (XIX, 16). 
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deport m Segons Agu, consol, alegria, però també diversió, recreació, esbarjo, comunament 

a l'aire lliure. Ari matisa que es tracta d’esbarjo amb exercici físic, i com a prova de 

destresa. DECat explica que aquest mot es va antiquar força després de l’Edat 

Mitjana. VLF parla, a més, de recreació física o espiritual (I, 11). 

desliure adj ‘Hàbil, ágil’. Els diccionaris DCVB, GDLC, DCA, Fer, etc. ho defineixen com 

llibert, alliberat, exempt, deslliurat, però això no fa cap sentit al nostre text: “Y vent lo 

rey que aquest cavaller era tan valent y desliure de son cos y de tant noble condició y tant 

cortés” (VI, 3). La raó és una traducció dolenta, o com a mínim estranya, si revisem els 

textos francés i castellà: “habille et vaillant de son corps” (Babbi 2003: 18; Roudaut 2009: 

67); “ábile y valiente de su cuerpo” (Baranda 1995: 293). DECat diu que és mot molt usat 

ja al segle XIII i dóna les variants desliure, deliure, delliure i deslliure; a més informa que 

era forma en decadència a finals de l’Edat Mitjana, donant un exemple d’un autor 

mallorquí datat el 1487.  

devisar/divisar v tr Apareix amb tres significats diferents: primer, en “de diverses viandes, 

les quals no les porie hom anomenar ni divisar” (VI, 12) té el significat de ‘senyalar, 

indicar’, de manera descriptiva; segon, en “jo só contenta de morir de la més cruel mort 

que vostra Alteza sabrà devisar” (XIX, 20) cal llegir-lo com a ‘decidir, pensar’; per últim, 

significa ‘adornar d’emblemes i figures ornamentals’ en “tantost se féu fer gentils 

vestidures reals, car ella tenia ab què pagar-las. Y tenie gran  enteniment pera devisar-les y féu-

las fer tals com a ella pertanyien...” (XXXIV, 29), hem d'entendre que en el sentit més 

bàsic de dissenyar o cosir roba.  

disfamar  v tr ‘Dir mal d'algú; llevar-li la bona fama’. Tanmateix, l’única ocurrència al text 

sembla anar més enllà: “no voldria sinó la vostra deshonra, disfamar-vos y aprés dexar-vos”. 

La combinació de deshonra i difamació connoten alguna mena de relació sexual 

fugissera (VII, 26). 

encontre m ant. ‘Topada entre guerrers o armes enemigues’. Fab diu que és una topada 

entre dues persones o coses, l’una contra l’altra, especialment amb hostilitat (XV, 39). 

enderrocar v tr ‘Llançar a terra una persona o cosa que estava dreta o enlairada’. Agu dóna 

derribar i cita del Tirant (XV, 56). 
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ensuziar v tr ‘Embrutar’. Altres variants recollides a diferents diccionaris són ensutziar, 

ensutzar, ensutzeir, ensutzehir, ensutzahir, ensutzir i insutzir; DECat no recull la forma. 

Magalona “cobrí's de manera que escassament li podien veure la cara, y lo que mostrava ella 

ho ensuzià ab saliva y terra” (XXIV, 23-24).  

entremetre v refl ant. ‘Inquirir, cercar informació’ (IV, 24). 

entrevenir v intr ‘Freqüentar, entrar sovint en un lloc’.  El DCVB cita el Pierres de Provença: 

“mes encara tots los qui en lo palau entrevenien” (XIV, 44). El DIEC especifica que es tracta 

de freqüentar una casa, un indret qualsevol. 

espuela f ‘Esperó’. Aquest castellanisme tan estés hui en dia ja es troba documentat al 

segle XVI, segons el DCVB –únic diccionari que recull el mot (V, 11).352 

faraut m ‘Torsimany’, és a dir, intèrpret o intermediari que fa entendre dues persones que 

parlen llengües diferents. Tot i que en el context de les justes aquest faraut cal ser entés 

com l'oficial que en l'edat mitjana tenia el càrrec de portar els missatges, ordenar       

les festes cavalleresques i portar el registre de la noblesa. És el que es pot deduir del 

seu ús als capítols V i XV: féu cridar per lo faraut que lo cavaller de les claus se'n portava lo 

pris y l'honra del camp. Ara bé, quan al capítol XXII Pierres és presentat al soldà de 

Babilònia cal pensar que el faraut sí que fa d'intèrpret: féu-li demanar per un faraut si ell 

sabie servir en la sala. El DECat el data amb el seu sentit propi d’intèrpret sota la forma 

herau i arau c.1400, i com haraut en el Tirant. El DIEC recull herald amb aquesta definició 

precisa: «A l’edat mitjana, oficial d’armes la missió del qual consistía a examinar els 

escuts dels participants en el torneig. FIG. missatger; capdavanter». Tre, a més dels ja 

vists de missatger, correu, enviat o intèrpret, diu que és ‘rei d’armes’ (V, 24; XXII, 7). 

guardabràs m ‘Peça de l’armadura que protegia el braç’ (XV, 96). 

                                                 
352 El CIVAL recull dues referències: la primera d’autor anònim sota el títol Alguns documents i cartes privades 
que pertanyeren al segon duc de Gandia (1493: 109) on llegim en un inventari “sis parels de calças negres per als 
moços d’espuelas de sa senyoria”; l’altra procedeix del diari de Pere Joan Porcar Coses evengudes en la ciutat i 
regne de València (1585, II: 748), on es descriu una mena de cerimònia d’investidura religiosa, durant la qual 
“Don Laudòmio Mercader li calçà la una espuela y don Francisco Juan, alcayt del real, l’altra”. Allà mateix 
esperó hi apareix en nombroses ocasions en textos del XV, com ara els Sermons de sant Vicent Ferrer o            
el Tirant. En  el seu Thesaurus Puerilis (1575: 26)  Onofre Bou recull “espueles o esperons”. 
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guardar v tr/refl A més de nombrosos exemples amb el sentit bàsic de ‘conservar’ o 

‘respectar’, trobem altres amb el sentit de ‘preservar-se, evitar un mal, un perill’:         

“y guardau-vos de mala companyia” (IV, 11);  ‘parar esment’,  íbid. : “guardau que no fassau 

may cosa que sia mal feta contra la nobleza” (IV, 10). DECat dóna les accepcions ‘mirar, 

esguardar’ i ‘protegir, tenir guardat, en guarda’, a més d’uns matisos intermedis de 

‘pendre en consideració, considerar, notar’; d’aquí derivaria ‘guardar-se com, mirar-

s’hi, posar-hi bona atenció’. 

iglésia  n DECat diu que és forma freqüent des del segle XVI, i també és registrada en 

aqueixa època pel CIVAL. El mot no es recull al DCVB, que el considera un 

castellanisme, però Coromines (III, 587) discrepa i aporta testimonis ben antics de la 

forma iglésia (VIII, 2). 

inflamat adj Inflamar en tant que ‘encendre l’ànim (de passió o virtut ardorosa)’ (VI, 15).  

intemerada adj Segons VLF, ‘pura, sense màcula, inviolada’. DECat diu que es tracta d’un 

derivat poc usat de temerari (XXXIX, 10). 

leugera (> lleugera) adj ‘Mancada de fermesa de carácter; mancada de seriositat’ (XIV, 16). 

manto m ‘Mantell’. Diu el DCVB que malgrat l'aspecte castellà del mot, apareix 

documentat en català des dels primers anys del segle XIV (XXI, 3). 

mestre m ‘Títol que es donava al menestral que arribava al tercer grau del seu ofici’:        

“Y tantost féu venir molts mestres y féu fer una bella iglesia” (XXX, 28-29). El DIEC diu que 

el mestre de cases era «el professional que, sota la direcció d’un arquitecte o sense, 

dirigeix els paletes i els manobres».  

micer m ant. ‘Tractament equivalent a mon senyor, que es donava a persones de molta 

autoritat i principalment a gent lletrada’. VLF diu que era un dels majors títols 

honorífics que hom dóna als grans senyors. Agu amplia: «títol que es donava als 

lletrats, advocats, batxillers en arts, en jurisprudència, equivalent també a senyor».     

El DIEC parla d’un «tractament donat antigament als doctors llicenciats en dret, civil o 

canònic». Segons Tre, a Mallorca, ‘advocat’. El DCVB explica que micer o misser, 

derivat de mi senior, podria haver arribat per conducte de l’italià messere amb el mateix 

significat (XV, 30). 
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moneda (no quedar/restar per) v int  Fer les despeses necessàries per a fer front a 

qualsevol necessitat. No hem trobat aquesta expressió en cap diccionari (XXX, 25). 

palàcio m. ‘Palau’. Segons el DCVB, aquest castellanisme ja es troba usat en escrits catalans 

del segle XV (s’aporten exemples d’Isabel de Villena i Arnau de Vilanova), però en     

el nostre text només té una ocurrencia enfront de palau que és la forma predominant. 

Quan s’usa sense article (a imitació del castellà), significa el palau reial o el palau 

principal d'una ciutat: “anant moltes vegades a palàcio més que solia” (XIV, 41). Coromines 

(VIII, 121) afirma que en el Renaixement  aquesta forma va fer fortuna, sobretot en 

terres valencianes. 

parament m ‘Allò amb què es para o adorna una cosa’. No parlem ací dels paraments de 

casa en tant que conjunt de mobles d’una casa, sinó d’allò que es refereix al conjunt de 

roba que adorna un llit, un altar, etc. (llençols, estovalles i altres peces de tela). Ací, 

però, els paraments de dol són les teles negres que cobreixen un túmul o un lloc 

destinat a un servei funeral, com ara el palau dels comtes de Provença (XXVII, 32). 

pensar v tr ‘Preocupar-se, tenir esment d’algú, de fer quelcom’. L’exemple (c) del DCVB 

procedeix de l’Arbre de la Ciència de Llull: Aquell cavall era sojornat e ben pensat. En 

relació amb aquest sentit, el VLF defineix pensar com donar a menjar, péixer o cuidar, 

alimentar (referit a una bèstia domèstica); de la mateixa manera Agu dóna cuidar, 

parlant de cavalls. Tre diu que l’accepció d’engreixar una bèstia es recull a Torà de Tost 

(Lleida) i a Eivissa. Coromines diu que l’accepció de ‘cuidar-se, tenir cura de’ és molt 

estesa a l’Edat Mitjana, molt particularment aplicada a les bèsties, a les cavalcadures. 

Al nostre text trobem: y los seus cavalls foren molt ben pensats (V, 2-3). 

presades adj  ‘Estimar; atribuir valor; judicar que una cosa té valor’. El GDLC dóna tenir en 

gran estima; Aguiló cita el Diccionari de Jaume March i defineix presar com estimar, 

apreciar;  i DCA el fa sinònim d’ honorat, distingit. Coromines diu que a mitjan segle XIII 

presar ja havia vocalitzat – z en –u, però aquest mot va mantindre la variant arcaïtzant 

durant més temps que altres casos semblants (IX, 31). 

pris m ant. ‘Premi’. VLF ens dóna la definició més completa en tant que recompensa oferta 

a aquell que en un concurs qualsevol fa prova de superioritat; premi, guardó (II, 2). 
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punta del dia ( a la) m ant. ‘Quan comença a fer claror del dia, però encara no es veu         

el sol’. DECat recull ‘la punta del dia’  o ‘de l’alba’, documentat en la segona meitat 

del s.XV i el DCVB ‘a punta del jorn, a punta d’alba o a punta de sol’ (Magalona 

semblava una estela del cel quant hix a la punta del dia, XV, 26-27). 

recapte m ‘Esment, atenció, que hom posa en una cosa, a fer-la, a procurar que vagi bé’. 

Així, el Tre defineix recaptós com ‘diligent’. Segons el GDLC i Ari, donar recapte és 

proveir a una cosa, tenir-ne cura: Y Pierres estant en lo hospital, per lo gran recapte que allí 

li donà, començà molt bé de guarir (XXXIII, 10). L’altre significat present a l’obra és molt 

distint (Per amor vostre jo lo y presentarè y daré vostres encomendacions y procuraré recapte y 

gràcia que vós parleu ab ella, X, 41-42), perquè el DCVB, que recull aquest mateix 

fragment com a exemple del mot, diu que antigament era l’obtenció d’una cosa a força 

de demanar. Per a aquesta accepció, recorrem a Agu que dóna, entre d’altres, el 

significat d’’ocasió’. DECat diu que donar recapte és ‘arranjar alguna cosa’ i VLF diu que 

donar recapte és donar o subministrar el necessari per fer bé alguna cosa.  

regullosa adj ‘Que té rogall i sona amb rogall’. El DCVB cita el Pierres: «Tornà del tot 

regullosa per lo molt que cridat havie» (XXIII, 10). La forma regullosa es conserva com a 

dialectalisme a l’Empordà i a Mallorca.  

reputar v tr ‘Considerar una cosa de tal manera, tenir en tal o tal opinió’ (XV, 71).  

requesta f  ‘Demanda, requeriment’. L’únic exemple és: Moltes justes y torneigs manà fer lo 

rey per requesta de la gentil Magalona (VI, 1). Efectivament, la locució preposicional       

a requesta de cal traduir-la com “a petició de”. 

retret m ‘Cambra privada o lloc retirat on algú pot isolar-se de la comunicació amb          

els altres’. Tant el primer exemple (Quant Pierres fonch tornat a la sua posada e fonch en 

son retret, VII, 1) com l’escena en què la comtesa s’endú Magalona per a parlar en 

privat (las dos se apartaren a un retret y allí parlaren, XXVI) il·lustren clarament el sentit 

del mot. 

semblant m ‘Cara, especialment en tant que manifesta l'estat de salut, d'ànim de                

la persona’. Alb i altres diuen que fer semblant d’una cosa és ‘fingir, afectar l’aire’, 

(Magalona restà ab la sua ama en la cambra sense fer semblant de res, XIII, 80-81). 
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sentiment (haver) v int Bar parla de sentiment com de ‘sensibilitat’, s’entén que del cos, és a 

dir, de consciència. Agu aporta un exemple del Tirant ben evident: curaren-li la cama e 

la y dreçaren un poch, e de tot lo que li feren no tingué sentiment negú (cap. 290), que 

correspon perfectament amb el que li esdevé a Pierres (Emperò Pierres de dolor y ànsia 

era mitg mort, que sols no hagué ningun sentiment com lo prengueren, que ell mateix no 

sabie si era mort o viu, XXI, 63-65). 

servar v tr ‘Guardar, cumplir, seguir exactament (allò que s’ha promés, allò que és 

obligació)’: servaré tots los juraments que jo us he fets, (XVII, 6). 

sobrepujar v int ‘Ésser superior (a algú, a alguna cosa) (XV, 27). 

traspassar v tr ‘Superar en vàlua, en intensitat’. DIEC el dóna com a sinònim d’ultrapassar, 

que defineix com «estar per sobre d’algú o alguna cosa en quantitat, qualitat, etc. 

sobrepujar». VLF dóna ‘avantatjar, sobrepassar’ (aquesta flor traspassa totas las altras de 

gentileza y de totes coses, XXX, 6). 

visió f ant. ‘Somni, interpretat com a revelació especial i àdhuc divina’, segons el GDLC. 

DECat diu que es tracta d’un somni o visió il·lusòria del qui dorm o vetlla. VLF parla 

de vana imatge que hom creu veure per al·lucinació, per por, per somni i per 

superstició (jo só vinguda a vosaltres per declarar-vos una visió que jo he vista aquesta 

mateixa nit, XXXVI, 11-12). 

2.2.4.4.2 Camps semàntics 

 L’objectiu d’aquest apartat és cridar l’atenció sobre dos aspectes que ens poden 

permetre encabir la novel·la dins –o fora– del gènere cavalleresc breu. El primer d’ells és  

la limitada presència de termes bèl·lics o guerrers en una novel·la de cavallers, que podria 

estar motivada per les limitacions d’extensió del text. L’altra qüestió és l’omnipresència de   

vocabulari religiós en una obra suposadament profana. Ambdós matisos ens fan dubtar 

sobre la classificació d’aquesta novel·la curta, que s’allunya de l’habitual dinàmica 

d’enfrontaments dels clàssics de cavallers, tot mantenint i augmentant l’element més 

sentimental i el bizantí, sota un halo de religiositat que amara el text de principi a fi. 
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 a) Justes i torneigs 

 Si per algún camp semàntic deuria destacar –entre d’altres– una novel·la 

cavalleresca és pel lèxic bèl·lic, de combat, esportiu o real. El nostre heroi és més aviat un 

sportsman ensinistrat per a enfrontaments cortesans. Així, observem que els fets d’armes es 

limiten a l’àmbit de les corts de Provença i de Nàpols, respectivament. Només en quatre 

capítols (II, V, XV, XXXVIII) llegim sobre justes i torneigs, essent tota la resta aliena als 

enfrontaments cavallerescs. En realitat els capítols importants on se’ns descriu escenes de 

combat són el capítol V on Pierres es dóna a conéixer com a excels cavaller a la cort 

napolitana i el capítol XV, el més llarg de la novel·la i el que més prolixament descriu les 

justes. Els mots que conformen aquest camp semàntic són els següents: justes, torneigs, pris, 

catafal, cavall, cavaller, cavalleria, cavalleries, moço d’espuelas, patje, camp, ferir, enderrocar, 

executar, encontrar, faraut, armes, armar-se, desarmar-se, llança, guardabras, etc. La paraula 

cavaller és la més profusament emprada molt més que cavall, mentre que cavalleria i 

cavalleries queden en un lloc molt secundari o quasi marginal. La raó és que el mot cavaller 

apareix més sovint com a tractament que com a descriptiu d’una activitat concreta, més 

com a llenguatge cortesá que com a referència a la figura bèl·lica del guerrer. Tret dels dos 

episodis de les justes, els cavalls només serveixen com a mitjà de transport, no com a 

símbol de cavalleria. Aquesta es menciona com a institució que depassa les destreses 

militars i s’associa a noblesa i a honorabilitat; i fer cavalleries apareix en una sola ocasió com 

a sinònim de fer fets d’armes.  

 El vocabulari armamentístic és força limitat: quan un cavaller ha d’entrar al camp de 

combat ha d’estar armat, i sembla que la llança és l’única arma que l’autor coneixia perquè 

no hi ni una sola menció al mot espasa.353 L’objectiu és enderrocar amb bon amor el cavaller 

oponent, quan s’encontren i es fereixen amb les llances, sense que la sang arribe al riu           

–excepte en el cas del cavaller Lançarot de Valois, únic ferit real del torneig. Acabat           

el torneig, els cavallers es desarmen. Com que el lèxic de l’armadura i del cavall no pareix 

important, només podem trobar els mots estrep, element que permet la subjecció dels peus 

                                                 
353 Pierres empra dos tipus d’armes en la novel·la: la llança en les justes i la pedra quan persegueix l’ocell. 
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del cavaller damunt l’animal, i el guardabràs, protecció del braç del cavaller, que era un 

dels components de l’armadura. 

 Abans i després del torneig el patje i el moço d’espuelas semblen ser les úniques 

assistències amb què compta el cavaller en el camp. El rei, convocador de la festa 

cavalleresca, envia el faraut perquè s’encarregue de coordinar tot el que allà s’hi esdevé i 

atendre els cavallers a peu de born. 

 Els torneigs i les justes com a espectacle purament esportiu entre cavallers necessita 

d’uns ulls espectadors i amorosos que es deliten veient com els nobles de les diferents 

corts europees executen les armes. El catafal està ple de gom a gom i el presideix el rei,        

la reina, Magalona i les altres dames i donzelles, observant embadalides els bells guerrers. 

L’objectiu final del torneig central és que micer Jordi de la Corona obtinga l’amor de 

Magalona, raó per la qual va sol·licitar al rei Magaló que convocara el torneig. El pris dels 

torneigs no sempre és tan evident i, de fet, mai s’especifica en aquesta novel·la què és: no 

es tracta de cap objecte material perquè sempre va associat a les paraules honra i honor 

(Pierres se partí del camp ab la honra y pris de les justes, V, 32; lo cavaller de les claus se'n portava 

lo pris y la honra del camp y que ell havie fet molt millor per amor de les dames que ningú de tots 

los altres cavallers, XV, 91).  

b) Religiós 

 En més de cent ocasions s’invoca a la divinitat: Déu, nostre senyor Déu, nostre senyor 

Déu Jesu Christ. Però també a la verge Maria (11), a sant Pere (25), etc. Les referències són 

constants tot al llarg del text, però especialment en els moments en què els protagonistes 

es troben en un mal pas: Magalona sola al bosc, Pierres captiu, Pierres nàufrag, etc.       

L’ús del paraula sant s’aplica sobre tot a sant Pere i a les esglésies que li són dedicades       

(a Roma i Provença), encara que també en ocasions als evangelis, a la fe cathòlica, a la mare 

Iglésia, a la verge de setembre, a l’hospitalera Magalona, a la manera de vida a la qual els 

enamorats aspiren, etc. Aquesta vida està a l’abast dels que fan oració i pregària en la iglésia 

o en la capella i fan beneficis als pobres i donen almoynes als pelegrins que poden, per 

exemple, anar a Roma a agenollar-se davant l’altar i rebre el sagrament de la comunió, sense 

perdre de vista que l’objectiu final dels nostres protagonistes és el sagrament del 
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matrimoni, tal com Pierres li confessa a l’ama (la mia intenció és pura y honesta, y no desije 

altra cosa sinó que ab voluntat de nostre Senyor Déu, jo pugue viure ab la gentil Magalona ab lo 

Sant Sagrament de Matrimoni, per mijà de santa mare Iglésia, XII, 19-20); també Magalona li 

prega a sant Pere (que ell puga venir a mi y jo a ell, perquè pugam acabar lo restant de la nostra 

vida en leal matrimoni, XXV, 22-23). Penedits per la fugida, volen retrobar-se sota l’aixopluc 

de l’Església, única fita permesa a una donzella honesta i a un cavaller que posa l’honra 

per damunt de tot, com a penyora del seu compromís envers Magalona. 

 Conclusions  

 L’estudi lingüístic d’aquesta edició del Pierres de Provença –la més antiga que es 

conserva– ens revela un text ric en tots els aspectes i un text que, probablement, no s’ajusta 

a la datació oficial de 1650.  

 Des del punt de vista gràfic i fonètic, podem destacar l’ús massiu del dígraf ny front 

a un menor ús de ñ; l’ús omnipresent de la conjunció y enfront a la presència insignificant 

de e; la presència de –ch, de la h interior i la vacil·lació en l’escriptura del verb aver/haver;   

el predomini dels finals de plural femení en –es i no –as; mots com ausell i meytat o 

pronoms com hom. 

 Pel que fa a la morfosintaxi, encara s’observen posicions enclítiques de pronoms 

febles que en la norma actual són preverbals (demanà-li); la presència massiva de 

desinència –e i no zero  ni –o en la primera persona de present d’indicatiu, o el baix ús dels 

perifràstics,354 el predomini dels perfets forts dix i fonch; encara un exemple de futur 

analític (tornar-vos-ha); la presència del participi etimològic nat o el gerundi faent; restes de 

mots acabats en –or amb gènere femení (amor, dolor). Per últim, el domini de la conjunció 

causal car sobre el més modern perquè.  

 La llengua del text se’ns presenta amb una quantitat de fenòmens arcaïtzants que 

ens permeten de confirmar algunes hipòtesis ja esbossades temps enrere per estudiosos 

com ara Rubió i Balaguer. Parlem, per posar un exemple, de l’absència absoluta de           
                                                 
354 Casanova (1989: 18) ressenya en aquesta obra l’ús habitual del perfet simple, encara general a l’època, 
però amb algun cas de perifràstic (lo va umplir, lo van benir). 
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les formes analògiques femenines dels possessius meua, teua i seua, que ja venien emprant-

se, si més no en la llengua oral als segles XIII-XIV, tot i que l’escriptura preferia                 

les variants literàries mia, tua, sua, etc., que són les úniques que trobem ací. També             

la recialla de l’afirmatiu hoc, adverbi d’afirmació absoluta, que es va conservar fins a les 

primeres dècades del segle XV. La confusió entre e àtona i a que comença al segle XV, 

present en Antoni Lacavalleria –un dels editors del Pierres al segle XVII–  que sempre feia 

els plurals en –as, és un fenomen desconegut en la nostra edició, només vint anys anterior. 

De la mateixa manera, l’ús de la preposició en per a marcar direcció. Si la tendència a 

substituir ésser per haver com auxiliar en els temps compostos dels verbs pronominals ja 

s’hi manifestava aleshores, no és lògic trobar algún exemple escadusser en un text 

suposadament del segle XVII: «y'm só partit de mon pare y de ma mare sols per amor vostre». 

Quant al lèxic, ja hem vist que el text presenta una ben interessant nòmina 

d’arcaismes (jorn, cuidar, car),355 en contrast amb l’exigua llista de castellanismes (palácio, 

espuelas). Ambdós aspectes semblen impropis d’un text de mitjan segle XVII. Trobem,        

a més, alguns gal·licismes (viandes) i italianismes (micer) que s’introdueixen en els segles 

XIII i XIV. En el segle XV es produeix  un fenomen d’occidentalització i desoccitanització 

del lèxic català que explica l’aparició de parelles com ara cercar/buscar, demanar/preguntar, 

etc. El Pierres de Provença prefereix els mots més tradicionals literàriament que compartia 

amb  l’occità  i el francés, i llavors predominen  car, cercar, cuidar demanar, devallar, fartar, 

fort, jorn, lloar, plànyer, plaure, punir o tostemps.  

Referent als camps semàntics, hem detectat un minvat ús de vocabulari guerrer i 

una elevada presència de termes religiosos, que ens han de fer replantejar en quin gènere 

novel·lístic caldria situar aquesta obra.  

Finalment, cal plantejar la qüestió de la varietat lingüística. Malgrat el fet que totes 

les edicions van imprimir-se a terres del domini lingüístic oriental (Barcelona, Olot, 

Girona), ara i adés s’escolen alguns elements que, si més no, ens obliguen a suggerir          

la possible procedència occidental de l’autor: la permanent distinció e/a àtones, l’ús 

                                                 
355 Escartí (1999: 145-160) recull encara –en un text també del XVII– catiu com a forma antiga de captiu.  
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general de la desinència –e (o zero) en la primera persona singular de present d’indicatiu, 

el predomini de formes verbals com vulga i no vulla, de vingueren i no vinguessen de 

fon/fonch i no fou, de la grafia x i no ix per a representar el so palatal fricatiu sord, etc.      

Per altra banda, també és cert que alguns trets s’han d’emmarcar més aviat dins  la varietat 

oriental: el fet que –SK– no palatalitza en –ixc–, el domini evident de les formes reforçades 

dels demostratiu o mots com vuy. Tal vegada, quan arribem a descobrir qui era i d’on 

procedia l’enigmàtic traductor Honorat Comalada, podrem arribar a explicar amb més 

detall aquesta hipòtesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 
 

2.2.5. Principals variants entre els textos francés, castellà i català 

 

Com ja s’ha indicat més amunt, la novel·la Pierres de Provença presenta en l’original 

francés dues redaccions distintes: la més antiga i llarga sense data (ms P1, P2, P3 i A) i         

la segona (ms C), més curta, datada el 1453.  Des de 1470 existeixen nombroses edicions en 

francés; des de 1519 tenim edicions en castellà, i des de 1650 en català – si deixem a banda 

la hipotètica edició del XVI i la perduda de 1616. L’evolució del text ha estat 

sorprenentment fidel des dels manuscrits francesos al text català, tot i que es poden 

rastrejar  un nombre de variants, desigual segons els capítols, que demostren que diverses 

mans han intervingut en la història del text. Hem decidit dur a terme una petita anàlisi 

comparativa per tal d’exposar quants canvis i en quina profunditat s’han produït en        

els dos-cents anys escolats entre els primers textos francesos i el nostre. Els textos que 

formaran part de  la comparativa són el ms 1501 de la BNF (P1), ms. S. IV.2, 45  de Coburg 

(C), els incunables francesos de 1470 s.l., 1475 s.l. Guillaume Le Roy, 1486 Lió Mahieu 

Huss, 1490 Lió Jean La Fontaine, 1490 s.l. Guillaume Le Roy, 1493 París Jean Trepperel i  

una edició s.d., s.l.; a més les edicions castellanes de 1519, 1526, 1542, 1562 i 1625,356 així 

com l’edició de Cormellas feta a Barcelona el 1650. Aquesta selecció es justifica simplement 

per tractar-se de les primeres mostres en tots els casos, però un problema encara no resolt 

consisteix a esbrinar quina va estar l’edició francesa a partir de la qual es va traduir el text 

sevillà de 1519 ni quina edició castellana va emprar Honorat Comalada per fer el 

transvasament al català. En el cas del francés al castellà, podem dir que el traductor va 

poder disposar d’entre vint i vint-i-cinc edicions franceses per dur a terme la seua tasca; en 

el cas del text català –deixant a banda les edicions hipotètiques i les perdudes– tenim entre 

nou (Babbi) i onze (Roudaut) edicions castellanes que podria haver fet servir  el traductor 

al català. Sevilla, Burgos, Toledo, Saragossa i Baesa són les ciutats que van veure impreses 

les primeres edicions castellanes, sense que puguem ara per ara precisar d’on va venir el 

text base de la traducció al català. 

Amb tot podem avançar les següents conclusions: 

                                                 
356 L’única edició conservada a què no hem tingut accés ha estat la de 1533. 
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1. El text castellà és molt fidel al manuscrit C, però ara i adés se’n desvia, seguint 

normalment l’edició s.l., c. 1470: au dit Naples, cap. II. 

2. Quan això s’esdevé 1519 segueix 1470 quasi exclusivament. 

3. En algunes ocasions, 1470 i 1490 Lió formen tàndem: mentre que C diu entre les gens de 

Mores sans faire nul semblant, a 1519 llegim sin hacer ningún semblante, que segueix  1470 

i 1490 Lió sans faire nul semblant. 

4. En molt poques ocasions l’alternativa que explica la variant castellana deriva de 1475, 

1486, 1490 Le Roy o 1493. Una de les variants més destacades la trobem al capítol VI 

on apareix una amplificatio que deriva de 1490 i no apareix en cap altra edició ni 

manuscrit: mentre que C diu Auquel disner furent bien servis d’estranges viandes mais du 

tout ne challoit Pierre, car de tout son cueur il regardoit la singuliere beaulté de Maguelonne 

qui estoit assise devant luy, el text castellà diu En el qual yantar fueron servidos de diversas 

viandas, [que no sabría hombre devisar ni nombrar manera de vianda que allí no oviesse  un 

plato como a rey pertenece. Y esto fue hecho por amor de Pierres]. Mas de todo esto no curava 

Pierres, ca de todo su coraçón él mirava la excelente hermosura de Magalona, que estava 

assentada delante de él, que clarament segueix 1490 Lió: auquel disner furent bien servis 

d’estranges viandes car vous ne sauries deviser de sortes de viandes de quoy en celluy disner ny 

eust ung mes ainsi comme il appartient a estat royal et tout ce fut fait pour l’amou et honneur 

du noble Pierre, mais du tout chailloit Pierre, car de tout son cueur il regardoit la singulière 

beaulté de Maguelonne qui estoit assise devant luy […]. 

5. En cinc ocasions, 1519 segueix no C, sinó P1 –dues d’elles junt amb 1475– com 

comprovem al capítol X: a C tenim se tira devers luy, mentre que a P1 i 1475 llegim         

la nourrisse qui le cogneut se tira vers luy, d’on deriva 1519 lo conosció y se acercó a él. 

6. El text català segueix força fidelment el text castellà de 1519, fent ara i adés petits 

canvis ompetites amplificacions, de poca transcendència tot plegat. 

7. Com que les edicions castellanes del XVI són força homogènies, les divergències entre 

1650 català i 1519 castellà no es poden explicar a partir de cap d’elles, fins a l’extrem 

que només hem trobat un canvi explicable a partir d’una edició castellana, distinta de 

la princeps: al cap VII i deriva de Lisboa 1625: el text castellà, que segueix fidelment C, 
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diu Yo faría dél mi señor y mi amigo; y por esto desseo mucho saber su linaje y su condición, 

mentre que el text català diu lo pendria per marit, tal com fa el text portugués, lo tomaría 

por esposo. 

8. Normalment l’origen de les variants catalanes que hem pogut esbrinar cal buscar-lo bé 

en el manuscrit P1 (8 casos), bé en C (6-7 casos), i unes poques ens duen a les edicions 

de 1470, 1475, 1490. Així, tenim que lo anyell que li avie donat segueix P1 (l’annel que 

Pierre luy avoit donné) i no pas 1519 (el anillo) o C (l’anel); més avant, lo peu de l’estrep 

(cap. XV) no segueix el text castellà (el pie), sinó C (le pie de l’estrier), etc. 

9. Per tant, cal deduir que 1519 segueix el manuscrit C a través de l’edició francesa de     

c. 1470, excepte en un petit grup de variants, i 1650 segueix 1519, però recorrent en 

diverses ocasions no a cap altre text castellà sinó a l’original francés. Com que no és 

probable que el traductor castellà tinguera els manuscrits francesos a mà, hem 

d’inferir que va partir d’alguna edició no conservada a hores d’ara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 
 

CAPÍTOL I357 

L’edició castellana de 1519 deriva no pas de la versió llarga sinó de la de Coburg, de          

la qual pareix derivar l’edició francesa de 1470  –lleugerament més allunyada de la versió 

castellana. Totes les omissions que es poden trobar en el text castellà respecte de P1 ja 

apareixen a C. La tendència és que el text castellà amplifique lleugerament el francés i       

el català presente nombroses amplificacions respecte del text castellà que, per altra banda, 

no alteren el sentit.  

 

 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 amigable [a totes les 
gents] 
 
 

 [que per tostemps] 
donaven gràcies 

 
 tant noble y tant discret y 

valent [cavaller per] 
senyor 

 
  [lo amaven tant que] no 

tenien [altre deport ni] 
altre plaher [ni altra 
alegria] 
 

 este caballero era [muy] 
dulce y amigable y 
querido 
 

 [todos] alabavan 
 
 
 tan noble [y tan discreto y 

valiente] señor  

 
 no avían otro plazer 

 
 

 

 celuy chevalier estoit 
doulx et amiable et aimé 

 
 
 louoyent 

 
 

 sy noble seigneur 
 

 
 
 n’avoyent aultre plaisance 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
357 Marquem en negreta els canvis significatius i incloem entre claudàtors els afegits, fent lectura de              
les columnes sempre de dreta a esquerra, des del text més antic fins a la versió més moderna. Excepte unes 
poques variants menors, hem recollit tots els canvis derivats de la comparació del text francés amb el castellà 
i del castellà amb el català o directament del francés amb el català. 
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CAPÍTOL II358 

 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 per un dia senyalat 
  
 molt noblement y los féu 

molt gran honra  
 

 de moltes y diverses 
coses, axí de dames, 
como de cavallers, y 
cases, començà un 
cavaller359 
 

 [molt excel·lent] gentileza 
 
 

 a  Nàpols 
 
 justas [y torneigs]360 

 

 [para un día señalado] 
 

 muy noblemente y les 
fizo muy gran honra 
 

 de muchas y diversas 
cosas, cada uno en su 
derecho y en especial 
uno dellos les contó 
 
 

 hermosura 
 
 
 [a Nápoles] 

 
 justas 

 ______________ 
 
 festoya  

 
  

 de plusieurs choses, 
chescun en son endroit, 
et par special ung di 
ceuls conta 

 
 
 excellence et grand 

beaulté 
 

  ______________361 
 
 justes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
358 El segon capítol correspon al text del segon capítol de P1 i C però al primer capítol de 1519. Si mirem els 
canvis localitzats, el primer suposa una reinterpretació de P1: Ung jour les nobles barons et chevaliers par 
commandement du conte firent ung tournoiement et joustes deriva des de C en Les barons et chevaliers du pays firent 
ung jour ung tournoyement, en una relectura que suposa traslladar la convocatòria del torneig del comte als 
cavallers que l’organitzen motu proprio. 
359 L’edició de Lisboa (1625) diu: sobre diversas cosas, de armas, justas y torneos que se hazían por el mundo […].  
360 Segueix l’edició francesa de 1470 (BNF Y2.707-709, olim Y2.230): plusieurs joustes et tournoyements. 
361 1470: au dit Naples 
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CAPÍTOL III362 

 Aquest capítol ens presenta una versió catalana que segueix fil per randa el text de  

1519; tanmateix, podem assenyalar un grapat de divergències. 

 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Provar lo vostre cos         
y [la vostra] força 
 

 la cort fonch partida y los 
cavallers cada hu tornat 
en sa terra 

 
 Me vullau donar llicència 

[y aceptar la pregària de 
mi, humil fill vostre] 
 

 en tota gentileza 
 
 véu que a son pare y a sa 

mare no·ls placia 
 
 [puix sabeu vosaltres 

que]  los hómens jóvens 
 

 Provar vuestro cuerpo    
[y fuerça] 
 

  la corte fue partida        
[y los cavalleros idos 
cada uno a sus tierras]. 

 
 Me queráis dar licencia363 

 
 

 
 en dulçor, en hermosura 

 
 entendió la voluntad de 

su padre y de su madre 
 
 ca el hombre mancebo  

 Assaier vostre corps 
 
 

  la cort fut partie 
 
 
 

 Me vueillés donner 
congié et licence 

 
 
 en doulceur et beaulté 

 
 Entendit la volenté de 

son pere et de sa mere 
 
 Car ung homme jeune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
362 Aquest capítol 3 correspon al primer capítol de 1519, segon-tercer de P1 i segon de C. 
363 1493: me vueilles donner licence 
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CAPÍTOL IV 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Lo bon propòsit                
y voluntat 

 
  jo vos prech que siau 

contents de lo que us 
demano 

 
 Y prengué los servidors 

que volgué 
 
 Y aprés ell vingué davant 

son pare y davant sa 
mare y besà’ls les mans y 
prengué comiat d’ells 

 
 
 Y que volgués recordar-

se d’ells i que lo més 
prest que pogués los 
enviàs noves de la sua 
vida 

 
 La plaça de la Ecoronada 

 
 

 Y quant hagué reposat, 
ell començà a parlar al 
seu hoste y demanà-li 

 
 Molt ben adreçats           

[y amanits] en lo camp 

 El buen propósito           
[y voluntad]364 

 
 Si es vuestro plazer  y 

voluntad 
 
 
 Y tomó los servidores 

que le plugo365 
 
 [Y despues vino delante 

de su padre y de su 
madre y les besó las 
manos] y tomó licencia 
dellos 

 
 Y que se acordasse dellos 

[y que lo más presto que 
podiesse les embiasse de 
sus nuevas porque 
supiessen dél] 

 
 La plaça del 

Encoronada366 
 
 [E quando ovo reposado, 

començo a departir con] 
su huésped y le preguntó 

 
 Bien aderezados al 

campo367 
 

 Le bon propos 
 

 
 s’il playst a vostre 

benignité368 
 
 
 Et prist des gentilz homes 

et varlets pour le servir 
 

 Et prist congié de son pere 
et de sa mere 

 
 
 
 
 Et aussi que tousjours luy 

soviengne d’eulx. 
 
 

 
 
 La place des Princes 

 
 
 Et demanda a son hoste 
 

 
 
 Fournis et bien en point 

au champ 

 

 

 

 

                                                 
364 1470: le bon propos et voulenté 
365 1475: la compaignie qui myeulx luy plaisoit; 1490: de serviteurs ce qui luy en pleut 
366 1562: plaça del Coronado 
367 1475: fournis au champ 
368 En qualsevol cas l’amenaça de romandre agenollat només s’hi troba a P1: ne me levera que ne ayez donné ceste 
grace que je vous demende!  
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CAPÍTOL V 

Aquest capítol ens deixa un text francés abreujat en nombroses ocasions en el text 
castellà, que amplifica ben poc respecte de l’original i aporta petits canvis. Quant a la 
versió catalana, segueix quasi facsimilarment la versió de 1519, tret d’un petit afegit i dues 
petites omissions. 

 
 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 anar a las justes 
 
 
 
 

 
 per a ell y per a los cavalls, 

axí com se pertany. 
 

 Y a honor del gloriós sant 
Pere, del qual ell tenie lo 
nom, en lo qual aprés de 
Déu y de la humil verge 
Maria, ell tenie tota la 
esperança 
 

 que lo hagués mes avant 
 
 
 dix lo cavaller  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 hazer armas369 
 
 
 
 

 
 para sí e para sus cavallos, 

[como a él pertenecía]370 
 

 Y a honor de señor Sant 
Pedro, del qual él traía el 
nombre y en el qual, 
[después de Dios y de la 
Virgen María], tenia toda su 
esperança 
 

 que lo pusiese adelante 
 
 
 dezía el cavallero  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 faire faictz d’armez           
[et se mist au plus humble 
lieu qui fust comme celluy 
qui  estoy lors de son pays  
et contrée] 

 
 de luy et de ses chevaulx 

 
 

 Et en l’onneur du [prince 
des apostres] sainct  Pierre  
duquel  il portoit le nom et  
y avoit la fiance 
 

 
 
  [qui le presentast] et mist 

avant 
 
 les amis du chevalier 

disoeint  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
369 1470 i 1490: faire faitz d’armes 
370 1470: et tout ce que a luy et a eulx apartenoit 
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 Y quan véu la descortesia 

que lo cavaller feÿe a micer 
Henrich, com a cavaller 
esforçat se posà en lo camp 
contra dell y ferí’l de tant 
gran força que endorrocà 
per terra lo home y lo 
cavall, per lo qual tots los 
miradós  ne foren 
meravellats de tant terrible 
y furiós colp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 de quina terra era  
 

 
 Que ell me perdone 

 
 
 Y deÿa que molt gentil 

cavaller era y que 
valentment executave les 
armes 

 

 E quando Pierres vio la 
sinrazón que el cavallero 
fazía a micer Enrique, como 
cavallero esforçado en 
armas, se puso en campo 
contra él y lo firió de tan 
gran fuerça que derribó por 
tierra ombre y cavallo, por 
lo qual los assistentes               
fueron maravillados          
de tan terrible golpe.371 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 de qué tierra era y de qué 
parientes372 

 
 Que me perdone           

[de saber mi nombre] 
 
 Dezía que muy hermoso 

era el cavallero y sus 
armas y valientemente lo 
fazía 

 

 [Apres derechief le herault 
cria de par le roy que s’il y 
avoit ung aultre chevalier 
qu’il se mist au champ. Et 
quant Pierre ouyt le 
comandament du roy, il se 
mist ou champ a l’encontre 
de celluy qu’il disoit qu’il 
avait abatu messire 
Henry.] Et le noble Pierre, 
qui estoit courroucé du tort 
que le chevalier tenoit a 
messire Henry, comme 
chevalie fort et hardy en 
armes, de sy grant force 
frappa le chevalier qu’il 
mist le chevalier et le 
cheval tous deux par terre, 
pour quoy les assistents 
furent tous esbahis du 
coup que le noble Pierre 
avait donné. 
 

 du quel pays il estoit et de 
quelz gens 

 
 Que il ne luy deplaise de 

savoir mon nom 
 

 Disoit que bel estoit le 
chevalier et ses armes et 
bien vaillanment se portoit 

 

 

 

 

 

                                                 
371 1470: cestuy merveilleux coup 
372 Aquesta part és un afegit que C fa sobre P1: voulsist sçavoir qui il estoit et de quel pays 
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CAPÍTOL VI 

Aquest capítol ens deixa un text francés abreujat en molt poques ocasions  i de manera 
insignificant en el text castellà, que amplifica en diversos llocs –però de manera 
irrellevant– l’original i aporta petits canvis. Quant a la versió catalana, segueix quasi 
facsimilarment la versió de 1519, tret d’uns pocs afegits i tres petites omissions. Són canvis, 
ressenyables, però –de fet són dos errors– que el text català diga Y allí ell ficave los ulls quan 
el verb es refereix a Magalona, així ho llegim en francés i en castellà. El segon error és 
Magalona refrenant, en lloc de refrenava. 

 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 valent y desliure  
 

 Les sues condicions 
 
 
 Entremeteu-vos vosaltres  
 
 
 
 Dinar 

 
 

 En lo qual dinar foren servits 
de diverses viandes, les 
quals no les porie hom 
anomenar ni divisar, que allí 
no fossen com a rey 
pertanyen. Y açò fonch fet 
per amor de Pierres, emperò 
ell no se curave molt de les 
viandes, car de tot son cor 
mirave la excel·lent gentileza 
de Magalona, que estave 
asseguda davant d'ell. 

 
 
 
 Y allí ell ficave los ulls y      

lo cor estave molt encés e 
inflamat [de sobre de amor 
que li tenie] 

 ábile y valiente  
 

 Sus maneras  
[ y condiciones] 

 
 Pesquisad vosostros             

y hazed pesquisar  
 
 
 Yantar [con él]373 

 
 

 En el qual yantar fueron 
servidos de diversas 
viandas, [que no sabría 
hombre devisar ni nombrar 
manera de vianda que allí 
no oviesse  un plato como a 
rey pertenece. Y esto fue 
hecho por amor de 
Pierres].374 Mas de todo esto 
no curava Pierres, ca de 
todo su coraçón él mirava la 
excelente hermosura de 
Magalona, que estava 
assentada delante de él 

 
 Magalona [...] cevava sus 

ojos y su coraçón donde él 
estava, encendido y 
enflamado 

 habille et vaillant  
 

 Ses manieres 
 
 
 Espiez vous aultres et faites 

espier  [se vous pourrés 
savoir] 

 
 Disner avecques luy           

[en son palais] 
 
 Auquel disner furent bien 

servis d’estranges viandes 
mais du tout ne challoit 
Pierre, car de tout son cueur 
il regardoit la singuliere 
beaulté de Maguelonne qui 
estoit assise devant luy. 

 
 
 
 
 

 
 
 Maguelonne [...]                    

y repaissoit ses yeulx et son 
cueur dont il estoit ardent et 
enflambé 

                                                 
373  1470: disner avec luy 
374 1490 Lió: auquel disner furent bien servis d’estranges viandes car vous ne sauries deviser de sortes de viandes de 
quoy en celluy disner ny eust ung mes ainsi comme il appartient a estat royal et tout ce fut fait pour l’amou et honneur 
du noble Pierre, mais du tout chailloit Pierre, car de tout son cueur il regardoit la singulière beaulté de Maguelonne qui 
estoit assise devant luy […]. 
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 refrenant lo seu cor  
 
 Jochs en la sala de 

passatemps 
 
 món dels menors servidors  
 
 
 Jo vos fas infinites gràcies y 

vull-vos tenir [de ací en 
avant] per lo meu cavaller 

 
 Fonch més ferit y nafrat de la 

sageta de amor en aquella 
vista 

 molt discret 
 

 No·l volie dir [a ell ni] a 
ninguna persona del món 

 refrenando su coraçón  
 
 Juegos  [y pasatiempos en la 

sala] 
 

 número de los menores 
servidores  

 
 Yo vos lo agradezco y vos 

tengo por mi cavallero 
 

 Fue más ferido [y llagado 
del dardo de amores]375 que 
primero 
 

 sabio y de sotil spíritu 
 
 ni voluntat [de lo dezir a 

persona del mundo]376 

 refraingnait son couraige377 
 
 Esbatements parmy la sale 
 
 
 nombre des moindres 

serviteurs  
 

 Je vous remercie et vous 
retiens mon chevalier 

 
 
 Fut navré plus que davant 
 

 
 saige et gentil espirit 
 
 ce n’estoit pas sa voulenté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
375 1475: plus fort nafvré d’amour que devant 
376 1490 Lió: ce n’estoyt pas son désir ne vouloir de le dire a personne du monde 
377 A P1 llegim reffraignant, d’on cal concloure que C i 1470 –no pas 1486– corregeixen la construcció en 
gerundi de P1 amb un doble ús de l’imperfet, i que el text castellà i el català recorren de nou al gerundi i a 
una mala puntuació de les frases aconseguint una lectura menys acurada. Per tant el text català hauria de dir 
refrenava en lloc de refrenant. 
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CAPÍTOL VII 

Aquest capítol ens deixa un text francés abreujat en molt poques ocasions  i de manera 

insignificant en el text castellà, que amplifica en diversos llocs –però de manera poc 

significativa– l’original i aporta petits canvis. Quant a la versió catalana, segueix quasi 

facsimilarment la versió de 1519, tret d’uns pocs afegits i tres petites omissions.  

 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 En son retret378 
 

 La sua cambra379 
 

 vingut per amor d’ella,       
[més en gran manera la 
obligava]. 
 

 de quina generació venia 
 
 
 
 
 Senyal de amor [grandíssim 

en totes coses] 
 
 vos vull dir un secret; 

emperò no·m descubrísseu a 
ningú. 
 
 

 
 que [tantost] no·u fassa, si és 

possible, encara que degués 
perdre la vida 
 

 lo pendria per marit380 
 
 

 
 
 Vos casarà molt prest a 

vostre plaher 

 En su secreto 
 
 Su cama 
 
 venido por amor della 

 
 
 

 de quáles parientes era  y de 
qué condición 

 
 
 
 Señal de amor 

 
 

 yo vos quiero dezir un 
secreto, empero yo os ruego 
que me lo tengáis en 
poridad y me deis sobre ello 
el major consejo que podréis 

 
 Que no haga [por vos si es a 

mí possible], aunque sepa 
morir 

 
 Yo faría dél mi señor y mi 

amigo; y por esto desseo 
mucho saber su linaje y su 
condición. 

 
 Vos case muy bien a vuestro 

plazer 

 En son secret 
 
 Son lit 

 
 venu pour l’amour de elle 

 
 
 
 de quelz gens il estoyt et sa 

condition, [car luy sembloit 
a ses manières qu’il devoit 
estre de grant lignaige] 

 
 Signes d’amours 

 
 mais je vous prie que le 

tenez secretz et donnés le 
meilleur conseil que vous 
pourrés 

 

 Que je face et deusse je 
mourir 
 
 

 J’en feroye mon seigneur et 
mon amy. Et pour ce dessire 
assavoir son lignaige et 
aussi sa condition 
 

 Vous marie haultement a 
[vostre honneur et] plaisir 

 

                                                 
378 El text català corregeix totes les versions  (C, 1486, 1519) i es remonta a P1 (en son secret retrait) quan en lloc 
de secreto prefereix retret. 
379 Ací tenim el cas contrari, el text català no tradueix correctament els anteriors. 
380 1625: lo tomaría por esposo 
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 Comença molt fort de 
entristir-se, y amor al qual 
ningun cor pot resistir, la 
avia tant fort ferida y 
nafrada que ella no tenia 
ningun poder en si 

 
 

 Que la medecina tant prop y 
jo no puc haver remey 

 
 Si vos li demanau qui  és de 

part mia, ell no·l negarà 
 
 
 Parlar ab lo cavaller de part 

vostra, [y li demanaré lo seu 
nom y lo seu llinatge] 
 

 Començo muy fuerte de 
entristecerse, que amor, al 
qual ningún coraçon puede 
resistir, la avía tan 
fuertemente ferido que ella 
no tenia ningún poder en sí 
 

 
 La medicina es cerca [y yo 

no puedo aver remedio] 
 
 Si vos le demandáis su 

nombre [de mi parte],381 que 
él vos lo dirà 

 
 Hablar al cavallero de 

vuestra parte 
 

 Si commença fort a doner 
tristesse a laquelle nul cueur 
en sa jeunesse ne peult 
resistir et amour l’avoit si 
fort surprise qu’elle ne avoit 
puisance  en soy 

 

 Helas, la medicine sy est 
prés de moy 

 
 Se vou luy demandés son 

nom, il le vous dira 
 

 
 Parler avec le chevalier de 

part vous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
381 P1 i 1475: se vous luy demendez de par moy, il le vous dira. 
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CAPÍTOL VIII 

Aquest capítol ens deixa un text francés abreujat en una única ocasió  i de manera 

insignificant en el text castellà, que amplifica poc i de manera insubstancial. Quant a         

la versió catalana, segueix quasi facsimilarment la versió de 1519, amb els habituals pocs i 

irrellevants canvis.  

 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 la ama treballà tant [en 
poder parlar ab Pierres] 
que [una vegada] lo trobà 
en la iglésia 

 
 De quin llinatge sou 
 
 
 Aquestes paraules382 
 
 Molt honra és a mi que   jo 

sia estat digne que vos 
ajau de parlar ab mi        
[de semblant cosa]  

 
 ella lo prengué y dix-li 
 
 Jo vos promet de 

presentar-lo 
 
 Axí·s partiren [restant tots 

molt alegres]. 

 el ama hizo tanto que falló 
Pierres en la Iglesia 

 
 
 
 De qué gente [y de qué 

parientes] sois 
 
 habla 
 
 yo vos agradezco que es 

vuestro plazer de fablar 
conmigo  

 
 
 la dama [la tomó] y le dixo 
 
 por amor de vos yo lo 

presentaré 
 
 assí se partieron el uno del 

otro 

 la nourrisse fist tant qu’elle 
trouva Pierres a l’eglise 
[tout seul] 

 
 
 De quelz gens vous estes 
 
 
 langaige 
 
 je vous remercie de ce qu’el 

vous vient a plaisir de 
parler avec moy  

 
 
  la dame luy dist 
 
 pour l’amour de vous je le 

presenteray  
 
 ainsi se departirent l’ung 

de l’aultre 
 

 

 

 

 

                                                 
382 P1: cestes parolles; 1475: les parolles 
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CAPÍTOL IX 

Aquest capítol deriva de l’interior del capítol 6 del text castellà i per tant no duu 

títol, com tampoc en duu C, però sí P1 Comment la nourrisse fait la responce de Pierre a la belle 

Maguelonne, que no s’assembla  més que parcialment a Com se partí l'ama de Pierres. 

 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Lo anyell [que li avie 
donat]383 
 

 Pensau...? 
 
 
 y dona sens ninguna pietat 

si no l’amave y·l volie?  
 
 
 Muyra jo de mala mort 
  
 Y en açò me doneu lo 

millor consell 
 
 
 en veure’l,384 [per ser de 

aquella persona que tant 
ame]. 

 
 Que·s volie descobrir    al 

seu claríssim y 
valentíssim amat Pierres 
tant prest 

 
 Les coses que són fetes per 

voluntat desordenada 
 
 
 presades ni estimades 

 
 Sàviament parlar 
 
 Dormí y reposà 

 El anillo 
 
  

 ¿Pensáis...?385 
 

 
 ¿… [y muger sin ninguna 

piedad] si no lo amasse                      
[y quisiesse]?  
 

 Morir de mala muerte 
 
 Y me deis en esto el mejor 

consejo386 
 
 

 en ver y tenerlo 
 
 
 

 Descobrir tan presto su 
coraçón [al cavallero] 
 
 

 
 Las coses que son hechas 

por voluntad 
desordenada 
 

 preciadas [ni estimadas] 
 
 Súbitamente hablar387 

 
 Durmió [y holgó] 

 L’anel 
 
  
 Pensés vous, [ma chere 

nourrisse]...? 
 
 se je ne l’amoye? 
 
 
 
 Mourir a doleur 
 
 Et me donnerés cecy,   [se 

vous m’aimés], le meilleur 
conseil 

 
 a le veoir et tenir 
 
 
 
 Descouvrir si tots son 

coraige 
 
 
 
 Choses qui sont faites 

desordonnees per voulenté 
hastive 

 
 prisees 
 
 Parler saigement 
 
 Dormit 

                                                 
383 El text català recupera l’oració de relatiu que només trobem a P1: l’annel que Pierre luy avoit donné. 
384 1470: a le veoir 
385 1470: Pensez vous…? 
386 1490: et me donnez en cecy le meilleur conseil que vous pourres. 
387 1526 és l’única que corregeix per sabiamente 
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Besava 
 
 
 Y sospirava pensant en lo 

seu desitjat Pierres 
 

 
 
 
 totes les coses del món 
 
 
 Qui és lo cavaller que        

la mia voluntat és sua? 
 

 
 Fins que fou de dia 

 

 Besava por grande amor388 
 
 
 E muchas vezes sospirava 

[pensando389 e 
imaginando] en su  [dulce 
y] muy desseado amigo 
Pierres 
 

 todos los hombres390 del 
mundo 
 

 Quién es el cavallero que 
ha mi amor y de qué lugar 
es él 

 
 Fasta el día391 

 

 Baisoyt per grant amour [et 
couraige] 

 
 Mettant souvent son cueur 

en peine de doulx suspires 
a Pierre son desiré amy 

 
 
 
 tous les hommes du 

monde 
 
 Qui est le chevalier qui ay 

m’amour et du quel lieu il 
est 

 
 [En grant plaisir] jusques a 

ce qu’il fust jour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
388 1486, 1490 Le Roy: baisoit par grant amour 
389 1602: besando 
390 1602: cavalleros 
391 1470: jusques au jour 
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CAPÍTOL X 

De nou observem que les variacions entre versions són d’entitat menor i no alteren 

en cap moment la substància del relat, continuant la tendència a que 1519 respecte 

sistemàticament el text francés que amplia en unes poques ocasions i el mateix s’esdevé 

entre 1519 i 1650 que recull íntegrament, excepte en les dues omissions assenyalades,        

el text castellà, i hi afig ara i adés alguns mots solts, alguna oració de relatiu, etc.  

 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Treballà en cercar 
 
 [Y trobant-la volgué 

acostar-se a ella per a] dir-
li algunes coses en secret 

 
 Ella lo conegué  y començà 

a parlar-li 
 
 comportar ni cobrar392          

[lo meu mal] 
 
 per ço me he esforçat393 de 

dir-vos  la mia pena y 
passió 

 
 desventurat ni perdut 
 
 
 molt vos ho estimaria 
 
 
 molt bona relació 
 
 
 amor deshonest 
 
 
 

 Hizo tanto 
 
 Quiso hablar con ella en 

secreto 
 
 
 [Lo conosció y]394 se acercó 

a él 
 
 [sufrir ni] encubrir 
 
 
 y por esto me es forçado de 

vos decir mi fecho 
 
 
 [desventurado ni] 

desdichado 
 

 yo vos lo querría suplicar 
 
 
 [buen mandado] y buena 

relación 
 

 loco amor y desonesto 
 
 

 Fist tant 
 
 Si vouloit parler a elle en 

secret 
 
 
 Se tira devers luy 
 
 
 celer 
 
 
 pour ce est forcé que je 

vous die mon cas 
 
 
 malereux 
 
 
 je vous en vouldroye 

supplier [humblement] 
 
 bon raport 
 
 
 folle amour et deshonneste  

 
 

                                                 
392 El mot cobrar, d’ús estrany en el context, si excloem que es tracte d’una posible errada tipogràfica, atés que 
cobrir s’ajustaria més tant al castellà encubrir com al francés celer. 
393 Es tracta d’una lectura i/o traducció descurada car a P1 llegim est forcé, ce est forcé a C, i me es forçado a 1519. 
Per compensar-ho la mia pena y passió, mostra la voluntat d’aclarir conceptes tan genèrics com cas o fecho. 
394 P1, 1475: la nourrisse qui le cogneut se tira vers luy 
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 no me’n parlàsseu més, 
[que no y consentiria] 
 

 tota honestitat                    
[y cortesia] y ab virtuós y 
leal amor 

 
 jo [us jur hi] us promet de 

fer tot lo que per vós me 
serà manat 

 
 ab la gràcia de nostre 

senyor Déu Jesuchrist y de 
[la gloriosa] verge Maria. 

 
 Dormint [tota la nit] 
 
 Parlar ab ma senyora 

Magalona en secret 
 
 mon nom y mon llinatge y 

ma terra 
 
 no me n’estimarà manco 

[quant ho sàpie] 
 
 Fer-me-n’heu un 

assenyalat servici,            
 
 jo lo y presentaré y daré 

vostres encomendacions y 
procuraré recapte y gràcia 
que vós parleu ab ella. 

 

 

 Llavors Pierres fonch 
molt content. 

 

 no me fabléis más en ello 
 
 
 toda honestidad, virtuoso y 

leal amor 
 
 
 yo vos prometo de le hazer 

saber vuestra voluntad 
 
 
 con al plazer de dios          

[y de Nuestra Señora]395 

 
 durmiendo 
 
 hablar con mi señora 

Magalona [en secreto]396 
 
  [mi nombre],397 mi linaje y 

mi tierra 
 
 no me preciará menos 

 

 lo avré en muy singular 
plazer 

 
 porque me parece que avéis 

tan noble y leal coraçón, yo 
gela presentaré y faré 
vuestra encomienda                     
[y faré tanto]398 que vos 
fabléis con ella. 

 
 
 Entonces Pierres gelo 

agradeció. 

 n’en parlé plus 
 
 

 en bonne honnesteté 
vertuese et lealle amour 

 
 
 je vous promet de luy faire 

assavoir vostre volenté 
 
 
 au plaisir de Dieu 
 

 
 en dormant 
 
 parler a ma dame 

Maguelonne 
 
 mon linaige et mon pays 
 
 
 ne m’en prisera moins 

 

 
 le tiendray a ung singulier 

plaisir 
 
 pour ce qu’il me  semble 

que vous avés noble cueur, 
je luy presenteray de par 
vous et  feray vostre 
recommendation et aussi 
que vous parlerés avecques 
elle. 

 
 Lors dit Pierre: “Je vous 

remercye”. 

 

 

                                                 
395 1490 Lió: au plaisir de Dieu et de Nostre Dame 
396 1470, 1490 Lió: je parle a elle en secret 
397 1470, 1490 Lió: mon nom, mon lignaige et mon pays 
398 P1: feray en toutes manieres, si je puis, que vous parlerez avecques elle 
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CAPÍTOL XI399 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Jo moriré prest [de tristícia] 
 

 Amb saviesa, [quan ell diu 
alguna cosa] 
 

 Aceptar aquest anell  
 
 
 que veritat no sie 
 
 mirave los anells los quals 

ella molt estimave y meté’ls 
en los dits [y jugave ab ells] 

 Yo moriré [presto] 
 
 Sabiamente y cortésmente 

como él 
 
 Tomar esta sortija  
 
 
 que no sea verdad 
 
 guardava sus sortijas y en su 

coraçón lo agradecía a 
Pierres e las ponía en sus 
dedos 

 Je mourray 
 
 Si saigement qu’il fait 
 
 
 Prendre cestuy anel [et le 

garder]  
 
 que ne m’avienne 
 
 gardoit ses aneaulx et en son 

cueur remercyoit Pierre et 
puis les mettoit en ses doyz 

 

Després dels primers petits canvis marcats, val la pena comentar els tres darrers 

punts: el pas de avenir a ser veritat suposa eliminar el matís intuïtiu del cor. La redacció 

francesa i castellana amb el verb en plural suposa una major connivència entre donzella i 

ama que el cerqueu català, que sembla un encàrrec del qual Magalona es desentén. 

Finalment, el pas de gardoit (inf. garder) a guardava sembla ser una traducció descurada que 

es corregeix amb mirave. 

 

 

 

 

 

                                                 
399 Feta la comparació exhaustiva dels primeres deu capítols, a tall de tast de les poques i no gaire destacables 
variacions en el pas del francés al castellà i d’aquest al català, que partir d’aquest capítol onzé només 
ressenyarem els canvis que siguen realment significatives.  
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CAPÍTOL XII 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Com la ama de Magalona 
parlà ab Pierres 

 
 valentia y grandeza 

 

 jo pugue viure ab la gentil 
Magalona ab lo sagrament 
del matrimoni, per mijà de 
santa mare Iglésia, ab tota 
aquella solemnitat que s’i 
pertany, [y no en altra 
manera; si en altra manera 
jo ho vull] 

 
 contenta de la nova que la 

ama  [li avia aportada] 
 

 elle tant amava y desijave 
[veure] 

 ___________________ 

 

 proeza y hermosura 

 

 yo pueda venir al amor de 
la linda Magalona y al  
sancto Sacramento del 
matrimonio solenizado por 
la sancta madre Iglesia, o 
Dios no me dé jamás bien ni 
honra en este mundo 

 

 agradesciólo mucho a su 
ama 

 

 tanto ella amava                  
[y desseava] 

 Comment la nourrisse 
parloit a Pierre  

 
 prouesse et leaulté400 

 

 je puisse venir a l’amour de 
la belle Maguelonne et au 
saint sacrement de mariage 
solemnisé en sainte église ou 
Dieu ne me doint jamais bien 
ni honneur en cestuy monde 

 

 
 
 remercia sa nourrisse 

 

 elle amoit tant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
400 Possible error del copista, en lloc de chevalerie et beaulté (P1). 
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CAPÍTOL XIII 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 ab aquell gran desig        
[que tenia de parlar ab ella] 
 

 lo cor saltava  dintre les 
entranyes 

 
 dos pensaments e 

imaginacions 
 
 tres vegades 
 
 ni tant valent [volia provar la 

mia ventura], emperò bé·m 
pensava que no podria may 
haver vostra bona gràcia 

 
 la hu del altre, [que par que 

vinga de Déu] 
 
 senyor del meu cos401 
 
 ella lo abraçà y·l besà molt 

dolçament 
 
 si plaurà a Déu                      

[y a la verge Maria] 
 
 en testimoni del casament 

nostre 
 

 sense fer semblant de res402 

 Con gran afición de coraçón 
 
 

 El coraçon le saltava  en el 
cuerpo 

 
 dos [pensamientos e] 

imaginaciones  
 
 Tres vezes403 
 
 ni tan gran proeza como 

ellos son, que yo no podria 
aver vuestra buena gracia 

 
 
 El uno del otro 
 
 
 Señor de mi coraçón 

 
 lo abraço [y besó] muy 

dulcemente404 
 
 Si plaze a Dios 
 
 
 en remembrança                

de nuestro matrimonio 
 
 ni hazer semblante a otra 

persona de su hecho. 

 En grant affection du cueur 
 
 

 Le cueur luy tressalloit au 
ventre 
 

 deux imaginacions 
 
 
 Toutesfoys 
 
 ne de grant proesse comme 

ilz estoient, se je pourroie 
jamais parvenir d’avoir 
vostre bonne grace 

 
 l’ung de l’aultre 
 
 
 maistre de mon cueur 

 
 et l’acolla doulcement 
 
 
 s’il plaist a Jhesus 
 
 
 en memoire de moy 

 
 sans faire semblant a aultre 

personne de son fait 
 

 

                                                 
401 Es tracta d’un error de traducció cos en lloc de cor, com llegim en francés i castellà. 
402 El darrer canvi recollit sense fer semblant de res abreuja innecessàriament la darrera frase del capítol de 
manera que sembla descriure una Magalona immersa en l’apatia i no pas una jove enamorada que ha de 
dissimular la seu nova alegria davant la resta de la cort. 
403 També es un error de traducció tres veces/ tres vegades en lloc de toutesfois, que causa un efecte còmic si  
el pobre Pierres ha de fer tres genuflexions. 
404 P1: L’acolle et le baise doulcement 
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 més graciós y més valent 
que·s trobe, segons crecch 
en tot lo món 

 
 
 nostre senyor Déu salvador 

de tot lo món 
 
 
 vós me [aconsellareu bones 

coses los quals seran] lo 
meu bé y la mia honra 

 
 fent-me alguna senyal [per 

la qual jo·m corregesca] 
 
 lloave [y donave gràcies]   

a Déu de tant gran 
prosperitat com li venie 

 
 tots los qui en lo palau 

entrevenien 
 
 fartar los seus ulls 
 
 parlar ab ella, hi anave  

[per lo lloch acostumat] 
 
 així passavan sa vida 

  [el más dulce], el más 
gracioso y el más valiente 
que sea, [según creo en 
todo el mundo].405  

 
 Dios [Nuestro Salvador y 

Redemptor de todo el 
mundo] 

 
 Me aconsejaréis mi bien y 

mi honra 
 
 
 por señal o otramente 
 
 
 Alabava a Dios por todo 
 
 
 
 mas aún también los 

pequeños 
 
 hartar su noble coraçón 
 
 fablar y holgar con ella, él 

iva. 
 
 Et ainsi passavan ellos dos 

su tiempo el uno con el 
otro. 

 vayllant, doulx et amiable 
[en toutes ses manieres] 
qu’il me semble  

 
 
 Dieu 
 
 
 
 Me conseillés mon bien et 

mon honneur 
 
 
 par signe ou aultrement 
 
 
 louyoit Dieu de tout 
 
 
 
 mais les petits 
 
 
 saoiller son cueur 
 
 parler et solacer avec elle,  

il y alloit 
 
 et ainsi passoient temps  

les deux l’ung avecques 
l’aultre 

 

 

 

 

 

 

                                                 
405 1470: le plus doulx, le plus bel et le plus gracieux chevalier que soit au monde 
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Jordi de la Corona 
 

 En la terra de Roma 
 
 Per lo seu regne y           

en lo regne de França y 
en totes les terres 
comarcanes del rey de 
Nàpols 

 
 Coronada 

 
 impugnàs de fer lo millor 

que pogués de allí al 
devant 

 
 caminassen los 

cavallers406  
 

 
 
 lo rey [y la reyna] y tots 

los altres cavallers  
 

 sobre les anques del seu 
cavall, [de la gran força] 
 

 Emperò lo rey y tots los 
cavallers conegueren que 
lo cavaller ho feÿa per sa 
cortesia y deÿen tots que 
aquell cavaller algun dia 
li havie fet algun plaher 
al cavaller de les claus ho 
que devie haver algun 
deute entre ells y que allò 
li procehia de gran 
noblesa en no voler ferir-
lo 

 
 Lo peu [de l’estrep] 

 Jorge de la Colona 
 

 En tierra de Roma407 
 
 En todo el reino y           

en el reino de Francia y 
en todas las tierras 
comarcanes [del reino de 
Nápoles] 

 
 Coronata 

 
 hiziesse lo mejor que 

pudiesse de aquí en 
adelante408 

 
  trucassen los cavallos  

 
 
 
 

 el rey y los otros 
cavalleros  
 

 sobre las ancas de su 
cavallo 
 

 Mas el rey Magalón y 
[todos los otros 
cavalleros]409 conocieron 
nuy bien que él lo hazía 
por cortesia.   [E dezían 
todos que aquel cavallero 
algun día le avía hecho 
algun plazer al cavallero 
de las llaves o que deve 
de aver algun deudo con 
él, e que a el procedía de 
grand nobleza en que no 
le quería ferir] 

 
 El pie 

 Ferrier de la Couronne 
 

 Au pays de Romenie 
 
 par le royaulme de 

France et de pays 
d’environ 
 
 
 

 Carboine 
 

 fist le mieulx qu’il 
pourroit de la en avant, 
[car il en donnet licence] 

 
 changessent de cheval       

s ‘ilz vouloient [et qu’ilz 
tournaissent  a la jouste, 
s’ilz vouloient] 

 
 Le roy et tous 

 
 

 Sour les arsons de son 
cheval 
 

 Et le roy cogneut bien qui 
le faisoit par courtoisie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Le pie [de l’estrier] 

                                                 
406 Evident error de traducció, que hem corregit al text per canviassen los cavalls. 
407 1490 Lió: au pays de Rome 
408 1490 Lió: que chesculn fist du mieulx qu’il pourroit de la en devant 
409 1470: Le roy et les seigneurs 
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 E per abreviar, totes les 
claus y restà-li la honra 
del camp. 
 
 
 
 

 
 Hagué feta reverència al 

rey, com aquell que la 
sabia molt ben fer 
 

 que tant solament podie 
parlar ab ell se tenia per 
benaventurat 
 
 

 Molt ben aproporcionat  
de tots los seus 
membres410 

 
 La seua carn ere molt 

blanca y los ulls 
amorosos 

 
  Per la qual cosa tots 

deÿen que nostre senyor 
Déu havie posat  en ell les 
sues virtuts y que 
benaventurada era la 
mare que tal fill avie parit 
 
 

 Lo rey embià a cercar 
cirurgians per a guarir a 
don Lançarot  
 

 
 

 Més no u gosave 
 demostrar 

 E por abreviar, todos los 
cavalleros que allí eran 
quedados fueron 
derribados por el 
cavallero de las llaves y le 
quedó la honra del 
campo. 

 
 Ovo hecho la reverencia 

al rey, [como él sabia 
muy bien fazer]411 
 

 que lo podía aver por 
hablar y departir con él 
era muy alegre y muy 
contento 
 

 Y era bien fornido  y alto 
de todos sus  miembros 

 
 
 Su carne era blanca y sus 

ojos amorosos 
 
 

 Por lo qual todos dezían 
que Dios avía puesto en 
él sus virtudes y que 
bienaventurada era la 
madre que tal avía hijo 
parido. 
 
 

 El rey embió a buscar 
físicos para curar a don 
Lançarote412 
 
 
 

 Sin hazer algun 
semblante 

 Et pour le fair brief, tous 
les chevaliers qui estoient 
demeurés furent abatuz 
de par le chevalier des 
clefz et luy demoura 
l’onneur du champ. 
 

 
 Eut fait la reverence au 

roy 
 
 

 qui le povoit tenir pour 
solacer avecques luy 
estoit bien joieulx et 
grandement de luy 
 

 Il estoit bien forny et 
hault de tous ses 
membres 
 

 Sa cher estoit blanche 
[comme lis] et les yeux 
[vers et] amoureux 

 
 Et tous les aultres homes 

prenoient grant plaisir en 
cestuy jeune chevalier, 
[car il estoit habile] et 
honorable estoit la mere 
qui avoit porté tant noble 
fruict. 

 
 Le roy [n’oublia pas qu’il 

ne] mandast querir 
tantoust ses medicins [et 
les meilleurs qu’il eust] 
pour mediciner Lanceloit  
 

 Sans en faire nul 
semblant 
 

 

 
                                                 
410 P1: tant estoit beau et bien fourny de tous ses membres 
411 1470: fist la reverence au roy comment il scavoit bien faire 
412 P1: Le roy n’oublia pas que ne mandast tantost ses mires a Lancellot de Valloiz 
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  [aquell noble y esforçat] 
cavaller tant valent [que la 
honra se’n portava] 
 

 havia guanyades les justes 
y lo pris y la honra de tots 
los cavallers 

 
 deÿen que may avien vist 

un altre tal cavaller 
 
 
 
 doneu llicència y que 

vullau ésser contenta de la 
mia partida 

 
 
 Jo vull posar-me en camí 

de la mort y só certa que en 
breu temps hi arribaré, 
essent vós causa de aquesta 
mia tristura 

 
 Suplich-vos que [vullau 

consentir que] jo vaja 
ensemps] ab vós a la vostra 
terra  

 

 este cavallero tan valiente 
 
 
 
 avía avido [el prez] y la 

honra de los cavalleros 
 
 
 dezían que nunca avían 

visto otro tal cavallero [tan 
hermoso, tan valiente y tan 
cortés] 
 

 me deis licencia y que 
queráis ser contenta de mi 
partida  

 
 
 Yo me porné en camino y 

sé bien que no seré gran 
tiempo sin morir, y vos 
seréis causa de mi muerte 

 
 
 Yo vos ruego que nos 

vayamos en uno 

 le chevalier qui ainsi 
vaillanment s’estoyt porté 

 
 
 avoit eu honneur de tant 

de noble et puissans 
chevaliers 

 
 ne savent dire que si non 

du chevalier des clefz 
 
 
 
 vous plaise estre contente 

de mon retour et de vostre 
grace me donnereés congié 
s’il vous plaist  

 
 Je me mettray au chemin et 

sçay bien que ne seray pas 
long temps sans mort et en 
serés cause 

 
 
 Je vous prie que nous 

allions ensemble 
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 partir de Nàpols          
[per anar a Provença] 
 

 Piadoses paraules 
 

 vos me prometeu           
[lo que jo vull] 

 
 Lo més secretament 

 
 

 y que a la fi vos no us ne 
aneu y·m dexeu a mi 
 
 
 

 de tot aquest desconcert 
 

 Aprés de mitja nit que  
 
 

 us413 fes morir a mala 
mort 
 

 Tres cavalls [que 
Magalona li avia dit] 

 partirse de Nápoles 
 
 
 Piadosamente414 fablar 

 
 como vos dezís 

 
 

 Lo más presto y más 
secretamente 

 
 y tengo grand miedo que 

en fin vos vayáis y me 
dexaréis 
 
 

 deste consejo 
 

 Después del primero 
sueño de la media noche  

 
 nos hiziesse morir        

[de mala muerte] 
 
 Tres cavallos  

 _______________415 
 
 

 Piteusement parler 
 

 comme vous dittes 
 
 

 De brief et le plus 
secretament 

 
 et ay paour que en la fin 

[vous soyés  desplaisant] 
et vous en irés et me 
laisserés 

 
 cestuy conseil 

 
 Aprés premier somne de 

nuyt  
 
 nous fist mourir 

 
 

 Trois chevaulx  

 

 

 

 

 

                                                 
413 És curiós que el text català focalitze la ira del rei només sobre Pierres. Tanmateix, l’opció del text català    
és la que llegim a P1 (j’auraye doubtance qu’il vous fist mourir).; també 1475 (vous fist mourir),  
414 Una traducció més adient seria lastimeramente o similars. 
415 1486, 1490 Le Roy, 1493: Comment Maguelonne parloit sy piteusement a Pierre 
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 que estava  prop de la 
mar 
 

 
 

 descavalcaren sobre 
aquelles [verdes] herbes 
[que allí estaven] 
 
 
 

 
  
 y allí reposaren 

 
 

 
 parlaren de la llur gran 

ventura 
 
 
 
 
 
 

 estave del treball del 
camí cansada417 
 
 
 
 
 

 sobre les cuxes del seu 
amich Pierres 

 ribera de la mar418 
 
 
 
 
 descendieron sobre la 

yerva419 
 
 
 
 
 
 
 y allí reposaron420 
 
 
 
 hablavan de sus421 

aventuras. 
 
 
 
 
 
 
 era muy cansada 
 
 
 
 
 
 
 en el regaço del noble 

Pierres 

 devers la mer [affin qu’ilz 
ne fussent veuéz de nully 
et que on ne povoit ouyr 
nouvelles d’eulx] 

 
 Pierre descendit 

Maguelonne de dessuz  
son cheval a terre      [et 
laissa aller les chevalx es 
champs et leur osta les 
brides affin qu’ilz peussent 
mangier]. 

 
 Et luy et Maguelonne s’en 

allerent seoyr [sus la belle 
herbe a l’ombre] 

 
 commencerent a parler 

doulcement de leurs 
adventures [et prierent 
tous deux Dieu de bon 
cueur qu’ils les volulsist 
garder et mener a la fin de 
leur propos] 

 
 [Et ainsi qu’ilz eurent 

beaucoup parlee] 
Maguelonne estoit laisse 
[et travaillé de chevaucher 
toite la nuyt et n’avoyt 
oncques dormy] 

 
 dedens le giron de Pierre 

[et commença a dormir] 

 
                                                 
416 Sorprèn la quantitat inusual de retallades respecte de l’original francés en un capítol tan breu. 
417 És interessant perquè sembla, momentàniament, obviar el text castellà, i remetre a l’original francés estoit 
laisse et travaillé de chevaucher (tant C com P1) o estoit bien travaillé (1470). 
418 1470: devers la mer 
419 1470: ils descendirent sur herbe 
420 1470: et la se reposerent 
421 1470: et parloeint de leurs adventures 
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 Com la ama no trobà la 
gentil Magalona [dintre la 
cambra ahont ella 
dormia].422 

 
 
 
 
 veé que la hora deguda ja 

passava    [y la gentil 
Magalona no·s llevava]. 
 

 ningú 
 
 

 Pierres se la n’avia portada 
 
 

 no sàpies tot aquest fet 
 
 
 
 respongué 
 
 Molt més enujat que no era 

y feÿan un tant grant plant  
que era pietat de oyr-los423 

 Cómo la ama no falló a 
Magalona 

 
 
 
 
 
 
 vio que la ora passava  
 
 
 
 cosa ninguna en ella  
 
 
 Pierres la avía llevado424  
 
 
 no sepas todo este fecho 
 
 
 
 respondió425 
 
 más enojado [que primero 

e hizo tan grande llanto 
que era lástima de lo ver y 
oír]. 

 

 

 Comment la departement 
de Maguelonne et de Pierre 
son amy venoit a la 
cognoissance du roy son 
pere et la royne sa mere et 
comment les firent cercher 
en bien cop de lieuz 
 

 vit que l’eure passoit,       
[se pensoit que ell fust 
malade] 

 
 point [mais le lict seul tout 

fait] 
 
 elle et Pierre se en estoient 

alleez 
 
 ne saiches trestout cestuy 

fait [mieulx que personne 
qui soit]426 

 
 [a genoulx plourant] disoit 
 
 plus courroucé 

 

  

 

 
                                                 
422 P1: Comment la nourrisse ne treuve point Maguelonne en son lit couchée…; 1490 Lió: Comment la nourrice ne 
trouva pas Maguelonne en sa chambre comment elle avoit acoustume. 
423 Si només parla del rei, els verbs en plural no tenen sentit. 
424 El text castellà exculpa Magalona a ulls de l’ama i és una reinterpretació de l’escena perquè no només C, 
sinó també P1 no deixa dubtes: se va penser que Pierre et elle s’en estoient fouyz. La solució la trobem a 1470:      
se pensa que Pierre l’avoit emmené. 
425 1470: respondit 
426 Aquest fragment que 1519 no recull, tampoc hi és a 1470 ni a P1: ne saichez tout cestuy fait. 
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS427 

 y que mai ninguna cosa 
no·l podie impedir428 

 
 
 passaren molt429 

grandíssims treballs 
 
 y mirant-la estava casi 

admirat de grandíssima 
alegria 

 
 
 car un ausell de rapinya 
 
 
 prengué ab les arpes aquell 

sendat [amb los anells y 
tot], y anàs-se’n volant dins 
la montanya y posàs sobre 
un arbre que era molt  
[gros y] alt. 
 

 jamás cosa no le podria 
empecer 

 
 
 passó muy grandes 

trabajos 
 
 y la mirava de buena amor, 

e era quasi pasmado de 
amores y de plazer 

 
 
 Ca una ave de rapiña 
 
 
 tomó aquel cendal y se fue 

con él; [y boló dentro del 
monte y se fue a posar en 
un árvol muy alto]430 

 jamais chose ne luy povoit 
nuyre [ne desfortune ne 
luy devoit advenir] 

 
 eut assés a souffrir 
 
 
 et sus toutes choses du 

monde luy plaisoit. Et illec 
il estoit quasi transis 
d’amours et de plaisir  

 
 Sy transmyst431 ung oysel 

vivant de rapine  
 
 print le dit sendal et s’en 

ala a tout. 

 

 

 

 

 

                                                 
427 El títol de C Comment Maguelonne se dormoit au giron de Pierre son amy et comment il prenoit plaisir a regarder 
se beaulté dont en la fin fust courroucé comme cy aprés orrez varia força del de P1: Comment ung oiseau vivant de 
rapine emporte les anneaulx de Maguelonne en ung rocq dedens la mer. 
428 Seguint l’original francés nuire, el verb empecer té, més aviat, el sentit de causar desgràcia o perjuí. 
429 Es fa un ús incorrecte de la forma verbal, car ara es referereix només a Magalona. 
430 1470: s’en vola dedans le boys et ala se poser dessus ung hault arbre. 
431 1490 Lió: envoya. Amb qualsevol dels dos verbs, el text francés marca, de manera més palesa que les 
traduccions, que l’ocell és, efectivament, un instrument de la providència.  
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 perquè deixàs lo sendat,     
[lo qual se n’entrà en la mar] 
y dexà caure lo sendat  
 

 [que lo ausell se'n portava 
aquell sendat]. 

 
 perquè no·despertàs 
 
 
 los cercarà [els anells i 

s’enujarà] 
 

 perquè deixàs lo sendat que 
aportave 

 
 
 y aquest ausell anà volant de 

arbre en arbre y posàs sobre 
aquell roca perillosa 

 
 que jo contra los vostres 

preceptes he molt breument 
comesos y ofés 

 
 es grandíssima pietat y 

tristura 
 
 mort dos dies abans [que 

arribàs a casa vostra]. 
 
 De dolor y ànsia era mitg 

mort, que sols ne hagué 
ningun sentiment com lo 
prengueren, que ell mateix 
no sabie si era mort o viu. 

 por le hazer dexar el cendal, 
la qual lo dexó caer  

 
 
 aquello  
 
 
 sin que ella sintiera nada  
 
 
 me buscarà 
 
 
 por le hazer dexar el cendal 

que levava432 
 
 
 se fue [bolando de árvol en 

árvol] a posar sobre aquella 
peña [peligrosa] 

 
 Ca contra vos, señor Dios, 

yo he muy gravemente 
pecado y ofendido 

 
 de lo qual es muy grand 

daño 
 
 muerto dos días antes 
 
 
 de dolor [y de ansia] era 

medio muerto y apenas se 
conocía, ca él no sabia en 
dónde estava 

 tant qu’il luy fist laisser 
cheoir le sendal  

 
 
 Ce 
 
 
 sans que Maguelonne en 

sceut riens 
 

 vous cerchera 
 
 
 tant qu’il luy fist laisser ce 

qu’il avoit [dedens la mer] 

433 
 
 s’en allà pouser sus ceste 

roche 
 
 
 car contre vous, seigneur 

Dieu, j’ay grandement 
mesprisé peché et offensé 

 
 est grant dommaige 
 
 
 mort passé ja deux jours 
 
 
 de doleur estoit dimy mort 

et a peine se cognossoit ne 
sçavoit ou il estoit 

 

                                                 
432 1490 Lió: tant qu’il luy fust laisser le dict sendal qu’il emportoit. 
433 En aquest punt trobem una divergència entre C i P1 producte d’una lectura equivocada per part del 
redactor de C del tetx de P1: et commença a suiver l’oisel et luy lanssoit pierre affin qu’il luy feist laisser ce qu’il 
portoit. Et dedens la mer avoit ung escueil [...].  
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 [Com lo patró de la nau 

prengué a Pierres que anave 
perdut per la mar y lo va 
presentar al gran soldà de 
Babilònia434 per captiu] 
 

 si ell sabia servir en la sala 
 
 
 

 
 millor que ningu dels que  

allí eren primer que ell, al 
plaher del soldà 

 
 

 ere destre y apte en totes les 
coses, que no avie son par en 
la cort del soldà 
 
 

 sens fer demonstració alguna 
 
 

 sagrament del altar 
 

 Dexem ara a Pierres y tornem 
a la trista Magalona, [què 
feÿe]. 

  ____________________435 
 
 
 
 
 

 Si él sabía servir en sala,        
y él le respondió que sí.         
Y el soldán le hizo aprender 
la manera 
 

 Mejor que ninguno que 
estoviesse antes de él, [al 
grado y plazer del soldán] 
 
 

 era tan diestro y ábile en 
todas las cosas, ca en fuerça 
no avía su par en la corte del 
soldán436 
 

 sin hacer algún  semblante437 
 
 

 sacramento del altar 
 

 Dexemos agora de hablar de 
Pierres y tornemos a 
Magalona.438 

 ___________________439 
 
 
 

 
  

 s'il savoit servir en salle et  
il dit que ouy. Et le Souldan 
luy fist aprendre la maniere 
 

 
 Mieulx au plaisir que ceux 

que le servoient 
 
 
 

 Tan gentil en toutes abilités 
n’en force n’avoit son pareil 
en la court du Souldan 

 
 
 entre les gens de Mores 

sans faire nul semblant 
 

 sacrement de mariage 
 
 Or laissons a parler de 

Pierre car bien nous y 
tornerons. 

 

 

 

 

                                                 
434 Roudaut (2009: 115) aclareix que sembla haver-hi un error repetit en les edicions antigues que donen 
Alexandria i Babilònia. El manuscrit P1 no precisa la ciutat, però C dóna Babillone.  
435 Interior de capítol. 
436 1490 Lió: estoit tant habille en toutes choses, car en force n’avoit son pareil en la court di soudal. 
437 1470, 1490 Lió: sans faire nul semblant 
438 1470: Or laissons a parler de Pierre et parlons de Maguelonne qui estoit demourée seule dedans le boys. 
439 P1: Comment le patron des Mores presente le noble Pierre au souldan. 
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 sola en la montanya. 

 
 Estave molt cansada del 

treball del camí y de vetllar 
[lo que acostumat no avie] 440 

 
 prop del seu leal amich 

Pierres441 
 
 
 on sense vós may reposava. 
 
 
 m’amostràveu grandíssim 

amor: [No sé què m·i diga]442 
 
 com vos sou perdut 
 
 lloch desert y salvatge 
 
 esmortida  
 
 
 en traure’m de casa del 

senyor rey mon pare, per 
dexar-me morir de tan cruel 
mort en aquest lloch desert y 
salvatge 
 

 ma vida resta tant trista que 
més no pot 

 
 allunyar-nos la hu de l’altre. 

 

 sola 
 
 mucho avía trabajado y 

velado, se despertó  
 

 
 cerca de Pierres su dulce 

amigo  
 
 
 En donde yo avía todos los 

plazeres deste mundo 
 
 me mostràvades tan grand 

señal de amor 
 
 cómo vos he yo perdido? 
  
 yermo 
 
 amortecida 
 
 
  [de me sacar de casa del rey 

mi padre] por me dexar assí 
sola en este yermo, en el qual 
yo moriré de muerte cruel 
 
 

 mi coraçón es agora triste, 
tanto que no puede más 
 

 quitar su plazer y el mío 
 

 toute seule dedens le boys 
 
 Avoit fort travaillé et veillé 

[selon sa coustume elle se 
reveilla] 

 
 pres de son doulx amy 

Pierre [et cuidoit tenir sa 
teste  a son giron] 

 
 ou j’avoye tous les plaisirs 

du monde 
 
 me monstries si grant signe 

d’amours 
 
 Ou vous ay je perdu? 
 
 lieu desert et sauvaige 
 
 pasmee comme s’elle fust 

morte  
 
 de moy ainsi laisser 

encellee  en ycelluy 
bouscaige auquel je 
mourray de cruelle mort 

 
 
 mon cueur est doulant 

jusques a la mort! 
 
 oster son plaisir et le mien 

 

 

 

 

                                                 
440 Aquesta frase suposa un primer canvi respecte de 1519, però, sobretot, remet als originals francesos on 
llegim selon sa coustume elle se reveilla. No queda clar què vol dir selon sa coustume, però sí que sembla evident 
que Comalada va pensar, equivocadament, que tenia més sentit aquesta estructura: estave molt cansada del 
treball del camí y de vetllar lo que acostumat no avie, se despertà. 
441 P1: pres de son loial amy Pierre. 
442 Frase inexistent en cap testimoni anterior. 
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CAPÍTOL XXIV 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 lligats encara [axí com Pierres 

los avie dexats] 
 

 dient [semblants paraules] 
 
 lo camí per anar a Roma 
 
 
 cubert de rames y de arbres 

 
 los seus [que ella aportave] 
 
 li digué [aquestes paraules] 
 
 aquestes [robes] pobres 
 
 que jo vos assegur que u  

dich de bon cor y de bona 
voluntat 

 
 y axí canviaren 
 
 
 [cobrí’s] de manera que 

escassament li podien veure 
la cara 

 aún atados 
 
 

 diziendo 
 

 el gran camino por donde 
ivan a Roma 

 
 ramado de árboles 
 
 los suyos 
 
 le dixo 
 
 estas pobres 
 
 [Que yo vos asseguro] que lo 

digo de buen coraçón y de 
buena voluntad 

 
 Y trocaron [la una con la 

otra]443 
 
 De suerte que apenas le veían 

nada de la cara 

 Encores ligeez 
 
 

 En disant 
 

 Le grant chemin qui alloit 
a Romme 

 
 ramé dedens les arbres 
 
 Les siens 
 
 Luy dist 
 
 Ceste meyne 
 
 Car je le dis de bonne 

cueur et de bonne 
voulenté 

 
 Et luy donna les siens 
 
 
 Que a peine veoyt luy ung 

riens du visaige 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
443 1470: changerent l’une avec l’aultre 
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CAPÍTOL XXV 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 Sant Pere 

 
 

 Quant Magalona se véu amb 
los vestits de pelegrina, ella 
se meté en camí per anar a 
Roma 
 

 Se agenollà dient aquestes 
paraules 
 
 

 
 Açò nos és esdevingut per 

los pecats que avem comesos, 
car per cert som plens de 
maldat y de ingratitut 
malvada 
 

 Par-me que no·l me devíeu 
llevar, per fer lo apartament 
tant terrible d’ell y de mí 

 

 Afectadament 
 

 Vos ha tingut en devoció y en 
honra 
 

 Girant-se444 
 
 Dotze dias 
 
 Pobre dona 
 
 Perquè pensave que allí 

sabrie abans noves del seu 
amich Pierres que no en altra 
part, perquè si viu era, no 
podie ser que algun dia no 
vingués en casa de son pare, 
si ja no era per força detengut 
 

 señor san Pedro445 
 
 

 Con estos vestidos se puso 
Magalona en camino derecho 
a Roma 
 
 

 se puso de rodillas diziendo 
assí 

 

 
 esto es por nuestros pecados, 

ca somos [grandes] 
pecadores [y llenos de 
ingratitud y maldad] 

 
 
 paréceme que no me lo 

devíades quitar por fazer 
 el apartamiento de entre     
él y mí tan ligeramente. 
  

 Afincadamente 
 
 

 Vos ha avido en devoción y 
honra 
 

  Como ella fue levantada 
 
 xij días446 
 
 pobre muger 
 
 ella avría allí nuevas de 

Pierres que en otra parte, 
[porque si bivo era, no podía 
ser que algún día no viniesse 
a casa de su padre si no era 
por fuerça detenido]. 

 
 

 monseigneur saint Pierre 
a Romme 
 

 Avec ses habillements se 
myst Maguelonne a 
chemin droit a Romme 

 
 
 se mist a genoulx en 

plourant et souspirant et 
commença a faire son 
oroyson en ceste maniere 

 
 Est per nostre pechié que 

nous sommes pecheurs 
 
 
 

 Il me semble que ne le 
devyés point eu donnee 
pour le moy oster si 
villaimen. 
 

 Humblement et 
affectuesement 

 
 Vous a [premier] eu en 

honneur et vocation 
 
 Quant ell fut levee 
 
 Quinze jours 
 
 Povre pelerine 
 
 Elle eust eu plus totst 

nouvelles de celluy qui 
tant desiroit que aultre 
part 

 
 
 

                                                 
444 P1: se leva d’emprés et s’en voulsist tourner 
445 1470: sainct Pierre 
446 1470: xii. jours 
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Qual camí era més curt y més 
segur 

 
 

 Menjant les dues ensemps 
 

 Costums y usos de aquella 
terra 

 
 Una molt gran alegria 

 

 Ningunes noves d’ell,          
[ni bones ni males] 
 

 Quál era más breve y más 
seguro447 

 
 

 Comieron en uno 
 

 Costumbres y usos de la 
tierra 

 
 Cosa de maravilla 

 

 Ningunas nuevas dél 

 Lequel estoit le plus brief. 
[El luy fust dit qu’elle 
yroit per mer plus brief   
et plus seur]. 
 

 Mengerent [et beurent 
celluy jour] ensemble 

 
 Condicions d’icelluy pays 

 
 C’est merveille 

 
 

 Nulles nouvelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
447 1470: lequel estoit plus brief et plus seur 
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CAPÍTOL XXVI 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 los pobres [de Déu] 

 
 un pobret hospital 
 
 novas 
 
 hòmens y dones malalts per 

causa de la mar que los 
aportave 

 
 tres llits [perquè los pobres 

aguessen recapte] 
 
 en remembrança del seu 

leal amich Pierres 
 

 
 feÿa molt àspera y santa 

vida 
 
 grandíssima reverència 
 
 las dos se apartaren a un 

retret 
 
 trista per un fill que avie 

perdut448 
 
 mal contenta  
 
 que ella ho demanàs de sa 

casa, que tot li seria donat 
 
 fent àspera penitència 

 los pobres 
 

 un pequeño hospital 
 
 oiría alguna nuevas 
 
 hombres y mugeres dolientes 

[ a causa de la mar que los 
prueva] 

 
 tres camas 
 
 
 en remembrança de su amigo 

Pierres 
 
 

 hazía muy áspera [y sancta] 
vida 
 

 reverencia 
 
 la condesa la sacó aparte 

 
 
 triste de su hijo 

 
 

 muy contenta449  
 
 que ella lo demandasse en su 

casa, [que todo se le daría]. 
 

 haziendo penitencia 

 le pouvres  
 

 un petit hospital 
 
 eust aulcunes nouvelles 
 
 gens malades 

 

 
 trois litts 
 
 
 en reverence de son amy 

Pierre et de s’amye 
Maguelonne 

 
 faisoit tres aspre vie 

 
 

 honneur 
 
 la comtesse la tira a part 

 
 
 dolente de son filz 

 
 

 fort contente [et apaisee]  
 

 qu’elle les demandast a 
l’ostel 

 
 faisant [grant] penitence 

 

 

 

 

 

                                                 
448 P1: doulente de l’absence de son filz 
449 1490 Lió: fort contente 
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CAPÍTOL XXVII 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 un peix molt gentil 

 
 

 al comte de Provença 
 

 lo [netejaven]                         
y estripaven450 

 
 y quant ells veren allò 

[estigueren maravellats y 
espantats tots] 

 
 gran cor 
 
 anà molt dolçament a 

consolar 
 

 tapiceria y paraments 
 
 y que tantost posassen 

draps negres y dol 

 un pescado muy hermoso 
 
 
 al conde de Provença 

 
 lo destripassen 
 
 
 y quando ellos vieron aquello 
 
 
 
 gran coraçón 

 
 vino [muy dulcemente] a 

consolar 
 

 tapicería [y paramentos] 
 
 y que luego pusiessen paños 

negros de luto 

 ung belle poisson 
[appellee leu]451 
 

 au conte [et a la contesse] 
 
 l’adouboient 
 
 
 et quant ilz virent cela 

 

 
 grant saigesse 

 
 s’en vint reconforter 

 
 

 tapesserie 
 

 [qu’on le fournist de trap 
noirs] et qu’on fist 
acourtiner l’ostel tout de 
draps de douleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
450 P1: le vuidoient et adouboient 
451 La traducció és “lluç”. Ni P1 ni els textos castellans ni catalans especifiquen el tipus de peix, però sí que ho 
fan tots els incunables francesos. 
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CAPÍTOL XXVIII 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 Com la comtesa anà a 

visitar la iglésia y hospital 
de sant Pere de Magalona 
 

 Moguda de gran devoció y 
voluntat 

 
 Y de gran dolor y tristícia 

que ella agué lo cor li cuydà 
esclatar 

 
 També pot ésser que 

passant ell per la mar o per 
algun riu li són cayguts per 
sort en l’aygua y aquest 
peix, pensant que era 
alguna altra cosa, los avia 
arrebassats 

 
 Lo volguessen guardar y 

defendre de sos enemichs 

 __________________  
   
  
  

 Movida de grand devoción452 
y voluntad 
 

 El coraçón no le rebentó de 
grande dolor y tristeza que 
ella ovo 

 
  Bien puede ser que 

passando por mar o en algún 
río le son caídos en el agua y 
el pescado, pensando que 
era otra cosa, los avrá 
arrebatado 

 
 
 Que le quisiesse guardar y 

defender de sus enemigos453 

  ______________454 
 
 
  

 Eust volenté 
 
  

 Le cueur ne loy partoit de 
douleur 

 
 

 Bien peust estre que les a 
perdus ou les a donné a 
quelque aultre personne 
 
 
 
 

 
 Qu’il le voulsist conduyre 

a saulvement entre ses 
amis 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
452 1470: fut esmeue de grant devotion 
453 1490 Lió: le voulsist conduire a saulvament entre ses ennemis s’il estoit vif. El text castellà sembla corregir el 
francés. 
454 P1: Comment la contesse vient a l’ospital racompter a Maguelone comment les anneaulx ont esté trouvéz ou ventre 
du poisson. 
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CAPÍTOL XXIX 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 molt greu per a ma vida 

  
 Jo·t dó licència 

 
 

 Tot lo que ell volgués           
y agués menester 
 

 Moltres altres joyes y 
pedres precioses [que 
valien grandíssim tresor] 

 
 Catorze barrils y cada 

barrils de mija càrrega de vi 
y en los dos caps féu metre 
sal y lo tresor enmitg 

 

 Y Pierres trobà [de fet y]   
de ventura en lo port una 
[bellíssima] nau de 
Provença 

 
 Parlà ab lo patró dient que 

volia anar en Provença y 
que volie portar catorze 
barrils de sal per donar a un 
hospital [que y avia] 

 

 

 He fet vot de aportar-la 
 

 Tot lo que s’avingueren 

 muy grave 
 
 Yo te doy licencia455 

 
 

 Todo lo que el avría menester 
[y le parecería bueno] 

 
 Muchas otras joyas [y piedras 

preciosas] 
 
 
 Quatro barriles, [que era 

cada barril de media carga de 
vino], los quales en los dos 
cabos eran llenos de sal y oro 
en medio 

 
 Y Pierres por dicha halló en 

el puerto una nao de 
Provença 

 
 
 Habló con el patrón por ir en 

Provença y que querría llevar 
quatro  barriles de sal para 
dar a un ospital.456 
 
 
 
 

 
  He fecho voto457 de la llevar 

 
 Lo que se igualó con él 

 fort desplaisant 
 
 [Puis que il est ottroyé], te 

donne congié 
 

 Tout ce que luy feroit 
mestier 

 
 Pluseurs aultres joyaulx 
 
 
 
 Quatorze458 baris et 

estoient aux deux bous 
plains de sal et l’or au 
mielleu 
 

 
 [Et quant ilz furent mis a 

point], Pierre trouva par 
adventure que au port 
avoit une nef de Provence 
 

 Parla avec le patron et dit 
que s’il estoit son plaisir 
que volentiers ouldroit 
partir avec luy pour venir 
au pays de Prouvence et 
vouloit porter quatorze 
baris de sel pour donner 
en ung hospital. 

 
 Je les veul porter 
 
 Son nol 

 

 

 

                                                 
455 1470: je te donne congié et licence 
456 Segueix 1470: il parla avec le patron pour aller en Provence et qu’il vouloit porter .xiiii barrils de sel pour donner en 
ung hospital., però copia la xifra incorrecta. 
457 P1: j’ay voué de le porter 
458 P1: xiii. barilz 
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CAPÍTOL XXX 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 Com Pierres ysqué de la 

nau en terra y entrà en la 
isla de sahona y trobà una 
cuantitat de flos molt 
gentils 
 

 de color y de olor: de totes 
coses 

 
 traspassa totas las altras, 

[de gentileza y de totes 
coses]459 

 
 traspassa y sobrepuja 
 
 se recollissen [molt prest] 

 
   ___________________ 

 
 
 
 
 
 

 Déu per la sua sanctíssima 
pietat haja mercé de la tua 
ànima 
 

 molts mestres y féu fer una 
bella iglésia 

 

 y augmentà los edificis, 
missas y lo servici de Déu 

 

 feÿa molt bé 
 

 venir [a visitar la iglésia] 
 

 tants [gentils y profitosos] 
edificis 

  ___________________ 
 
 
 
 
 

 de color y de olor 
 
 

 traspassa todas las otras 
 
 
 

 traspassa [y sobrepuja] 
 

 se retraxiessen 
 

  ___________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 Dios [por su sanctíssima 

piedad] aya merced de tu 
ánima 
 

 muchos canteros y otros 
muchos maestros en la 
iglesia 

 
 la hizo augmentar de 

edificios y de servicio          
y de misas 

 
 fazía bien servir 

 

 venir 
 
 tal edificio 

   _______________ 
 
 
 
 
 

 de couleur et de odeur 
 
 

 trespasse totes les aultres 
 
 
 

 passoit en beaulté 
 
 l’on se recueille 

 
 Comment l’ospitaliere 

trouva grant tresor d’or et 
d’argent et aultres joyaulx 
dedens les xiiii. baris 
qu’ilz estoient donnez a 
l’ospital pour l’amour de 
dieu 

 
 dieu ayt en son 

gouvernement ton ame 
 

 massons et aultres 
plusieurs ouvriers en 
l’esglise 

 
 les fist augmenter de 

service et de messes  
 
 
 faisoit bien servir           

[de divins services]  
 

 venir 
 

 si [sumptueux] edifice 

                                                 
459 P1: en doulceur et en beaulté 
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CAPÍTOL XXXI 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 Com lo comte y la comtesa 

vingueren a visitar la iglésia 
[y hospital] de sant Pere de 
Magalona, [molt 
devotament per amor de 
son fill Pierres] 
 

 Ella los aconsolà 
 

 
 Ells no avien perdut sinó un 

fill 
 
 
 
 Avie perdut lo seu regne, 

que de dret li pertanyia y 
avie perdut lo seu Pierres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Y prenent comiat los uns 

dels altres, se’n tornaren en 
ses cases. 
 
 

 Tornem a parlar de Pierres 
que estava dormint en la 
isla de Sahona [com dit 
avem].460 

 Como el conde y                  
la condessa vinieron a 
visitar la iglesia de sant 
Pedro de Magalona 

 
 
 
 Magalona los consolava461 

 
 

 Ellos no avían duelo sino de 
su hijo 

 
 
 
 Avía perdido su reino, que 

de derecho le pertenescía, 
y avía perdido el amor de 
su padre y de su madre y 
avía perdido su amigo 
Pierres 

 
 
 
 
 
 Quando Magalona ovo 

servido al conde y a la 
condesa de lo que ella 
pudo, ellos se fueron. 
 

 Dexemos agora de hablar 
del conde y de la condessa 
y de Magalona y tornemos 
a Pierres, que estava 
dormiendo en la isla de 
Sagona. 

 Comment le conte et        
la contesse vindrent 
visiter l’esglise de saint 
Pierre de Maguelonne 
 
 
 

 Maguelonne [tant qu’il le 
povoit] les confortoit 
 

 Ilz n’avoient si non une 
douleur, d’avoir perdu 
leur filz, [laquelle chose 
est humaine]462 

 
 Avoit perdu son 

royaulme, duquel estoit 
hors de toute esperance et 
avoit perdu la grace et 
l’amour du pere et de la 
mere, [item elle estoit fille 
se sy noble roy] et avoit 
perdu son amy Pierre [et 
avoit toutes ses grandes 
douleurs].463 

 
 Quant elle eust servi de ce 

qu’elle povoit le conte et la 
contesse, ilz s’en 
retournerent. 

 
 Laissons a parler du conte 

et de la contesse et 
retournons a Pierre qui est 
dormant en l’isle 

 

                                                 
460 1470 diu en l’isle de Sagona i només P1 acaba de manera semblant al text català, amb aquesta interpelació al 
lector: comme avez ouy cy dessus 
461 1490 Lió: Maguelonne les confortoit 
462 P1: laquelle est chose humaine de toute parsonne de mourir. Clarament, C ha fet una mala lectura de P1, 
retallant aquesta frase tan maldestrament; per tant, és lògic que el traductor castellà no la recollira. 
463 Ídem que en el cas anterior, llegim a P1: avoit perdu son chevalier et bon amye, le noble Pierre de Prouvence: et 
ceste estoit sur toutes autres douleurs. 
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CAPÍTOL XXXII 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 envers la muralla 

 
 ahont avie dexada la nau y 

allí començà fortament a 
cridar [la gent de la nau]464 

 

 
 
 y quant ell se veé en aquella 

manera, prengué tanta 
dolor en son cor que caygué 
en terra  

 
 
 
 perseguesca tant 

 
 moro enemich 

 
 fenesquen les dolors mies 

 

 
 mirant y cercant465 

 
 si porie trobar res que li 

pogués donar socós 
 

 
 

 [congoxa] y misèria 
 

 força y virtut 
 
 
 
 

 fazia la mar 
 

 donde avía dexado la nao   
y començó muy fuerte a 
llamar y dar bozes 

 

 
 
 [e quando él se vio en 

aquella manera],466 ovo tan 
gran dolor en su coraçón 
que él cayó en tierra como 
muerto y perdió la 
memoria. 
 

 lo persiga tanto 
 
 moro enemigo 
 
 fenecerán mis dolores467 
 
 
 
 mirando 

 
 si podría ver algo que le 

pudiesse dar socorro 
 
 

 miseria 
 

 [fuerça y] virtud468  
 
 
 
 
 
 

 devers la marine 
 

 ou il avoit laissé la nef.   
[et quant il ne vit riens, il 
pensa que l’obscurité de la 
nuyt tollust la veue de la 
nef] et commença fort a 
crier. 

 
 il eust tant de douleur en 

son cueur que il tomba a 
terre comme mort et 
perdit sa memoire. 

 

 
 poursuivre sy cruellement 

 
 payen ennemy 
 
 finerons toutes douleurs 

[et ne me poursuyvront 
plus] 

 
 regardant 
 
 se il pouvoit voir nef qui 

le mist hors de la, [mais il 
ne veoit riens qui luy 
peust donner secours] 

 
 misere 
 
 vertu 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
464 P1: comença fort a crier a ceulx de la nef 
465 P1: admirant y regardant 
466 1470: quand il vit ce 
467 1470: fineront mes douleurs 
468 P1: vertu et couraige 
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Déu qui may desampara los 
seus, permeté que en aquell 
lloch vingué una barca de 
pescadós 

 

 espècies y confitures 
 

 trobareu remey per la 
vostra malaltia 

 
 
 
 per bé que li digueren de 

aquella santa iglésia, féu 
vot [y prometensa] 

 
 sense dar-se a conéixer a 

ningú 
 

 noves de la gentil Magalona 
 
 
 
 

 y arribant al port Sarrazí, 
Pierres saltà en terra. 

 Dios, [que nunca 
desampara los suyos],469 
permitió que en aquel lugar 
vino una barca de 
pescadores 

 
 Especias de confitura 
 
 Fallaréis buen remedio de 

vuestra dolencia 
 
 
 
 Quando Pierres oyó hablar 

de aquella sana iglesia, hizo 
voto 
 

 Sin se dar a conocer a padre 
ni a madre 

 
 Nuevas de su amiga 

Magalona470 
 

 
 
Y quando el patrón vino en 
el puerto Sarracín, él puso 
Pierres en tierra.471 

 Dieu permist que en ce 
lieu vint une barque de 
pescheurs 
 
 
 

 Des espices et des confist 
 

 Vous troverés grant 
remede et bon de vostre 
maladie [se vous y vouez, 
de bon cueur] 

 
 Quant Pierre eut ouy 

parler de celle sainte 
esglise, il voua 
 

 Sans se faire cognoistre a 
pare ne a mere 

 
 Aulcunes bonne nouvelles 

de sa belle Maguelonne, 
[non obstant qu’il pensoit 
et creoit qu’ele fust plus 
tost morte que vive] 

 
 [Tant naga] le patron [et 

ses gens qu’ilz] vindrent 
arriver [saulvement] au 
port Sarrasin et illec 
dechargerent Pierre. 
 

 

 

 

 

 
                                                 
469 El text castellà redueix molt aquesta frase de P1, i C  l’omet: Mais luy qui est tant misercordieux, qui espreuve 
et essaye ses amys en diverses peines et tribulacions en cestuy monde et puis les eslieve quant les trouves envers luy et 
entiers, ainsi comme luy plust, parmist que en icelluy lieu vint une barque de pescheurs […]. 
470 1470: nouvelles de s’amye 
471 1470: et quant le patron fut au port il desembargea Pierre. 
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CAPÍTOL XXXIII 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 Perquè lo avie deixat venir 

a port de salvació 
 
 
 

 en lo hospital de la gentil 
Magalona y allí trobà 
remey de totas sas tristors 
 

 
 
 Y quant Magalona veé 

aquell pobre que ere vingut 
de nou 
 
 

 Li rentà los peus y les mans 
y lo besà 
 
 

 Meté-li llansols blanchs     
[y féu-lo despullar] 
 

 Per a cobrar sanitat 
 
 
 
 los malalts 
 
 En aquell hospital 

 
 La mia leal esposa 

 

 

 

 En que lo avía dexado venir 
a puerto de salvación472 
 
 

 
 en el hospital de Magalona 

para complir su voto473 
 

 
 
 
 E quando Magalona vio 

aquel de nuevo venido474 
 
 
 

 Le lavó los pies y las manos 
y los besó475  
 
 

 Puso sávanas blancas 
 
 

 Por cobrar sanidad476 
 
 
 

 los dolientes477 
 
 En aquel lugar 

 
 Mi leal amiga478 
 
 
 
 

 Tout ce qu’il avoiy envoyé 
et qu’il luy avoit pleu de 
la faire venir la 
saulvement 

 
 en l’ospital qui estoit en 

l’isle d’ung port sarrasin 
duquel la belle 
Maguelonne fust 
funderesse 

 
 Et quant Maguelonne 

visitoit les malades, elle 
vist cestuy qui estoit venu 
de nouvelles 

 
 Elle le fist lever et luy lava 

les piez et les mains et les 
luy baisa 

 
 Luy mist draps blancs 
 
 
 Pour recouvre santé et 

guerison [car elle luy 
aideroit] 
 

 les pouvres pellerins 
 
 En icelle lieu 
 
 Ma [doulce et] loyale 

amye [Maguelonne] 
 
 
 
 
 

                                                 
472 1470: de ce qu’il estoit venu saulvement 
473 1470: entra comme povre malade dedans l’ospital affin d’acomplir son veu 
474 1470: Et quant Maguelonne vit qu’il estoit nouveau venu 
475 1470: luy lava les piedz et les mains et les baisa. Si mirem el text català, comprovem que Honorat Comalada o 
es va equivocar gramaticalment o no coneixia el ritual del llavatori de peus de Dijous Sant. 
476 1470: pour recouvrer santé 
477 1470: tous malades 
478 1470: ma loyalle amye 
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 no visca més en aquest món 
[perquè és ple de misèria] 
 
 
 

 
 

 Los pobres malalts  
 

 La costum 
 
 Malalts 
 

Les sues fortunes que avien 
agudes [y passades] 

 no biva más en este 
mundo479 
 
 
 

 
 
  Los dolientes 

 
 La [costumbre y] manera 
 
 Dolientes 
 

Las fortunas que han 
avido480 

 ne vive plus en ce monde 
[car, sans elle, le 
demourant de ma vie sera 
tout plain de douleurs, car 
j’ayme mieulx mourir que 
vivre]. 

 
 Les [aultres] malades 
 
 La maniere 
 
 malades [et desolés] 
 
 leurs desfortunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
479 1470: que ne vive plus en ce monde 
480 1470: des desfortunes qu’ilz ont eues 
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CAPÍTOL XXXIV 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 Com Pierres descansà lo 

seu cor a Magalona y ella lo 
aconsolà molt dolçament  
 

 Demanà-li molt 
afectadament [què era 
estada la causa] de la sua 
dolor   

 
 Y llavors lo noble Pierres li 

contà tot lo seu fet 
 

 
 Que vós tant amau 

 
 
 
 Començà a plorar de sobre 

de gran plaer y alegria 
 
 

 
 Se féu fer gentils vestidures 

reals, car ella tenia ab què 
pagar-las 
 

 Y deixà las vellas481 
 
 Vingué devant Pierres 

 

 cabells, los quals li 
abastaven fins als genolls 
 

 Gentil, [noble y esforçat] 
cavaller Pierres 

 
 Lo meu [dolç y leal amich] 

y senyor [Pierres] 
 
 Resplandents cabells 

   _________________ 
 
 
  
 Preguntar muy 

[afincadamente] de su dolor 
 
 
 

 Y entonces el noble Pierres 
gelo agradesció muy 
humilmente y le contó todo 
su hecho 

 
 Que dezís que queréis tanto 

 

 
 Comenzó a llorar de plazer 

y alegría482 
 

 
 

 Se hizo vestiduras reales, ca 
ella tenía con qué las hazer 

 

 Y se puso los velos 
 
 Y vino a Pierres483 

 
 

 cabellos que le llegavan 
hasta las rodillas 

 
 Gentil cavallero Pierres, 

[amigo] 
 

 Mi amigo y mi señor 
 

 Lindos cabellos 

 __________________   
 
 
  

 En luy demandant sa 
douleur  
 
 
 

 Et le noble Pierre la 
mercia treshumblement  
et dist et compta tout    
son fait 

 
 Vous dittes que vous 

aymés de si bon cueur 
loyallement 

 
 [Et se mist a genoulx 

devant l’austel de sainct 
Pierre et] commença a 
plourer de grant joye 

 
 Elle se fist faire 

habillements royaulx, car 
elle avoit assés matiere 

 
 Et se mist les voilles 
 
 [Et quant eust mis tout a 

point,] elle s’en alla la ou 
estoit Pierre 

 
 chevaulx qu’elz alloient 

jusques a terre 
 
 Gentil chevaliere Pierre 

 

 Mon amy et seigneur 
 
 
 Blons cheveux 

                                                 
481 Cal entendre que es tracta d’una errada. 
482 1470: commença a plourer de joye 
483 1470: et s’en vint a Pierres 
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CAPÍTOL XXXV 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 Com Pierres veé la sua 

gentil esposa Magalona,   
ell la conegué tantost, [se 
llevà de peus y la començà 
de abraçar y besar molt 
dolçament ab gran amor].  
 

 gentil amiga y esposa 
 

 ell tantost la conegué 

 

 

 abraçar y besar 
 
 una gran partida 

  
 denunciarien 

 
 avia promés y fet vot 

 
 

 de estar allí abans que no se 
manifestaria a ningú d’ells 
y que encara no ere passat 
aquell mes 
 

 acabaré ab ell que si volen 
saber alguna de la vostra 
vinguda, que vinguen ací lo 
dia que los vostre vot serà 
cumplit 

 
 Pierres dormís aquella nit 

en la sua cambra [per estar 
millor a son plaher] 

 

 ___________________  
 
 
 
 
 
  
 amiga y esposa 

  
 Conocióla luego 

 
 

 

 Abraçar y besar484 
 

 Una [gran] parte485 
 
 Harían saber 
 
 Avía prometido [y hecho 

voto] 
 
 De estar allí un mes [ante 

que se manifestase a ellos]  
y aún no era pasado aquel 
mes 

 
 Haré tanto que ellos vernán 

aquí el dia que vuestro voto 
acabare 

 

 Pierres dormiesse aquella 
noche en su cámara 

 Comment Pierre 
cognossoit qu’elle estoit   
la belle Maguelonne        
sa loyalle espouse.  
 
 
 

 dame et amye 
 

 Il congneut tantost       
[que c’estoit sa doulce 
Maguelonne a laquelle     
il avoit si longuement 
desiree]. 

 
 Entrebaiser 
 
 Une partie 
 
 Feroient savoir 
 
 Avoit veu 

 

 D’estre la tout un moys et 
encores n’estoit pas passé 
le temps 

 

 Ferai tant qu’ilz vienront 
icy le jour que vostre veu 
finera 

 

 

 Pierre dormist celle nuyt 
en sa chambre 

 

 

                                                 
484 P1: embrasser et baiser; 1470: s’embrasserent et baiserent; 1475: baisier et embrassier 
485 1470, 1490 Lió: une grant partie 
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CAPÍTOL XXXVI 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 Com Magalona no pogué 

dormir aquella nit del gran 
plaher que tenie y vestí’s   
la roba de hospitalera y 
vingué a la cambra ahont 
Pierres dormia per a veure 
com estave y tantost 
prengué comiat de ell 
  

 Plaher  
 
 Prengué comiat d’ell 

 
 
 Aquesta mateixa nit       

[que és passada] 
 
 El [benaventurat] sant Pere 
 

 que [per cert]  se deu dir 
 

 Que llur fill [en ninguna 
manera] fos viu 

 
 Emperò lo seu cor no podie 

comportar [de estar un 
poch tant solament absenta 
de la presència de Pierres]486 
 

 negociar algunes coses per 
lo hospital   [que eren molt 
necessàries], 487 que li 
perdonassen. 

 
 Tenia ferme esperança que 

abans que no se partirien  
de allí nostre [senyor Déu   
y sant Pere] los donarien 
algunes bones noves 

 __________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

 De plazer [y alegría]488 
 
 Tomó licencia dél muy 

dulcemente 
 
 Esta noche 

 

 Sant Pedro 
 

 que yo no devo489 dezir 
 
 Su hijo fuesse bivo490 

 

 Mas su coraçón no lo podía 
sofrir 

 

 
 negociar algunas cosas del 

hospital [y que le 
perdonassen] 

 
 
 Yo tengo esperança que 

antes que nos partamos 
[que avremos algunas 
buenas nuevas]  

 __________________ 491 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De plaisir 
 

 Print congié de luy 
doulcement 

 
 La nuyt 
 
 
 [Monseigneur] saint 

Pierre 
 

 C’est chose que je doy dire 

 Pierre fust vif 
 

 
 Mais son cueur ne le 

povoit souffrir 
 

 
 
 faire aux besoignes de 

l’ospital 
 

 
 
 j’ay esperance devant que 

nous departons  
 

 

                                                 
486 P1: mais le cueur ne luy povoit souffrir moult longuement sans son doulx amy Pierre 
487 Besoignes o besongnes significa “necessitats”. 
488 P1: de grant plaisir; 1470: de la grant joye 
489 P1: je ne doy dire 
490 1470: leur filz fust vif 
491 P1: Comment Maguelonne s’en va vers le conte et la contesse et leur assigne jour a venir veoir leur filz Pierre. 
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Li contà lo que ella avie dit 
al comte y a la comtesa 
[molt llargament] 

 
 li  havien promés de venir 
 
 Lo seu [dolç y leal] amich 

Pierres 
 

 Le contó lo que ella         
avía dicho al conde              
y  a la condessa 
 

 Ellos avían de venir 
 

Su amigo Pierres 

 luy compta ce qu’il avoit 
dit au conte et a la 
contesse 
 

 ilz devoient venir 
 

son amy Pierre 
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CAPÍTOL XXXVII 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 vingueren a la iglésia de 

sant Pere lo dia assignat y 
allí trobaren a llur fill 
Pierres en la cambra de la 
hospitalera 
 

 Lo diumenge assignat 
 

 A [la iglésia de] sant Pere 
de Magalona 

 
 Parlar ab ells un poch        

en secret 
 
 Y ells anaren-se’n [tots dos 

ensemps] ab ella de molt 
bona gana 

 
 Llavors respongueren 

[promptament] que sí 
 

 Ell tantost se agenollà 
devant ells 

 
 Corregueren [prestament] 

per a abraçar-lo 
 
 Estigueren una grandíssima 

estona que no podien dir 
res [los uns als altres] 

 
 Y entretant que lo comte y 

la comtesa y Pierres 
parlaven ensemps 

 
 Per a vestir-se y ataviar-se 

de aquelles vestidures reals 
[que avie fetes fer] y aprés 
com fonch bona y vestida  

 
 Maravellats [en gran 

manera]492 

 vinieron a Sant Pedro el día 
assignado       [y allí 
hallaron su hijo Pierres en 
la cámara de      la 
hospitalera]493 

 
 El domingo assignado 

 
 A señor Sant Pedro de 

Magalona494 
 
 Hablar con ellos un poco 

[en secreto]495 
 
 Y ellos se fueron [con ella] 

de muy buena voluntad 
 
 
 Elos dixeron que sí 

 
 

 Se puso de rodillas    
[delante dellos]496 

 
 Ambos lo corrieron a 

abraçar y besar 
 
 No pudieron dezir palabra 

de gran rato 
 

 E entretanto que el conde y 
la condessa y Pierres 
hablavan en uno497 

 

 Se fue a vestir [y ataviar]     
de sus vestiduras reales      
y después assí vestida  

 
 
 Maravillados 

 vindrent en l’esglise de 
saint Pierre    au jour 
assignée 
 
 
 

 Quant vint le dimanche 
 

 A sainct Pierre de 
Maguelonne 

 
 Ung peu parler a eulx 

 

 Ilz y allerent volentiers 
 

 
 

 Ilz dirent ouy 
 
 

 Il se mist a genoulx 
 
 

 Tous deux le coururent 
embrasser y bayser 
 

 Et ne peurent dire mot 
d’une grant piesse 

 

 Pendant [que celle feste 
duroit], le conte et la 
contesse et Pierre 
parloient ensemble 

 
 S’en alla abiller de ses 

abillemens royaulx et puis 
tost se poit abilleer  

 
 
 Esbahis 

                                                 
492 1475: grandement esbahis 
493 1470: Comment le conte et la contesse vindrent au jour assigné et la troverent leur filz en la chambre de l’ospitaliere. 
494 1470: monseigneur sainct Pierre 
495 P1: en sa chambre 
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Amats senyor pare y mare, 
sapiau que aquesta és la 
dama per qui jo·m partí de 
vosaltres y certifich-vos que 
és filla del rey de Nàpols 

 
 Lo comte y la comtessa       

[y tots los cavallers y les 
dames que allí se trobaren, 
tots] lo498 abraçaren              
[ab grandíssima alegria] 
 

 Mis amados señores, 
[sabed] que esta es aquella 
por quien yo me partí de 
vos, e certifico que ella es 
hija del rey de Nápoles.499 
 

 La fueron a abraçar 

 Mon seigneur et vous, ma 
dame, ceste est celle par 
quoy je party de vous et 
saichés que elle est fille du 
roy de Naples. 
 

 Ilz l’allerent embrasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
496 1490 Lió: il se mist a genoulx devant eulx 
497 1490 Lió: pendant que le conte, la contesse et Pierre parloient ensemble 
498 P1 no deixa dubte sobre l’error comés pel traductor català: Et quant le conte et la contesse ouyrent que ceste 
estoit fille du roy Maguelon, l’alerent courant embrasser […]. 
499 1470: Très honnourés père et mère, sachez que cest est celle parquoy party de vous et vous asseure qu’elle est fille au 
roy de Naples. 



345 
 

CAPÍTOL XXXVIII 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 Com se saberen les noves 

per tota la terra de 
Provença que Pierres era 
vingut y de las festas que 
feren, las quals duraren 
trenta y dos dies 
  

 Altres jochs [de molt grans 
plahers] 

 
 Anaren [tots plegats] de 

molt bon cor500 
 
 Y tantost feren venir un 

bisbe 
 
 La comtesa los donà anells 

molt gentils y molt richs 
 

 Duraren trenta dos dies 
sense [may] cessar 

 
 tots los de la terra 

 
 May avien vist 

 
 Cada hu se esforçave 

 
 Per amor de llur senyor 

 Cómo sonavan las nuevas 
por todo el reino que 
Pierres era venido y cómo 
hizieron fiesta por veinte y 
dos días 
 
  

 [Otros] juegos 
 
 

 Fueron de buen coraçon 
 

 
 Y luego hizieron venir un 

obispo 
 

 La condessa le dio un anillo 
muy hermoso y muy rico 

 
 Duró la fiesta xxij días sin 

cessar 
 
 Todos los de la tierra 
 
 Jamás no avían visto 

 
 Cada uno se esforçava 
 
 Por amor de su señor501 

 Comment le bruit fust   
per la terre que Pierre 
estoit venu et comment  
ilz firent feste par .xxii. 
jours 
 

 
 Esbatements 

 
 

 Allerent de bon cueur 
 

 
 Et ung evesque se mist 

avant 
 

 La contesse luy baylla  
ung bel anel et riche 
 

 Dura .xxij. jours sans 
vacquer a aultre chose 

 
 Tous 
 
 Jamais n’eussent pensé 
 
 Chascun pensoit 
 
 Affin d’avoir l’amour de 

leur seigneur 

 

 

 

 

 

 

                                                 
500 P1: allerent de bon cueur tous ensemble 
501 1490 Lió: pour l’amour de leur seigneur 
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CAPÍTOL XXXIX 

CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 
 Com lo comte y la comtesa 

visqueren aprés del dit 
casament deu anys y aprés 
los féu soterrar  [en la 
iglésia de sant Pere]. 
 

 Deu anys aprés del dit 
casament y aprés moriren. 

 
 

 Molt sumptuosament 
 

 La [present] història 
 
 iglésia de sant Pere, [prop 

del comte y de la comtesa]. 
 
 A honor y reverència de 

nostre senyor Déu [y de la 
gloriosa e intemerada mare 
sua y senyora nostra]502 y 
dels benaventurats apòstols 
sant Pere y sant Pau, als 
quals preguem [de bon cor] 
que en aquest món nos 
donen salut, pau [y alegria] 
y en l’altre, la vida 
perdurable. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Cómo el conde y la condesa 
bivieron diez años y 
después murieron [y fueron 
enterrados 
honorablemente].503 
 

 Diez años después de aquel 
casamiento, [y después 
murieron].504 

 
 Con mucha honra 
 
 La historia 
 
 iglesia de Sant Pedro 
 
 
 A honor de Dios y de Sant 

Pedro y de Sant Pablo, a los 
quales roguemos en este 
mundo nos den salud y paz 
y en el otro vida 
perdurable. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Comment le conte et la 
contesse aprés la feste 
passee vesquirent dix ans 
et puis morirent 
 
 

 Dix ans apres cestuy 
mariage. 
 
 

 Honnorablement 
 

 L’istoyre 
 
 esglise de saint Pierre 
 
 
 A l’onneur de la Trinité de 

Paradis et a l’onneur du 
prince des appostres, saint 
Pierre et sainct Pol. 
Ausquelz plaise de nous 
resjouyr en nous 
tribulacions en cestuy 
monde et en la fin nous 
face possider la gloire de 
paradis. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
502 P1: en honneur et louenge de la trinité et de la glorieuse vierge Marie et des princes des appostres, saint Pierre et 
saint Pol, qu’ilz leur ont merité en paradis, ausquels plaise nous resjouyr en noz tribulacions en cestuy monde. Et en la 
fin nous facent possible icelle mesme gloire. Amen. 
503 1470: Comment le conte et la contesse vesquirent dix ans après et puis moururent et furent sepulturez 
honnourablement. 
504 P1: Apres cestuy mariaige vesquirent dix ans et puis moureurent tous dex dedans six moys. 
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CATALÀ CASTELLÀ FRANCÉS 

 Y per amor de açò [que 
tinch dit] se anomena 
aquesta història la història 
de la gentil Magalona, 
perquè ella fonch la 
primera fundadora de 
aquella santa iglésia           
[y hospital]. Y aprés ella  y 
lo noble Pierres son marit y 
altres  la aumentaren en 
[molts gentils y profitosos] 
edificis y en rendes [y en 
altres béns], tant que ara és 
sumptuosa [y molt 
excel·lent] iglésia. 

 Ací acaba la història de la 
gentil Magalona. 

 E por amor desto se llama 
la iglesia de Magalona, 
porque ella fue la primera 
fundadora de aquella 
iglesia, y después ella y el 
noble Pierres su marido y 
otros la aumentaron en 
edificio y rentas tanto que 
agora es sumptuosa cosa. 505 
 
 
 
 
 
 

 
____________________ 

 ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cy finist le livre et l’istoire 

de Pierre, filz du conte de 
Provence et de la belle 
Maguelonne, fille du roy 
de Naples.506 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
505 Aquest afegit respecte del text francés ja apareix a la primera edició castellana de 1519 i es repeteix en 
totes les edicions posteriors. 
506 P1: Explicit le livre de Maguelonne. 
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 La primera sensació que s’experimenta quan un s’encara amb la novel·la Pierres de 

Provença és la d’estar llegint un text que ha passat tantes vicissituds que se’n podria fer 

una novel·la per contar-les. Aquesta tesi doctoral pretén ésser eixe relat, tot i que des d’una 

perspectiva filològica i no pas com un simple divertiment, de la intrahistòria d’una 

narració que ens ha pervingut després d’una llarga travessia de quasi sis segles. 

 Aquest recorregut ha estat tan exitós des del punt de vista de la recepció com discret 

des del vessant crític. Voldria destacar que el seu caràcter de text traduït des del castellà    

–i abans des del francés– junt amb l’època en què cal emmarcar-lo cronològicament, la tant 

denostada Decadència, han estat clars obstacles a l’hora d’aconseguir una major visibilitat. 

A hores d’ara, aquesta novel·la no té cap edició crítica ni en català ni en castellà i, fins fa 

pocs anys, tampoc hi havia una edició francesa (Babbi 2003). Certament, l’examen d’una 

llarga nòmina d’històries de la literatura catalana i d’altres treballs relacionats confirma 

aquesta presència quasi irrellevant de la novel·la en la història de la nostra literatura: 

Miquel i Planas, García Silvestre, Ruiz Calonja, Rubió i Balaguer i, darrerament, Rossich i 

Valsalobre són les úniques aportacions que, depassant la simple menció del títol de la 

novel·la, permeten enllestir el resum que he estat capaç de bastir i que no arriba a ocupar 

ni un full complet d’aquesta tesi.  

 La narració de les aventures dels nostres protagonistes és agradosa de llegir i 

entretinguda –raons que expliquen la seua popularitat al llarg del temps. La història és 

contada de forma lineal de cap a fi, partint d’una acció unitària que es bifurcarà passat el 

capítol XX, per tornar a convergir ambdues trames al capítol XXXIII. Les novel·les 

bizantines solen presentar una estructura tripartida del tipus encontre – separació – 

reencontre, que també trobem al Pierres, on també cal destacar una mena de pròleg (caps. 

I-IV) i un epíleg (caps. XXXVI- XXXIX), força simètrics. Si pensem en els escenaris de 

l’obra, podem dividir-la en quatre parts: 1) palau comtes de Provença; 2) Nàpols; 3) 

Magalona a Roma - illa Port Sarrazí i Pierres a Alexandria - illa Sagona - illa Crapona - illa 

port Sarrazí; 4) palau dels comtes de Provença. 
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 Com hem assenyalat suara, aquest text acumula una bona quantitat d’incògnites,    

la major part de les quals encara no han estat resoltes de manera satisfactòria per la crítica 

literària. La hipòtesi d’un possible text originari perdut, datable al segle XIII, que tal 

vegada hauria estat transmés oralment en francés i caldria situar en el context històric de 

la segona meitat del segle XIII és una aposta a mínims. Rebutjades algunes autories 

insostenibles científicament (Treviez, Petrarca, etc.), a hores d’ara Pierres de Provença consta 

com una obra anònima, escrita al segon quart del segle XV. 

 Una de les aportacions que pretén fer aquesta tesi és la de resituar la novel·la en una 

classificació del gènere més precisa, més ajustada als trets que defineixen els diferents 

tipus narratius. L’etiqueta cavalleresca és tan habitualment emprada com imprecisa 

terminològicament perquè presuposa una agrupació amb d’altres textos que es presenten 

sota un epígraf on el Pierres no hi té cabuda. La novel·la és un dels textos que ha estat 

buscant el seu lloc des del punt de vista de la taxonomia genèrica. Havent estat foragitat 

de la definició clàssica dels llibres de cavalleries, ha trobat aixopluc, després d’un llarg 

debat filològic, sota l’etiqueta doble de narrativa cavalleresca breu i gènere editorial. El fet 

que la figura del cavaller marque el gènere de la novel·la és més que discutible perquè les 

cavalleries són una mínima part del relat, les aventures no són buscades per Pierres com a 

camí de perfeccionament i, de fet, hi ha moments en què el cavaller deixa de ser el 

protagonista de la narració, etc. El vessant sentimental o idíl·lic coloreja només el gruix de 

la primera part de la novel·la, però la separació dels amants en la meitat de la història ens 

deixa dues meitats quasi simètriques, de fet semblen dues novel·les distintes. Entroncant 

amb la tradició helenística clàssica, el relat s’endinsa en la narració bizantina d’aventures 

inesperades amb els dos protagonistes vivint vides paral·leles, com a purgatori penitencial 

que s’inicia amb el furt dels anells de Magalona per part de l’ocell rapinyaire, instrument 

diví enviat per castigar els pecats passats, el trencament de l’harmonia social i familiar. Cal 

afirmar, aleshores, que Pierres de Provença presenta una barreja de gèneres, entre els quals 

el cavalleresc seria més aviat un marc on encabir un relat que discorre per altres viaranys. 

Aquests altres camins transitats expliquen, parcialment, l’associació amb un grup de textos 

tan diversos com els que s’agrupen sota l’etiqueta de gènere editorial. 
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 Si atenem a una classificació de les històries cavalleresques breus a partir dels temes 

i motius, podem tenir alguna sorpresa amb el Pierres de Provença. Més enllà del motiu 

central de l’ocell rapinyaire –sovint el més analitzat dins l’obra – hem vist que hi ha molts 

més temes que afaiçonen l’obra i que s’explicarien, en part, per la connexió d’aquesta a 

diverses tradicions (clàssica, oriental, europea medieval, folklòrica, etc.). Podem relacionar 

l’obra amb textos clàssics com les Etiòpiques o Apol·loni de Tir, vides de sants com sant 

Aleix, el recull de contes de Les mil i una nits, textos idíl·lics com Flores i Blancaflor i, de 

manera molt estreta, amb Carlo Magno, Clamades, Oliveros, Canamor o París i Viana. Aquests 

darrers dos títols comparteixen en exclusiva més temes i motius amb el Pierres que la 

resta; una altra cosa és la rellevància d’aquesta comunitat temàtica dins el conjunt del relat. 

La major divergència del Pierres respecte de la resta de textos del corpus es concentra a la 

segona meitat de la novel·la, especialment en els temes relacionats amb la categoria 

general N. Chance and fate (sort i destí). Ací es concentren, sobretot, els motius relacionats 

amb l’episodi de l’ocell i els anells perduts, així com el del tresor perdut i recuperat. 

D’altres temes, però també calien ser analitzats. Així, després de dividir el relat en les dues 

meitats ja esmentades, hem analitzat en la primera un tema de resonàncies trobadoresques 

com l’amor de lonh, el del jove cavaller que abandona la llar pairal, l’amor a primera vista   

–continuació de l’amor de lluny–, les justes i torneigs, el paper de la mitjancera o 

consellera, i la fugida dels amants que es rebel·len al seu destí. La segona part, s’inicia amb 

el tema fonamental de l’ocell rapinyaire i les seues connexions amb fonts àrabs i europees 

(L’escoufle, Der Busard, Ottinello, etc.). La deriva temàtica de la novel·la a partir de la 

separació ens ha fet revisar el tema dels naufragis, pirates i captiveris, els retorns, 

abandons, l’anell de Polícrates, i el reencontre en les seues diferents fases, tot comparant el 

Pierres tant amb els textos del corpus cavalleresc breu, com amb els d’aquestes altres 

tradicions que hem citat suara. 

 La longevitat d’aquesta novel·la en diferents llengües i països no ha estat casual,  

així com tampoc és difícil d’entendre que una història que ha sabut connectat amb lectors 

tan diversos  en el temps i l’espai,  haja traspassat l’àmbit estrictament literari, impregnant  
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d’altres arts, com ara la música o l’esculptura. La presència dels personatges de Pierres i 

Magalona en les fulles del Quixot, la inspiració per a l’autor del Curial o al teatre de Lope 

de Vega és només una mostra de la capacitat de seducció d’un relat que retrobem, des del 

segle XVI al XX, en epístoles, poemes, ballets, rondalles, obres de teatre, estàtues, peces 

musicals, òperes i una munió d’altres productes culturals, majorment literaris, on els 

nostres protagonistes han reviscut, han estat completament transformats o simplement 

han servit d’excusa per bastir històries que poc o res tenen a veure amb la narració 

original. 

 La nostra novel·la va triomfar en el domini lingüístic català –fonamentalment a les 

províncies de Barcelona i Girona– perquè ja hi havia un públic lector d’aquest tipus de 

textos de cavalleries, no tant de la matèria antiga o de la de Bretanya com dels nous títols, 

normalment francesos, que començaven a traduir-se a les acaballes del segle XV i 

primeries del XVI. Estem parlant d’una vintena i escaig de textos cavallerescos, dels quals 

van veure la llum una trentena d’edicions, sobretot a les premses de la ciutat de València.  

 És força probable que en la primera meitat del segle XVI apareguera la primera 

edició catalana, sense saber si aquesta era una traducció del castellà o directament des del 

francés. Quant a la transmissió hem recollit la informació sobre els quatre manuscrits de la 

redacció llarga del text (P1, P2, P3 i A) i el de la versió curta (C), que és el que veritablement 

servirà de base per als textos castellans i catalans que se’n derivaran.  

 Ja hem comentat la dificultat de decidir quina va ser la primera edició del català. 

Sabem, però que la primera que tenim disponible és la de 1650, base de la nostra edició, 

deixant constància de la més que probable edició perduda de la primera meitat del segle 

XVI i la de 1616, de la qual no hem sabut res d’ençà Ramon Miquel i Planas. Siga com siga, 

sembla evident que del manuscrit C o de l’edició de 1470, va derivar el text castellà de 

1519 Sevilla, i que aquesta o qualsevol de les altres edicions castellanes del segle XVI 

podrien haver servit a Honorat Comalada –enigmàtic personatge– per enllestir la seua 

traducció, tot i que, com tot just hem vist, algunes discrepàncies respecte del text castellà 

fan pensar que també va fer servir d’altres edicions franceses derivades de ms. P1.  
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 A hores d’ara, tenim notícia fidedigna d’onze edicions, més una edició personal i 

una reimpressió entre 1650 i 1908. La major part de les catalogacions bibliogràfiques 

contenen errors pel que fa tant a l’autoria –encara apareix atribuïda a Treviez– com a la 

datació. De les edicions anteriors a l’època moderna se’n conserven huit amb un total de 

vint-i-tres exemplars en biblioteques fonamentalment espanyoles i franceses. No hi ha 

rastre de la suposada edició anterior a 1538 i només coneixem de la de 1616 el que va 

incorporar Miquel i Planas en la seua edició de 1908. Totes les edicions des de Jolis fins a 

Bro estan incorrectament datades pels catàlegs o compten amb una datació tan ampla com 

poc útil. Hem acotat més estretament les dates de Jolis i Figueró i força més acuradament 

les de Rovira però no així les de Bro, que ens deixa el dubte sobre si és anterior a Rovira    

o no. 

 Com que el Pierres de Provença foma part d’un corpus narratiu breu fomat per un 

nombre que oscil·la entre els quinze i els vint títols, li hem volgut seguir el rastre per 

comprovar que, dins una espècie de selecció editorial –que no pas natural– dels textos, les 

aventures de Pierres i Magalona són les úniques, junt amb el Partinobles, que han travessat 

cinc segles en la seua versió catalana. 

 Quant a l’estudi lingüístic, podem concloure que l’estat de llengua que presenta el 

text sembla ser anterior a la primera data que podem acceptar amb seguretat, és a dir, 

1650. Diversos fenòmens morfològics i gràfics semblen retrotraure’ns al català el segle XVI: 

ús massiu del digraf ny, de la conjunció y, de la terminació –ch, de la posició enclítica dels 

pronoms febles que ara són preverbals, la desinència –e de la primera persona del present 

d’indicatiu, el predomini dels perfets forts dix i fonch o del la conjunció car sobre perquè, 

l’absència de les formes analògiques femenines dels possessius, la no confusió entre e 

àtona i a, una nòmina ben interessant d’arcaismes i occitanismes, junt amb l’escassa 

presència de castellanismes… tots aquests elements configuren una llengua allunyada de 

la que es parlava a les terres catalanes al segle XVII. 

 L’acarament dels textos francés, castellà i català posa de relleu la quasi absoluta 

fidelitat en una transmissió que ha patit un doble procés de traducció. Tot i detectar una 
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quantitat important de divergències, ja hem vist que, tret d’un reduït grup de canvis, les 

intervencions des del francés al català són de baixa intensitat (petits afegits, reduccions o 

canvis lleus).  

 La nostra edició ha tractat d’estar tan respectuosa com ens ha estat possible amb      

el text base de 1650. Malgrat saber que Miquel i Planas va preferir en nombroses ocasions 

la lliçó del text de 1616, hem de dir que l’edició de Cormellas és una edició molt correcta i 

força acurada, amb una xifra quasi insignificant d’errades tipogràfiques. Esmenes de 

puntuació a banda, hem intervingut, sobretot, en casos evidents d’errata i quan la 

comparació amb les edicions catalanes posteriors –menys freqüentment– i amb els textos 

originals francesos ens ha revelat un sentit diferent del text, és a dir, una millor lliçó. 

 Apuntarem, tot i que de passada, que de totes les edicions que van seguir a la de 

1650, la més fidel a l’original de Cormellas (b1) és la de Bro a Girona (g1), que hem datat al 

segle XVIII, mentre que la de Rafel Figueró a Barcelona (b3) i les de Rovira (o1 i o2) 

presenten un major nombre de variants respecte del text base. A l’hora de trobar patrons 

de comportament, hem detectat que les edicions b3 i o1 comparteixen un nombre de 

variants respecte de b1 més elevat que el que puga presentar cap altra combinació 

d’edicions. 

 L’annex de gravats que hem incorporat al final de la tesi pretén il·lustrar la qualitat 

de l’edició que va enllestir Cormellas, amb una preocupació pel format que no hem trobat 

en cap altra edició catalana ni castellana. La galeria de personatges que hi desfilen és ben 

interessant, una barreja de caràcters masculins i femenins que conformen la xarxa d’actors 

principals i secundaris del relat. Ara bé, si parem esment a l’índex nominum de la novel·la, 

observarem que Magalona és l’únic personatge femení que té nom propi. El títol català de 

la novel·la relega a un segon pla el protagonisme de la donzella en aquesta història, error 

que no cometen la majoria d’edicions castellanes del segle XVI – que són ginecocèntriques, 

a diferència de les catalanes–, essent alhora més fidels al que podem llegir al final del 

manuscrit P1, el més antic i complet dels conservats: Explicit le livre de Maguelonne.   



357 
 

 Aquesta investigació ha tingut com objectiu omnipresent reivindicar el paper 

d’aquesta novel·la en la tradició prosística catalana de l’edat moderna, malgrat el seu 

origen al·lòcton, perquè estem davant d’un text que va ser traduït, imprés i llegit en català 

de forma continua durant al menys tres segles, trajectòria gens menyspreable que mereixia 

una major atenció per part del estudis literaris catalans actuals.  
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5.1. CRITERIS DE TRANSCRIPCIÓ I EDICIÓ 

 Per anomenar les diferents edicions emprades utilitze les inicials del lloc 

d'impressió seguits d'un numeral que indica l'ordre cronològic. Així tenim: b1 (Barcelona 

1650), b2 (Barcelona  s.d.), b3 (Barcelona s.d.), o1 (Olot s.d.), o2 (Olot s.d.), g1 (Girona s.d.), 

g2  (Girona s.d.), b4 (Barcelona 1908), essent l'edició base de la present edició crítica la de 

Cormellas de 1650 (b1), tot consultant les variants que Miquel i Planas va incloure en          

la seua edició de 1908 i que procedien del text perdut –ara per ara– del 1616. 

L’edició de 1650 està formada per quatre quaderns en bifolis numerats des d’ A1 a 

A4, B1 a B4, C1 a C4 i D1 a D4. 

Els gravats que apareixen a l’edició estan situats a la portada i a les pàgines 2r, 2v, 

3v, 4v, 6r, 7v, 8v, 9v, 11r, 16v, 19v, 23r, 25r, 27r, 38r. 

Hi  ha caplletres ornades en tots els capítols. 

A l'aparat crític de variants indique, si és cas, les lliçons errònies del text base i les 

correccions introduïdes, a més de les variants rebutjades dels altres testimonis. Es tracta, 

doncs, d'un aparat crític comprensiu. 

 En la transcripció de les variants no apliquem cap criteri regularitzador. 

 La transcripció del text base s'ha fet amb la major fidelitat possible, fins i tot en 

casos de vacil·lació –nombrosos– a/e. 

1. Com a criteri general, respecte les grafies del text base, i només regularitze 

sistemàticament l'ús de les grafies u/v, i/j, ll/l·l i ñ/ny: caualler > cavaller, Prouença > 

Provença, Iuan > Juan, excellent > excel·lent, compañia > companyia, etc. 

2. Quant a la puntuació, la separació de paraules, la resolució de les aglutinacions al, 

del i pel, l'ús de les majúscules i les minúscules, de l'apòstrof, del guionet, de l'accent 

i de la dièresi, segons els criteris de la col·lecció “Els Nostres Clàssics”. No 

marquem dièresi en aquells casos amb h/y intercalada amb valor antihiàtic: oÿren 

front a ohiren. L'accent es correspon amb el timbre vocàlic propi de la variant 
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occidental de  la llengua. 

3. Els pronoms proclítics i enclítics que apareixien aglutinats a la forma verbal, els 

transcrivim mitjançant guió o apòstrof, segons les normes ortogràfiques actuals:     

se n’entrà, anar-vos-ne, besà’ls, etc. 

4. D'altres aglutinacions es desfan sense punt volat quan no hi cap l'ús modern de 

l'apòstrof. A més, si la darrera vocal del primer terme i la primera vocal del segon 

terme coincideixen, mantinc la del segon terme, excepte en els casos de  pronoms o 

articles que en resulten reduïts (que·l, que·s, que·m). En casos de formes verbals 

pronominals es desaglutinen les parts seguint el criteri general: anà-se'n.  

5. Les abreviatures no les resolc amb cursiva. He desenvolupat l'abreviatura de           

la nasal per m o n segons l'ús actual: quãt > quant. 

6. Pel que fa a les majúscules, n'hi ha un abús en nombrosos llocs del text i s'ha mirat 

de reduir als noms propis, els tractaments nobiliaris o de reialesa, quan es tracta del 

tractament de comte o rei i els seus femenins he optat per emprar la minúscula 

quan s'hi fa referència indirecta i la majúscula quan algun personatge se'ls hi adreça 

directament. També en algun cas s'ha optat per la majúscula quan hi apareixen 

atributs de la divinitat: senyor Jesu Christ (però Senyor si va a soles), verge Maria. 

7.  La puntuació del text ha estat força complicada ateses les diferències entre aquells 

usos i els nostres: hem corregit i eliminat un nombre important de comes, punts i 

comes; s'han reconvertit en punts i seguit nombrosos punts i comes que suposaven 

una excessiva llista de frases que acabaven en punt i coma i seguien amb la 

conjunció il·lativa y. En d'altres casos els dos punts han estat substituïts per punt car 

semblava la manera més lògica d'iniciar una nova frase.  

8. Hem decidit dividir el text en paràgrafs per facilitar-ne la lectura al lector modern, 

no avesat a estructures capitulars monoparagràfiques, segurament marcades per    

la necessitat que tenien els impressors de reduir l'extensió de les seues edicions 

populars. 

9. Hem donat forma dialogada amb punt i apart i guionet introductori a totes            

les converses, monòlegs interiors inclosos, sense marcar amb cometes cada 
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intervenció. L'ús de les cometes l'he restringit a la situació de somni dialogat  que 

protagonitzen Magalona i Pierres en relació al segon anell que ell li regalarà (capítol 

IX). 

10. No hem regularitzat les formes del verb haver, malgrat  l'ús vacil·lant entre les que 

duen hac i les que no. 

11. En els casos que la lliçó original és clarament errònia (caminassen per canviassen) 

corregisc indicant la forma de l'original en una nota. 

Per a esmenes o afegits en l'edició fem servir els signes convencionals següents:         

 [  ] per a indicar addicions: per a afegir fragments de paraules o lletres reconstruïts   

perquè l'original apareix deteriorat o es tracta d’una clara errada tipogràfica; per a 

indicar el canvi de foli. 

 (  ) per a elidir algun element de l'original que considerem un error de còpia. 

12. Les explicacions de caràcter lingüístic i semàntic, que consten en les notes 

filològiques del text, contenen la cita o cites del diccionari d'on s'han extret. 
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5.2. TEXT: PIERRES DE PROVENÇA 1650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



387 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ací comença la història del noble y esforçat cavaller Pierres de Provença, fill del comte 

de Provença, y de la gentil Magalona, filla del rey de Nàpols, y de les fortunes y treballs  

que passaren en la sua molt enamorada vida. 

 

Traduÿda de llengua castellana en nostra llengua catalana per lo discret y honrat                  

Honorat Comalada.507 

 

 

 

 

 

                                                 
507 La part central de la portada està ocupada per dos gravats que representen una dama, a la dreta,                    
i un cavaller en figura eqüestre amb una espasa sobre el muscle dret. A sota llegim: Ab llicència, en Barcelona: 
en la estampa administrada per Sebastià de Cormellas Mercader, y a sa costa, any 1650. 
 



388 
 

 [2r] [I] Ací comensa la història del noble y venturós cavaller Pierres de Provença y de la 

gentil donzella Magalona 

 

Aprés de la ascensió de nostre senyor Jesuchrist, quant la santa fe catòlica començà 

a regnar en les partides de Gàl·lia, que ara és dita França, en la terra de Provença, de 

Llenguadoch y de Guiana,508 avia en aquell temps en Provença un molt noble comte 

anomenat don Juan de Cerisa,509 y tenia per muller510 la filla del comte Albat de Albarà;511 y 

lo comte y la comtesa no tenian sinó un fill, lo qual se anomenava Pierres de Provença.      5 

Y era tant excelent en les armes y en totes les demés coses que era maravella, que per cert 

més semblave  cosa divina que humana,  tant era humil y amigable a totes les gents;           

y   era  molt volgut dels nobles y  grans senyors, hoc encara de tots los de la sua terra, que   

 

 

I. ací] assi b2, b3, o1, o2, g1, g2; comença] comensa b2, o2; comenza o1; y] e b5; Provença] Provensa o2.              
1. catòlica] catholica b2, o1, o2. 2. les partides] las partidas b3, o1, o2, g2; que] qui b5; França] Fransa o2; 
Provença] Provensa o2. 3. Llenguadoch] Llanguadoch b3, o1, o2, g1, g2; avia] havia b5; Provença] Provensa o2; 
comte] compte b2, b3, o1, o2, g1, g2 (Ja no anotarem aquesta variant ni la de comptessa perquè es repeteix 
sistemàticament). 4. don] en b5; Juan] Joan b2, b3, o2, g2, b5; muller] esposa b2; Albat de Albarà] Albar de 
Albarà b2. 5. comtesa] comptessa b2, b3, o1, o2, g1, g2; tenian] tenien b5; Provença] Provensa o1, o2.                  
6. excelent] excellent b2, b3, g1, g2; exelent o2; les armes] las armas b3, o1, o2, g2; totes les demés coses] totes 
les coses b2, g1; en totas las cosas b3, o1, o2, g2; en totes coses b5. 7. semblave] semblava b3, o1, o2, g2, b5;  totes 
les gents] totas las gents b3, o1, o2, g1, g2.  8. hoc encara] y també b2; y més encara b3, o1, o2, g2; e més encara 
b5. 

                                                 
508 Gàl·lia designava a l’edat mitjana la part de França compresa entre els Alps i els Pirineus; el Llenguadoch 
és una regió històrica d'Occitània, al sud-est de França; Guiana és el nom que rebia antigament el ducat 
d’Aquitània, territori situat al sud-oest de França. Xavier Beltour (1995: 74) comenta sobre aquest territori: 
"Optant per la pau, Enric III d'Anglaterra signà amb el rei de França, Lluís IX el tractat de París (1259) segons 
el qual es fa vassall dels francesos per l'Aquitània, anomenada de manera simultània des de llavors com a 
Guyenne (alteració del nom)". A continuació de Guiana el manuscrit P1 afig Commynges; arran d’aquesta nota 
Roudaut (2009: 59) diu: “C’est renvoyer ici à un état politique de la seconde moitié du XIIe siècle: les comtes 
de Toulouse ont étendu leurs domaines jusqu’au Languedoc et, au-delà, jusqu’à la Durance (autrement dit 
une grande partie de la Provence)”. 
509 Sobre Juan de Cerisa (en francés Cherise o Cherisse) només podem dir que Édouard M. de Barthélemy 
(1858: 18), inclou un llistat de nissagues de l’antiga noblesa cavalleresca on hi apareix de Cherisey i de 
Cherisy.  
510 El nom de la mare de Pierres només apareix en la primera redacció (o manuscrit P1), que reprodueix Babbi 
(2003: 2, l. 6-7): «une moulte noble dame qui se nommoit madame Genevre».  
511 El manuscrit de l'Arsenal (A) dóna alnora dal baron. 
 



389 
 

per tostemps donaven gràcias a nostre senyor Jesuchrist, qui los avia donat tant noble y 

tant discret y valent cavaller per senyor. Y son pare y mare lo amaven tant que no tenien 10 

altre deport ni altre plaher ni altra alegria sinó son fill Pierres, veent que era tant gentil y 

tant valent y posseïdor de tanta saviesa. 

 

[II] Com lo comte y tots los barons y cavallers ordenaren un torneig, del qual torneig 

Pierres ne hagué lo pris. 

 

[2v] Los barons y cavallers de la terra ordenaren un torneig per un dia senyalat, del 

qual torneig lo dit Pierres ne hagué lo pris, encara que per cert allí havie molts nobles y 

valents cavallers de diversas parts, los quals lo comte rebé molt noblement y los féu molt 

gran honra per amor de son fill Pierres. Y digueren tots que en tot lo universal món no y 

avia tal cavaller com Pierres.  5 

 Y un dia parlant en la cort del comte los uns ab los altres de moltes y diverses coses, 

axí de dames com de cavallers, y cases y altres coses, començà un cavaller de contar de la 

molt excel·lent gentileza de Magalona, filla del rey de Nàpols, e com per amor d'ella 

anaven molts bons cavallers a Nàpols per a fer justas y torneigs. 

 

 

 

9. per tostemps] om. b2; gràcias] gràcies b2, g1; avia] havia o1, b5; y: om. b2. 10. amaven] amavan b3, o1, g2; 
amava o2; tenien: tenian b3, o1, o2, g2; deport] deporte g1. 11. ni altra alegria] ni alegria b2, o1, o2, g1, g2, b5; 
veent] vehent b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 12. posseïdor] possehidor b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; saviesa] sabiesa o1, 
o2.  

 

II. ordenaren] ordonaren b3; torneig] om. o1; hagué] agué b2; pris] premi b3, o1, o2, g2, b5. 1. senyalat] 
assenyalat b2, o1, b5. 2. pris] premi b3, o1, o2, g2; havie] hi avie b2; avia b3, o2, g2; havia o1, b5; avie g1.             
3. diversas] diverses b5; molt] molta b3, o1, o2, g2. 4. son] el seu o1; universal] univers b2; no y] no hi  b3, o1, 
o2, g1, g2, b5. 5. avia: avie b2; havia o1, b5. 6. moltes y diverses coses] moltas y diversas cosas b3, o1, o2, g2.     
7. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; dames] damas b3, o1, o2, g2; cases] casas b3, o1; cosas o2; altres coses] altras 
cosas b3, g2; altres cosas o1, o2; començà] comensa o2; contar] comptar b2, g1, b5. 8. excel·lent] exelent o2; 
excelent g1; gentileza] gentilesa b2, b3, o1, o2, g2, b5; e] y b3, o1, o2, g2; d’ella] de ella b2. 9. anaven] anavan b3, 
o2, g2; per a] para b2; justas] justes b2, g1, b5. 
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 [III] Com lo noble cavaller Pierres demanà llicència a son pare per anar a veure lo món. 
 

Un dia un cavaller dix a Pierres:  

 — Senyor, vós deuríeu anar a cercar lo món, y a mostrar y provar lo vostre cos y la 

vostra força. Y sense falta, si vós me creýeu, vós aniríeu a veure lo món y conquistaríeu    

lo amor de alguna dama, per lo qual ne podeu més valer.  

Y quant lo noble cavaller Pierres oí assí parlar lo cavaller, y també avia oït a dir de 5 

la maravellosa gentileza de Magalona, ell deslliberà y proposà en son cor que si ell podie 

aver llicència de son pare y de sa mare, que ell aniria com a [3r] cavaller de ventura per lo 

món. Y aprés de alguns dies, quant la cort fonch partida y los cavallers cada hu tornat en 

sa terra, restà Pierres molt pensatiu en son cor com començaria lo seu viatge y com podria 

aver llicència de son pare y de sa mare, que de la sua voluntat no sabien cosa ninguna.      10 

Y un dia ell se trobà molt a son plaer ab son pare y ab sa mare que estaven sols en la 

cambra; llavors ell se agenollà y dix-los:  

— Senyor pare, y a vós senyora mare, jo vos prech y suplich tant humilment com 

puch, que a vosaltres plàcia de escoltar les paraules del vostre humil fill. Jo, senyors, veig y 

consider que vosaltres me aveu criat  y mantengut fins ara  ab molta honra y gran nobleza, 15 

y aveu feta gran despesa en vostra casa per amor de mi, sens exalçar la mia honra y valor

 

III. veure] seguir b2; veurer o1. 1. dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 2. deuríeu] deuriau o2; cercar lo món] seguir lo 
mon b2; vostre] vostra o2. 3. força] forsa o2; sense] sens b3, o1, o2, g2, b5; creýeu] creheu b3, o1, o2, g1, g2, b5; 
aniríeu] anireu b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; veure] seguir b2; veurer o1, o2; conquistaríeu] conquistareu b3, o1, o2, 
g2, b5.  4. lo amor] la amor g1, b5.. ne podeu] ne podreu b2; no podeu b3, o1, o2, g1, g2, b5; més valer] valer 
mes b3, o1, o2, g2, b5. 5. oí] ohí b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; así] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; axí b5; cavaller] cavaler b2; 
y també] y antes b2; avia] havia o1, b5; oït] ohit b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 6. gentileza] gentilesa b2, b3, o1, o2, g1, 
g2, b5; deslliberà] deliberà b2; desliberà g1; podie] podia b3, o1, o2, g2, b5. 7. y de sa mare] y Mare b2; ell] om. 
o2; aniria] anirie b2; per lo món] seguint lo mon b2  8. dies] dias b3, o1, o2, g1, g2. 9. començaria] comensaria 
b2. 10. aver] haver o1, b5. sabien] sabian b3, o1, o2, g2. 11. ell se trobà molt a son plaer] ell tingué bona ocasió 
de parlar b2; ell se trobà molt a son plaher b3, o1, o2, g1, g2; ab sa mare] y mare b2; sa mare b3, o1, o2, g1, g2; 
que] qui b5; estaven] estavan b3, o2, g2. 12. llavors: llavós o2; llahors g1; ell] om. b2; dix-los] los digué b3, o1, 
o2, g2, b5. 13. vos] us b5. 14. les paraules] las paraulas b3, o1, o2, g2, del] de b2, b3, o1, o2, g1; senyors] senyor 
o2; veig] veitg b2. 15. consider] considero b2, b3, o2, g2; concidero o1; considere b5; aveu] haveu o1, b5; 
mantengut] mantingut b2, b3, o1, o2, g1; nobleza] noblesa b3, o1, o2, g2, b5. 16. aveu] haveu b5. 
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com acostumen de fer los altres prínceps y grans senyors. Per la qual cosa jo voldria, si a 

vosaltres plau, de dexar-me anar a veure y cercar lo món, y per lo semblant me apar que 

seria honra vostra y profit meu. Per ço, amats senyors pare y mare, jo vos prech y suplich 

(y) que de vostra bona gràcia y benignitat me vullau donar llicència y aceptar la pregària 20 

de mi, humil fill vostre. 

Quant lo comte y la comtesa ohiren les paraules de llur amat fill, ells foren molt 

trists. Y llavors dix lo comte:  

 — Pierres, lo meu amat fill, vós sabeu que nosaltres no tenim altre fill sinó a vós, ni 

altre hereu, y no tenim esperança en ningú sinó en vós, y si per ventura a la vostra persona 25 

esdevenia alguna contrarietat o fortuna, lo nostre comtat y senyoria seria perdut. 

 Y acabant lo comte les sues rahons, digué la comtesa:  

 — Molt amat y car fill, vós no estau en ninguna necessitat ni menester de anar a 

veure ni cercar lo món, que los qui hi van, van hi per conquistar y guanyar honra y pris, y 

lo amor dels prínceps  y senyors,  y  per  multiplicar  en béns.  Y vós,  lo meu fill,  ja teniu  30 

tants de béns, y tanta de honra en las armas y en la cavalleria y nobleza, y en tota gentileza 

com ningun altre príncep de aquest món, y per totes les partides del món teniu molt  bona  

fama y  sou  anomenat  per la vostra gran valentia.  Y, així mateix,  teniu molts béns,  

moltes  nobles  senyories,  gràcies  a  Déu.  Per  què,  mon  fill,  teniu  vós  enveja               

de  conquistar ni aver altres béns?  Ni per què vós ne voleu anar y  deixar a vòstron pare y 35 

 

17. acostumen] acostuman b3, o1, o2, g2; jo] yo b5. 18. dexar-me] deixarme b2, o1;  veure] veurer b2, b3, o1, o2, 
g2; cercar] seguir b2, 19. per ço] perso o2; amats] amat b2; senyors] senyor b2; vos] us b5; y que] que b2, g1, b5. 
20. vullau] vulleu o2; aceptar] acceptar b2, o1, g2, b5. 22. les paraules] las paraulas b3, o1, o2, g2; elle foren] ells 
ne foren b2; ells estaren b3, o1, o2,  g2. 23. trists] tristos b2, b3, o1, o2, g2; llavors] llavos o2; llaors g2; dix] digué 
b3, o1, o2, g2, b5. 25. ventura] desgracia b2. 26. esdevenia] li succehia b2; perdut] perduda b3, o1, o2, g2, b5.   
27. acabant] acabat g2; les sues] las suas b3, o1, o2, g2. 28. car] volgut b2. 29. veure] veurer b2, o1, o2; qui] que 
b3, o1, o2, g2; pris] premi b3, o1, o2, g2, b5; lo] la b5. 30. senyors] senyories b2; y grans Senyors o1; y per 
multiplicar] en multiplicar b2; béns] vens o2; lo meu fill] fill meu b3, o1, o2, g2, b5. 31. y] om. o2; de] om. o1; en 
las armas] en les armes b2, g1, b5; nobleza] noblesa b3, o1, o2, g2, b5; gentileza] gentilesa b2, b3, o1, o2, g2, b5. 
32. ningún] ningu g1; totes les partides] totas las partidas b3, o1, o2, g2; del món] dell b2. 33. així] axi b5.       
34. moltes] y moltas b3, o1, o2, g2; y moltes b4; nobles] noblas b3, o1, o2, g2; senyories] senyorias b3, o1, o2, g2; 
gràcies] gracias b3, o1, o2, g1, g2. El traductor català erra al traduir embidia (fr. envye) per enveja i no pas per 
desig, antull, etc. 35. aver] haver o1, b5; vos] us b5; voleu] volen o2; deixar] dexar b5; vòstron] vostre g2. 
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mare que són ja vells? Y encara que no y hagués altra rahó sinó aquesta, deuríeu del tot 

deixar [3v] y mudar la voluntat vostra. Per ço, amat fill meu, jo vos prech molt 

afectadament, axí com la mare pot pregar a son fill, que de la vostra partida no me'n 

parleu més. 

Y quant Pierres véu que a son pare y a sa mare no·ls plahia fonch molt trist, y 40 

humilment abaixà los ulls en terra y dix:  

— Jo, senyors, só aquell que desig obehir lo manament vostre, emperò si a vosaltres 

plau de donar-me llicència, fareu-me lo major plaher que jamés pare ni mare pogués fer a 

son fill, puix sabeu vosaltres que los hòmens jóvens no poden sinó més valer anant a 

cercar lo món. Per ço senyors, jo vos suplich tant encaridament com jo puch que de la mia 45 

partida siau contents per ara.  

 

[IV] Com lo comte y la comtesa moguts de compassió de llur fill Pierres, li donaren 

llicència para que anàs a veure lo món.  

 

Vehent lo comte y la comtesa lo bon propòsit y voluntat de llur fill Pierres, no 

sabent què li diguessen o si li donarian llicència,  y Pierres estave agenollat devant ell[s]  

esperant la resposta que  li farien. Y quant ell vehé que no responien ni li deÿen ninguna 

cosa, ell digué al comte semblants paraules: 

 

36. que] qui b5; y] om. b5; y] hi b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; hagués] agués b2, b3, o2; altra] altre o1; deuríeu] 
deuriau b2, b5; deuria b3, o1, o2, g1, g2.  37. deixar] dexar b5; per ço] perso o2; vos] us b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5.  
38. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; son] un o1. 40. véu] senti b2; a son pare y a sa mare] son Pare y Mare b2.      
41. abaixà] abixa o2; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 42. senyors] senyor o2; que] qui b5; desig] desitja b2; desitjo 
b3, o1, o2, g2; desitg g1; desige b5; vostre] vostra o2. 43. plau] plagués b5;  fareu-me] fereume b2; me farèu b3, 
o1, o2, g2; me farieu b5; major] mayor g1; pogués] podran b2. 45. per ço] perso o2; suplich] suplico b2; tant] 
om. b2; jo] om. b2; yo b5. 46. per ara] om. b2. 

IV. de] a b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; para que] pera que b2, b4; pera b3, o1, o2, g2, b5; anàs] anar b3, o1, o2, g2, b5; 
veure] seguir b2; veurer b3, o1, o2, g1, g2. 2. sabent] sabien b4; donarian] donarien b2, o1, g1, b5; Pierres] Pieres 
o2; estave] estava b3, o1, o2, g2;  ells] dells b2, b3, o1, o2, g1, g2.  3. farien] farian b3, o1, o2, g2; vehé] veè o2; 
responien] li responien b2, g1, b5; li responian b3, o1, o2, g2; deyen] deyan b3, o1, o2, g2. 4. paraules] paraulas 
b3, o1, o2, g2. 
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— Molt amat senyor pare, jo vos prech que siau contents de lo que us demano, 5 

atorgau-me aquesta tant assenyalada gràcia [4r].  

Llavors lo comte li respongué, dient:  

 — Pierres, puix que vós teniu tant gran desitg y voluntat de anar-vos-ne y és tant 

necessari que vós aneu a cercar y veure lo món, vostra mare y jo vos donam llicència. 

Emperò, guardau que no fassau may cosa que sia mal feta contra la nobleza, y anau 10 

tostemps servint a nostre senyor Jesuchrist, y guardau-vos de mala companyia, y tornau lo 

més prest que poreu, y preneu or y argent y joyes, y armes y cavalls, y tot lo que aureu 

menester.       

Quant Pierres ohí que son pare y mare li havien donada llicència, ell los donà 

humilment les gràcies. Y, aprés, la comtesa li donà tres anells molt richs y molt gentils que 15 

tenie estimats, que valien gran tresor, y Pierres los aceptà humilment estimant-los molt.  

Y aprés aparellà tot lo que li era necessari y prengué los servidors que volgué.         

Y aprés ell vingué davant son pare y davant sa mare y besà'ls las mans y prengué comiat 

d'ells. Los quals li digueren y amonestaren que tostemps se trobàs en bona companyia y 

que se guardàs de la mala, y que volgués recordar-se de ells y que lo més prest que pogués 20 

los enviàs novas de la sua vida.  

Y aprés Pierres partí lo més secretament  que pogué y anà tant per ses jornades  que 

 

 
5. us] vos b2; os b3, o1, g1, g2; hos o2; demano] demane b5. 6. atorgau-me] otorgaume b5; tant] tan b5               
7. llavors] llavos o2; dient] dihent b5. 8. tant] tan b5. 9. a cercar y veure] a veurer y seguir b2; a cercar y veurer 
o1; vostra] vostre b2, o2. 10. guardau] gardau b5; fassau] façau b5; may] om. o1; nobleza] noblesa b2, b3, o1, o2, 
g1, g2, b5; anau] amau b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 11. tostemps] sempre  b3, o1, o2, g2, b5; servint] y serviu  b2, b3, 
o1, o2, g1, g2, b5; guardau-vos] guardavos b5; tornau] torneu o1. 12. y joyes, y armes] joyes, armes b2, g1, b5; 
joyas, armas b3, o1, o2, g2; y tot lo que] tot quant b5; aureu] haureu g1, b5. 14. havien] avien b2, g1; avian b3, 
o2, g2; havian o1. 15. gràcies] gracias b3, o1, o2, g2. 16. tenie] tenia b3, o1, o2, g2, b5; estimats] en molta stima 
b5; valien] valian b3, o1, o2, g2.; aceptà] accepta b2, o1, g2; molt] moltissim b2.  17. servidors] servidos g1.      
18. davant] devant b2, b3, o1, o2, g2; y davant] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 19. d'ells] de ells g2; los quals li 
digueren] los quals plorant li digueren b4; amonestarem] amostraren que b1, b3, o1, o2, g1, g2 (Corregim 
amostrarem per amonestarem seguint el text castellà  (amonestaron) i b2) ; tostemps] sempre b3, o1, o2, g2; en 
que sempre b5. 20. que se] ques b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; y que] que b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 21. novas] noves 
b5; vida] salut b2.22. secretament] secretement o1; ses jornades] sas jornadas b3, o1, o2, g2.  
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ell arribà en la ciutat de Nàpols,  en la qual estava  lo rey Magalon,  y la reyna, y la gentil  

Magalona, sa filla, y ell anà dretament a posar en una plaça que és anomenada la plaça de 

la Ecoronada.512  Y quant lo noble Pierres  fonch aposentat, ell se començà  a entremetre  

dels costums del rey y dels cavallers de la terra. Y quant ell hagué reposat, ell començà a 25 

parlar al seu hoste y demanà-li si hi avie ninguns cavallers estrangers de valor en la dita 

ciutat.   Y lo hoste li respongué que havie pochs dies que hi avie vingut un cavaller, al qual 

lo rey de Nàpols feÿa molta honra per la sua gran valentia, y que havie nom lo dit cavaller 

micer Henrich de Crapona,513 y que per amor d'ell lo rey manave fer justes lo diumenge 

següent. Y lo noble Pierres li demanà si los cavallers estrangers eren rebuts en les justes, y 30 

lo hoste li respongué que sí, de molt bona voluntat, emperò que vinguessen molt ben 

adreçats y amanits en lo camp. 

 

22. en la] a la b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; la qual] lo qual b1 (Corregim per la qual, seguint totes les edicions catalanes 
posteriors, atés que Nàpols ha de concordar amb el femení); Magalon] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 23. sa] llur b5; 
que] qui b5. 24. Ecoronada] Encoronada b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; entremetre] entremetrer b2. 25.  hagué] agué 
b2, b3, g1, g2; ell] om. o1; començà] se començà g2, b5. 26. demanà-li] li demanà  b3, o1, o2, g2, b5; hi avie] avie 
b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5; estrangers] extrangers (forasters) b5; de valor] y de valor b2, b3, o1, o2, g1, 
g2, b4, b5. 27. respongué] rospongue b2; havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5; dies] dias b3, o1, o2, g2; 
hi avie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia  o1, b5; al qual] lo qual b2; y] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 28. havie] 
avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5. 29. Crapona] Crepona b5; manave] manava b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; 
justes] justas b3, o1, o2, g2. 30. eren] eran b3, o1, o2, g2; les justes] las justas b3, o1, o2, g2; y] om. o1; li] om. o1. 
31. adreçats] adressats b3, o1, o2, g1, g2.  

                                                 
512 Encoronada en les altres edicions i en l’edició castellana (Baranda 1995: 290). Sobre la primera ocurrència 
(capítol IV) direm que els textos francesos parlen de la “plaçe de Prinçes” (Babbi 2003: 12, Roudaut 2009: 64). 
Babbi (2003: 208) diu que aquesta plaça “non esiste più. Potrebbe essere stata denominata così una piazza 
accanto alla residenza degli Angio. Secondo il Biedermann potrebbe essere vicino allla «Place de la 
Cherbonniere» [...] se non addirittura coincidere con essa”. Pel que fa a segona ocurrència (capítol XV), 
Roudaut (2003: 88) dóna Carbonnie, i en nota al peu diu: “Cette place est sans doute la place de la 
«Carbonara»”. Per aquesta raó en (ibíd., nota 1) afig: “Il [la plaça Carbonnie] doit s’agir de la place de Naples 
qui, desservie par la rue aujourd’hui encore nommée «San Giovanni a Carbonara», se trouve devant le Castel 
Capuano, où le roi René512 s’installe à son arrivée dans la ville”, i dóna vàries referències bibliogràfiques que 
confirmen que era un lloc on solien fer-se jocs cavallerescs. Babbi dóna place de la Cherbonnyere per al 
manuscrit P1 (p.74) i Carboine per al manuscrit C (p.238); i en notes al text (p.210) explica: “La piazza  della 
Carbonaia esiste ancora a Napoli vicino al Castel Capuano. Là si facevano i tornei sotto la regina Jeanne II”. 
513 Les variants Caprana, Crapana i Crapena apareixen a les edicions franceses de Babbi i Roudaut; a la 
castellana de Baranda només hi apareix Crapona. Aquesta profusió de grafies amaga una possible 
localització, la ciutat de Krupina al sud d’Eslovàquia, a uns 50 km. d’Hongria –en hongarés es diu Korpona–, 
tot i que, òbviament sense port de mar on els pescadors podrien haver dipositat Pierres. Tindria sentit, si 
observem que al capítol XV se l’esmenta després d’haver parlat del nebot del rei de Bohèmia. Dins la regió 
italiana d’Emília-Romanya trobem Carpana i també Carpena.  
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 [V] Com lo noble Pierres vingué en lo camp per anar a las justas.  

 

[4v] Lo diumenge següent Pierres havie molt grandíssim desitg de véurer                 

y conéixer la gentil Magalona, y se llevà dematí y anà a oyr missa; y los seus cavalls foren 

molt ben pensats, y havie aparellat tot lo que havie menester per a ell y per a los cavalls axí

com se pertany. Y a honor del gloriós sant Pere, del qual ell tenie lo nom, en lo qual, aprés 

de Déu y de la humil verge Maria, ell tenie tota la esperança y aportave sobre lo elm dues 5 

claus d'argent, les quals eren molt riques y eren fetes molt subtilment, y per lo semblant 

eren tots los seus ataviaments y los cavalls guarnits y cuberts de claus, a honor del dit sant 

Pere.  

 Y quant vingué la hora que tots vingueren al camp, y lo rey avie dinat y era ja 

vingut al catafal, y la reyna y la gentil Magalona ab les altres dames, y tothom, vingué 10 

Pierres ab lo seu moço d'espuelas y un patje, sense altra companyia al camp, y posà's en lo 

més simple lloch del camp, com aquell que era estranger y no conexia a ningú que lo 

hagués mes avant. Y quant vingué la hora que lo rey manà cridar que si hi hagués algun 

cavaller que per amor de les dames volgués fer fets de armes, que·s posàs en lo camp. 

 

 

V. vingué] vengué b5; las justas] les justes b2, g1, b5 1. següent] vinent o1; havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; 
havia o1, b5; grandíssim] grandisim o2; desitg] desig b5; veurer] veure b5. 2. y conéixer] y de coneixer b2, g.  
oyr] ohir b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; cavalls] cavallers b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5.  3. havie] avien b2; avia b3, o2, g2; 
havia o1, b5; avie g1; havie] avie b2, g1; avia  b3, o2, g2; havia o1, b5; per a ell y per a los cavalls] per ell, y per 
los cavalls b2; axí] així b2, b3, o1, o2, g1, g2. 4. pertany] pertanyia b4; honor] honra b2tenie] tenia b3, o1, o2, g2, 
b5. 5. tenie] tenia  b3, o1, o2, g2, b5; esperança] confiança b2; aportave]  aportava b3, o1, o2, g1, g2, b5; dues] 
duas b3, o1, o2, g2. 6. d'argent] de argent b3, o1, o2, g1, g2; les quals] las quals b3, o1, g2;  las claus o2; eren] 
eran b3, o1, o2, g2; riques] ricas b3, o1, o2, g2; eren] eran b3, o1, o2, g2; fetes] fetas b3, o1, o2, g2; subtilment] 
sutilment b2. 7.eren] eran b3, o1, o2, g2; ataviaments] atabiaments o2; guarnits] garnits b5  cuberts] coberts b5 
9. vingué] vengué b5; vingueren] arribaren b2; vengueren b5; avie] avia b3, o2, g2; havia  o1, b5; dinat] dintà 
b3; dintrà o2. 10. catafal] solio b2; y la reyna] juntament la Reyna b2; gentil] gentill o2; ab les altres dames y 
tothom] en companyia de les dames b2; ab las altras damas y tothom b3, o2, g2; ab las altres damas y tothom 
o1; vingué] vengué b5. 11. moço] moso o2; espuelas] espuellas g1; un] ut b1 (Corregim el text base perquè es 
tracta d'una evident errada tipogràfica); patje] patge b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; sense] sens b5; altra] altre b2, o1.    
12. simple] ximple b3, o1, o2, g2; que] qui b5; estranger] estrenger o2; foraster b5; conexia] coneixia b2, b3, o1, 
o2, g1, g2; a ningú] ningú o1. 13. hagués] agués b2; vingué; vengué b5; hi hagués] hi agués b2; hagués g2.      
14. que] qui b5; les dames] las damas b3, o1, o2, g2; de armes] de armas b3, o1, o2, g2; darmes b5.  

 



396 
 

Llavors vingué micer Henrich de Carpona y posà's en lo camp. Y tantost hisqué un 15 

altro cavaller del rey, y micer Henrich lo ferí tant fort sobre l'alta peça que·l féu caure sobre      

les anques del cavall y rompé la llança,  y la llança del cavaller caygué en les cames del 

cavall de micer Henrich [5r], de manera que lo cavall caygué. Y dix lo cavaller que micer 

Henrich era caygut per bona justa, del que micer Henrich ne fonch molt cansat y no 

volgué més justar. Y quant Pierres véu la descortesia que lo cavaller feÿe a micer Henrich, 20 

com a cavaller esforçat se posà en lo camp contra d'ell y ferí'l de tant gran força que 

enderrocà per terra lo home y lo cavall, per lo qual tots los miradós ne foren maravellats 

de tant terrible y furiós colp. Y lo rey dix que aquell cavaller tenia molta força y virtut, y 

desitjave saber de quina terra era, y trameté-li lo faraut perquè lo y demanàs. Y Pierres 

respongué: 25 

  — Germà, digau al senyor Rey que ell me perdone car jo he fet vot de no dir lo meu 

nom a ningú. Emperò digau-li que só un pobre cavaller de França que vaig cercant lo món 

com a cavaller de ventura per véurer les dames y donzelles y conquistar la sua honor y 

pris.  

Y quant lo Rey ohí la resposta per ell feta digué que era cortés y noble, y que no 30 

voler dir lo seu nom li procehia de gran gentileza. Y aprés tornaren a la justa, e per 

abreviar, tant féu lo noble Pierres que tots los cavallers de la ciutat y los estrangers 

enderrocà   per  terra. De  manera  que lo rey  y tots  los  de  la cort  deÿen  que ells  tenien 

 

15. llavors] llavós o2; vingué] vengué b5; Carpona] Crapona b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; y] om. o1; hisqué] isqué 
b5; altro] altre b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 16. fort] fortament b2, b3, o1, o2, g1, g2; fortment b5; peça] pessa b2, o1, 
o2; caure] caurer b2, o1. 17. les anques] las ancas b3, o1, o2, g2; llança] llansa o2; llança] llansa o2; les cames] las 
camas b3, o1, o2, g2. 18. dix] om. b2; digué b3, o1, o2, g2, b5.  19. del que] de què b5; fonch] fou b2, b3, o1, o2, g1, 
g2, b5; molt] om. o1; cansat] cançat b2 (En aquesta ocasió cansat no és una bona traducció de enojado o courroucé , 
que significa colèric). 20. feÿe a] feya a b3, o1, o2, b5; feya g2; Henrich] Hentich b1. 21. esforçat] esforsat b2, o2; 
tant] tan b5; força] forsa o2. 22. enderrocà] endorrocà b1; cavall] caval o2; miradós] miradors b2, b3, o1, g1, g2, 
b5; ne] om. o1. 23. tant] tan b5; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5; tenia] teniu o2; força] forsa o2. 24. desitjave] 
desitjava b2, b3, o1, o2, g1, g2. 25. trameté-li] enviarenli b2; trametreli b3, o2, g1, g2; faraut] haraut b5; lo y] li 
g2. 25. respongué] li digué o1; respoguè o2. 26. perdone] perdó b5; car] perque g2; jo] yo b5. 27. França] 
Fransa o2; vaig] vaitg b2; vas g2 28. veurer] veure b5; les dames y donzelles] las damas y donzellas b3, o1, o2, 
g2; honor] honra b3, o1, o2, g2. 29. pris] premi b3, o1, o2, g2, b5. 30. era] ere b2. 31. gran] la gran b2, b3, o1, o2, 
g1, g2, b5; gentileza] gentilesa b2, b3, o1, o2, g2, b5; e] y b3, o1, o2, g2. 32. estrangers] estrengers o2; extrangers 
b5. 33. deyen] deyan b3, o1, o2, g2; tenien] tenian b3, o1, o2, g2. 
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gran desitg de conéxer-lo y que may avien vist cavaller que millor y tam bé justàs com 

havie fet Pierres ni tam bé portàs la llança. Y Magalona parlava ab las donzelles y deÿa 35 

que molt gentil cavaller era y que valentment executava les armes. Y així llavors Pierres se 

partí del camp ab la honra y pris de les justes, y misser Henrich y los altres lo 

acompanyaren. Y d'allí micer Henrich hagué molta conexença y amor ab Pierres y foren 

tots dos companyons. 

 

[VI] Com foren fetes moltes justes de part del rey y a requesta de la gentil Magalona. 

 

Moltes justes y torneigs manà fer lo rey per requesta de la gentil Magalona, filla sua, 

que lo y pregava molt per lo plaher que avie pres ab lo cavaller de les claus, y les grans 

valenties y fetas que ell feÿa. Y vent lo rey que aquest cavaller era tant valent y desliure de 

son cos, y de tant noble condició y tant cortés, deÿa a la sua gent:  

 — Sense dubte aquest cavaller deu ser de gran llinatge, car bé ho amostren les sues 5 

condicions, y és digne [5v] de haver més honra que nosaltres no li fem. Per ço, entremeteu-

vos vosaltres de quina parentela és y de quin llinatge.  

 

34. desitg] desig b5; conexer-lo] coneixerlo b2, b3, o1, o2, g1, g2; y] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; avien] avian b3, 
o2, g2; havian o1; havien b5; y tam bé] om. b2; y tant be o1. 35. ni tan bé b5; havie] avia b3, o2, g2; avie g1; havia 
o1; ni tam bé] y tant bé b2; ni tant be o1; ni tan bé b5; la llança] la llança  com portave Pierres b2; la llansa o2, 
g2; parlava] parlant b5; las donzelles] les dames y donzellas b2; las donzellas b3, o1, o2, g2; les donzelles g1, 
b5;  y deya] deya b5. 36. executava] exercie b2; les armes] las armas b3, o1, o2, g2; així] axi b5;  llavors] llavòs 
b3, o2, g1, g2; om. b5. 37. pris] premi b3, o1, o2, g2, b5; les justes] las justas b3, o1, o2, g2; altres] altrs o1; lo] los 
b3, o2, g2, b5 38. conexença] coneixensa b2, o1, o2; amor] amistat b2; tots] dos. 39. companyons] molt 
companyons b2. 

 
VI. fetes moltes justes] fetas moltas justas b3, o1, o2, g2; a] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 1. moltes justes] moltas 
justas b3, o1, o2, g2.  2. que lo y] y loy b2, b3, o1, g1; y los o2; y li g2; e loy b5; plaher] contento b2; avie] avia b2, 
b3, o2, g1, g2; havia o1, b5; les claus] las claus b3, o1, o2, g1, g2; y les] y las b3, o2, g2; per las o1; e (per) les b5.   
3. valenties] valentias b2, b3, o1, o2, g1, g2; fetas] festes b5; feÿa] fehia b5; vent] veyent b2; vehent b3, o1, o2, g1, 
g2, b5; tan] tant b2, b3, o1, o2, g1, g2; desliure] bellicòs b2; deslliure b3, o1, o2, g1, g2, b5; tant] tan b5. 4. tant] tan 
b5.  5. sense] sens b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; dubte] dupte b2, b3, o2, g1, g2; cavaller] caballer g2; car] que g2; bé] 
molt be g2; amostren] demostren b2, g1, b5; demostran b3, o1, o2, g2; les sues] las suas b3, o1, o2, g2. 6. haver] 
aver b2, b3, o2, g1, g2; més] molt més o1; per ço] perso o2. 7. parentela] parrentela g2. 
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 Y un jorn lo rey, per fer-li honra, lo combidà a dinar, de la qual cosa Pierres ne 

hagué molt gran plaher, car ell encara no avia ben mirada la gentil Magalona a son plaher. 

Y lo rey y la reyna estant en taula, per a mostrar major senyal de amor a Pierres, feren-lo 10 

asseure devant la graciosa y gentil Magalona, en lo qual dinar foren servits de diverses 

viandes, les quals no les porie hom anomenar ni divisar que allí no fossen tals com a rey 

pertanyen. Y açò fonch fet per amor de Pierres, emperò ell no se curave molt de les 

viandes, car de tot son cor mirave la excel·lent gentileza de Magalona, que estave asseguda 

davant d'ell. Y allí ell ficave los ulls y lo cor estave molt encés e inflamat de sobre de amor 15 

que li tenie, y deÿa entre si mateix que en tot lo món no y avie més gentil dama que la 

delicada Magalona, ni més dolça, ni més graciosa, ni de tal continença y que benaventurat  

seria aquell qui estarie bé  en la sua gràcia, emperò allò  reputava ser impossible per a ell. 

Magalona refrenant lo seu cor y la sua continença, mes encara algunas vegadas mirava a 

Pierres molt dolçament, y no pensava ella menys de Pierres que Pierres d'ella.  20 

Y quant hagueren dinat, feren-se molts jochs en la sala de passatemps. Lo rey se 

meté en rahons ab la reyna y donà llicència a Magalona que anàs a pendre plaher ab los 

cavallers. Y llavors Magalona cridà molt dolçament a Pierres, que no se gosave acostar a 

ella y dix-li:  

 

8. jorn] dia b2, b3, o1, o2, g2; die b5; combidà] convidà b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 9. hagué] tingué b2, g2; molt] un 
o2; car] perque g2; avia] havia o1;  plaher] regositjo b2; plaher] gust b2. 10. en taula] en la taula b2; per a] per 
b2. 11. asseure] asseurer b2; devant] davant b5; diverses] diverses b3, o1, o2, g2. 12. viandes] viandas b3, o1, o2, 
g2; les] las b3, o1, o2, g2; les] las b3, o1, o2, g2; porie] podria b3, o1, o2, g2, b5; hom] home b2; ningun home b3, 
o1, o2, g2, b5; divisar] declarar b2; disernir b3, o1, o2, g1, g2; discernir b5; tals] tal o2. 13. pertanyen] pertanyien 
b2; pertenyen g1; se pertanyen b4; curave molt] feye ningun suposit b2; cuydava molt b3, o1, o2, g2, b5. 14. les 
viandes] las viandas b3, o1, o2, g2; car] que g2; mirave] mirava b3, o1, o2, g1, g2, b5; excel·lent] excelent o1, b5; 
exelent  o2; gentileza] gentilesa b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; que] qui b5; estave] estava b3, o1, o2, g2; asseguda] 
assentada b2. 15. davant] devant b2, b3, o1, o2, g1, g2; d'ell] de ell b2; ell b5; y allí ell ficave] allí ell posave b2; 
alli ell fixava b3, o1, o2, g1, g2; allí ell fixava (fermava) b5; estave] estava b3, o1, o2, g1, g2; sobre] sobrat b2.  
16. li] la o2; tenie] tenia b3, o1, o2, g2, b5; deya] deye b2, g1; entre si] en si o2; no y] no hi b2, b3, o1, o2, g1, g2, 
b5; avie] avia  b3, o2, g2; havia o1, b5. 17. delicada] delicadesa de b2; dolça] dolsa o2; continença] continensa o2 
18. qui] que o2; estarie] estaria b3, o1, o2, g2; sua gràcia] sua bona gracia b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; ser] ésser b5; 
per a] per o1; pena o2. 19. refrenant] refrenat b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5 (La forma més escaient és refrenava, com 
llegim en el text francés refraingnait, mentres que el castellà dóna refrenando) ; continença] continensa o2; a] de 
b5; vegadas] vegades b2, b5. 20. molt dolçament] dolçament b2, b3, o1, g1, g2, b5; dolsament o2; menys] menos 
b3, o1, o2, g2. 21. hagueren] agueren b2; feren-se] se feren b3, o1, o2, g2, b5; ferenense g1. 22. meté] posà b2, b3, 
o1, o2, g2, b5; pendre plaher] tenir conversa b2. 23. dolçament] dolsament o2; gosave] gosava b3, o1, o2, g2, b5. 
24. dix-li] li diguè b3, o1, o2, g2, b5 
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— Noble cavaller, lo senyor mon pare té molt gran plaher de les vostres valenties, y 25 

tots los de aquesta casa, per les grans y maravelloses virtuts y nobleses que són en vós, 

hauran gran plaher que vós vingau moltes vegades a pendre plaher en aquesta casa, car lo 

senyor rey y la reyna hi pendran gran plaher, y axí mateix jo y les altres dames y 

donzelles. 

Y quant Pierres ohí axí parlar a Magalona, dix-li:  30 

— Senyora, a mi no abasta tant solament donar gràcias al senyor Rey y a la senyora 

Reyna, més encara a vós que tanta honra me feu a mi, que só un home de poch estat, que 

no he merescut tant solament ésser en lo nombre dels menors servidors de vostra casa. 

Mes, alta y potent dama, tant quant jo puch vos fas infinides gràcias, obligant-me per a 

tostemps de ésser lo vostre humil servidor y cavaller ahontsevulle que jo sie. 35 

[6r] Y Magalona li dix molt dolçament:  

 — Valerós cavaller, jo vos fas infinides gràcies y vull-vos tenir de ací en avant per lo 

meu cavaller. 

Y estant en aquestes rahons, la reyna se n'entrà en la cambra y fonch-li forçat a 

Magalona partir-se de Pierres, mes bé li pesava molt, y dix Magalona a Pierres de aquesta 40 

manera:  

 

 

25. molt gran plaher] molt plaher o2; les vostres valenties] las vostras valentias b3, o1, o2, g2. 26. de aquesta] 
daquesta b5; les] las b3, o1, o2, g2; maravelloses] maravellosas b3, o1, o2, g2; nobleses] noblesas b3, o1, o2, g2. 
27. hauran] auran b2, g1; tindran b3, o1, o2, g2, b5; moltes vegades] moltas vegadas b3, o1, o2, g2; pendre 
plaher] divertirvos b2; pendrer plaher o1; casa] palacio b2; car] que g2. 28. pendran gran plaher] tindran gran 
contento b2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; jo] yo b5; les altres dames] las altras dames b3, o1, o2, g2.           
29. donzelles] donzellas b3, o1, o2, g2.  30. y quant] quant b2] axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; dix-li] li digué b3, 
o1, o2, g2, b5.  31. tant] tan b5; gràcias] gracies b2, b5.  32. que] qui b5; só] som b3, o1, o2, g1, g2, b5. 33. tant] tan 
b5; nombre] món b1, b2, b3, o1, o2, g1, g2 (Seguim la correcció de Miquel i Planas, més d’acord amb número o 
nombre, vist que món  corromp el sentit del text). 34. mes] mas b5; alta] molt alta b2, b3, o1, o2, g1, g2, b4, b5; 
potent] poderosa b3, o1, o2, b5. 35. tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, b5; vulle] vulla b3, o1, o2, g2; jo] yo b5; sie] 
sia b3, o1, o2, g2, b5. 36. dix] diguè b3, o1, o2, g2, b5; dolçament] dolsament o2. 37. jo] yo b5; vos] us b5; 
infinides] duplicades b2; infinitas b3, o1, o2, g2; gràcies] gracias b3, o1, o2, g2; vull-vos] vos vull b3, o1, o2, g2; 
us vull b5; ací] assi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 39. aquestes] aquestas b3, o1, o2, g2; se n'entrà] entra g2; fonch-li] li 
fonch b3, o1, o2, g2; forçat] forsat o2. 40. més] mas b5; pesava] pesave b2; dix] diguè  b3, o1, o2, g2, b5. 
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— Noble cavaller, jo vos prech que vingau moltes vegades en aquesta casa a pendre 

plaher, car jo tinch molt gran desitg de parlar ab vós en secret de les armes y valentias que 

se fan en la vostra terra, y pesa'm que no tinch temps de parlar ab vós més llargament.  

Y prenent llicència lo mirà molt dolçament, per lo qual fonch més ferit y nafrat de la 45 

sageta de amor en aquella vista. Y axí se n'entraren la reyna y Magalona en la cambra ab 

les altres dames, y lo rey restà ab los altres cavallers y senyors,  faent-los molt gran festa.   

Y ninguna cosa li digué sinó que era un pobre cavaller de França, que anave cercant 

aventura per lo món y conquistar honra y pris, de la qual cosa lo rey lo tingué per molt 

discret en no voler dir lo seu nom y no volgué més enterrogar-lo, pus conexia que no·l 50 

volie dir a ell ni a ninguna persona del món. Y llavors lo rey se partí de allí per anar a la 

sua posada. Y Pierres molt humilment prengué llicència del rey y dels altres senyors que 

allí eren y anà-se'n a la sua posada. 

 

[VII] Com Pierres contemplava en la molt estremada gentileza y graciositat de la bella y 

gentil Magalona. 

 

[6v] Quant Pierres fonch tornat a la sua posada e fonch en son retret, ell començà a 

pensar en la sobirana gentileza, nobleza, honor y graciositat de Magalona, incomparable, 

 

42. cavaller] caveller g1; vos] us b5; moltes vegades] a menut b2; moltas vegadas b3, o1, o2, g2; a pendre 
plaher] del quem servirà de gran desahogo b2.  43. car]  que g2; jo]  om. b2; molt gran] gran b2; desitg] desig 
b5; les armes] las armas b3, o1, o2, g2. 44. ab] en o2 45. lo] la o2; dolçament] dolsament o2. 46. axí] així b2, b3, 
o1, o2, g1, g2. 47. les altres dames] las altras damas b3, o1, o2, g2; faent-los] fentlos b2, b3, o1, o2, g2, b5; festa] 
honor b2. 48. França] Fransa o2; que] qui b5; anave] anava b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 49. aventura] ventura b2; la 
ventura b3, o1, o2, g2, b5; pris] premi b3, o1, o2, g2, b5. 50. dir] declarar y dir b2; enterrogar-lo] interrogarlo b2, 
b3, o1, o2, g1, g2, b5; pus] puix b3, o1, o2, g2, b5;  conexia] coneixia b2, b3, o1, o2, g2; no·l]  no b3, o2, g1, g2; nou 
o1. 51. volie] volia b3, o1, o2, g2, b5; y llavors] y llavós o2; llavors b5.  52. que] qui b5. 53. eren] eran b3, o1, 
o2,g2; anà-se'n] sen ana b2, b3, o1, o2, g2, b5. 
 

VII. contemplava en] contemplava g2; estremada] gran g2;  gentileza] gentilesa b3, o1, o2, g1, g2, b5. 1.a la 
sua] en la sua o1; y] e b3, o1, o2, g1, g2; començà] comensa o2.  2. sobirana] subiranea b2; subirana b3, o1, o2, 
g1; subitana g2; gentileza] gentilesa  b3, o1, o2, g1, g2, b5; nobleza] noblesa b3, o1, o2, g2, b5.  
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sobre lo tant dolç y graciós mirar que ella li avie fet. De manera que de allí al devant no 

podie aver plaher ni repós. Y Magalona, per lo semblant, quant fonch en la sua cambra 

començà a pensar en la gentileza y valentia de  aquell  jove  cavaller,  y  agué  gran  desitg  5 

de  saber  de  quina  generació venia. Y si per ventura devallava de alt llinatge y noble, ella 

proposava de amar-lo més que a persona del món; y puix sabia  que era vingut allí per 

amor d'ella, més en gran manera la obligava. Y mirant y considerant Magalona que ella no 

podia fer ninguna cosa sense consell y ajuda de alguna persona, acordà y deslliberà de dir-

ho a la sua ama, la qual la avia criada. Y un jorn ella la apartà en la sua cambra y dix-li:  10 

 — Molt amada ama, vós tostemps me aveu volgut bé y aveu-me mostrat senyal de 

amor grandíssim en totes coses, per ço jo vos vull dir un secret, emperò prech-vos no·m 

descubrísseu a ningú.  

 Y la ama li respon:  

 — La mia amada filla Magalona no sabeu vós que no·m sabríeu manar cosa del món 15 

que tantost no u fassa, si és possible, encara que degués perdre la vida? Y, donchs, digau-

me la vostra intenció que teniu e no dubteu en res.  

Llavors la gentil Magalona digué:  

 — Jo he en tant gran manera posat lo meu cor en aquell bon cavaller que aquest 

altre dia guanyà les justes, que jo li tinch tant amor que no puch menjar ni beure ni dormir, 20 

 

3. tant] tan b5; dolç] dols b2, b3, o1, o2, g1, g2; avie]  avia b2, b3, o2, g1, g2; havia o1, b5; al devant] endavant b5. 
4. podie] podia b3, o1, o2, g2, b5; aver] tenir b3, o1, o2, g2, b5; per lo semblant] així mateix g2. 5. començà] 
comensa o2; gentileza] gentilesa b3, o1, o2, g1, g2, b5; agué] tingué b3, o1, o2, g2, b5; desitg] desig b5.                 
6. generació] genaració o1;  devallava] descendia g2; de alt llinatge y noble] de noble y alt llinatge b3, o1, o2, 
g2, b5; ella] om.  b3, o1, o2, g2, b5. 7. proposava] proposada b1; proposave b2 (Corregim seguint la lliçó de b2 i el 
sentit del text castellà i francés). 9. sense] sens b5; acordà] se acordà b3, o1, o2, g2, b5; deslliberà] deliberà b2; 
desliberà g1; determinà g2; delliberà b5. 10. avia] havia o1, b5; jorn] dia b3, o1, o2, g2; die b5; apartà] aportà b2; 
dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 11. ama] maa b3; tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, b5; aveu] haveu o1, b5; aveu-
me] aveu  b3, o2, g1, g2; haveu o1, b5. 12. grandíssim] grandíssima b5; totes coses] totas las cosas b3, o1, o2, g2; 
totes les coses g1, b5; per ço] perso o2; per això g2; vos] us b5; no·m] nou b2, b3, o1, o2, g2; non g1; no ho b5.  
13. descubrísseu] descubriu b3, o1, g2; descobriu o2, b5. 14. respòs] respon? b1 (Corregim seguint la lliçó de 
Miquel i Planas ja que el terme és de difícil lectura); respongue b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; respòs b4. 16. tantost] om. 
g2; no u fassa] no ho faça b5; possible] posible o2; perdre] perdrer o1; donchs] aixi g2. 17. e] y b3, o1, o2, g2; 
dubteu] dupteu b2, b3, o2, g1, g2, b5. 18. llavors] llavós o2.  19. tant] tan g1, b5; que] qui b5. 20. les justes] las 
justas b3, o1, o2, g2; tant] tanta b4; beure] beurer b2, b3, o1, o2, g2. 
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que si jo fos segura que fos de noble llinatge y condició, lo pendria per marit.  

Y quant la ama ohí la voluntat de Magalona, fonch molt espantada y dix-li:  

 — Molt amada filla, mirau lo que dieu, que vós sabeu que sou de tan gran y alta 

nobleza que lo millor senyor del món seria content de aver-vos per muller, y vós posau 

vostre cor en aquest cavaller qui és estranger y vós no sabeu qui és, o per ventura no 25 

voldria  sinó la vostra deshonra, disfamar-vos y aprés dexar-vos. Per què la mia amada 

filla jo vos prech que vullau apartar tal pensament  del vostre cor,  car si vostre pare  ho 

sabia,  serien  molt perilloses  les vostres amors, y preneu, donchs, una poca de paciència, 

que no tardarà, si plaurà a nostre senyor Déu Jesuchrist, que vostre pare vos casarà molt 

prest a vostre plaher.  30 

 Y quant la Magalona veé que [7r] la sua ama no volie consentir al seu apetit, 

començà molt fort de entristir-se, perquè amor, al qual ningun cor pot resistir, la avia tant 

fort ferida y nafrada que ella no tenia ningun poder en si, y dix:  

 — O la mia ama, y aquest és lo meu amor que me teníeu, de voler que jo muyra tant 

prest y tant miserablement, y que jo acabe axí la mia vida per falta de socós? La medecina 35 

[és] tant prop y jo no puch aver remey. Y jo no·s envie tant lluny ni ajau ninguna por de mi 

ni de mon pare  ni de ma mare  ni de ningú!  Si·m voleu bé,  feu lo que jo us demanaré,  en  

 

22. dix-li] digué b3, o1, o2, g2, b5. 23. sabeu] sabeu bé b4; tan] tant b2, b3, o1, o2, g1, g2. 24. nobleza] noblesa b3, 
o1, o2, g2, b5; aver-vos] havervos b5; posau] poseu o2. 25. qui] que b3, o1, o2, g2. 26. disfamar-vos] y 
disfamarvos b2; desfamarvos o2; dexar-vos] deixarvos b2, b3, o1, o2, g1, g2. 27. car] que g2. 28. serien] serian 
b3, o1, o2, g2; perilloses] perillosas b3, o1, o2, g2; les vostres] las vostras b3, o1, o2, g2 preneu donchs] aixis 
preneu g2; plaurà] plau b3, o1, o2, g2, b5.  29. vostre] vostra o2; vos] us b5. 31. la Magalona] Magalona b2, b3, 
o1, o2, g1, g2, b5; veé] vehe b2, o1, b5; volie] volia b3, o1, o2, g2; consentir] concentir o2. 32-33. començà molt 
fort de entristir-se  perquè amor, al qual ningun cor pot resistir, la avia tant fort ferida y nafrada que ella no 
tenia ningun poder en si] començà molt fort de entristirse; y amor al qual ningun cor pot resistir, la avia tant 
fort ferida y nafrada b1;  y amor al qual ningun cor pot resistir, començà molt fort de entristirse, perque la 
avia tant fort ferida y nafrada b3, o1, o2, g2, b5 (Totes les edicions a partir de b2 opten pel causal perque en lloc de 
y, seguint l’original francés car); y dix] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 34. ama] ma b3, o2; aquest] aquesta b5; lo meu] 
lo b4; la b5; me] vós me b4; teníeu] teniu b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; muyra] moria o1, g2; tant] tan g1, b5.  35. tant] 
tan g1, b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; socós] socors b5; que] tenint b3, o1, o2, g2, b5; medecina] medicina b2, 
b3, o1, o2, g2. 36. tant] tan g1, b5; jo no] y no b3, o1, o2, g2, b5; aver] haver b5; no·s] no us b2, b3, o1, o2, g1, g2, 
b4, b5; envie] envio b3, o1, g2; tramet b5; tant] tan b5; ajau] hajau b2, o1, b5; por] pena b1  (Del francés paour i el 
castellà miedo, totes les edicions catalanes prefereixen por).  
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altra manera vós me veureu morta abans de pochs dies de dolor y malenconia.  

Y dient aquestes paraules, ella caygué esmortuÿda sobre lo llit, y quant ella fonch 

tornada en si dix:  40 

— Sapiau, la mia ama, que ell és de gran llinatge, car les sues condicions ho 

demostren, y crech que per açò no vol dir lo seu nom a ninguna persona; emperò pens que 

si vós li demanau qui és de part mia, ell no·l negarà.  

Veent la ama lo mal que Magalona per força de amor passava, la consolà dient:   

 — Senyora, pus és tal vostra voluntat, jo posaré diligència de parlar ab lo cavaller de 45 

part vostra y li demanaré lo seu nom y lo seu llinatge. 

 

[VIII] Com la ama de Magalona trobà a Pierres en la iglésia y parlà ab ell de part de 

Magalona. 

 

Aprés la ama treballà tant en poder parlar ab Pierres que una vegada ella lo trobà 

en la iglésia dient hores, y ella entrà en la capella hont ell era per a dir ses oracions.           

Y quant ella hagué dita sa oració, Pierres li féu una gran reverència per causa que la 

conexia, perquè la avia vista moltes vegades en companyia de la sua senyora Magalona,  

y ella li dix:  5 

 

38. veureu] vereu g1; morta] morir b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; dies] dias b3, o1, o2, g2; malenconia] malencolia b2, 
g1; melancolia b3, o1, o2, g2, b5. 39. dient] dihent b5; aquestes paraules] aquestas paraulas b3, o1, o2, g2; 
esmortuÿda] esmortuhida b2, o1, o2; esmortuida b3, g2; quant] com b5; ella] om. o1 40. dix] digué o1, o2, g2, b5 
41. car] que g2; les sues] las suas b3, o1, o2, g2. 42. demostren] demostran b2, b3, o1, o2, g2; demonstren g1;  y] 
om. o2; açò] aixo b2, g2; pens] penso b3, o1, o2, g2. 43. li] loy b5; qui] que b3, o1, o2, g2, b5;  no·l] no b3, o2, g1, 
g2; no (ho) b5. 44.veent] vehent b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; força] forsa o2; consolà] aconsolà b3, o1, o2, g2; dient] 
dihent b5. 45. pus] puix b3, o1, o2, g1, g2, b5; vostra] vostre o2; posaré] faré g2; diligència] tota diligencia g2. 

 

VIII. 2. dient] dihent b5; hores] horas b3, o1, o2, g2; hont] ahont b2, b3, o1, o2, g2; hon b5; ses] sas b3, o1, o2, g2. 
3. hagué] agué b2 3. sa] la b2; una] om. g2. 4. conexia] coneixia b2, o1, o2, g2; avia] havia o1, b5; moltes 
vegades] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 5. dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 
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— Senyor cavaller, molt estich maravellada de vós per què teniu tant secret             

lo vostre estat y senyoria, car jo sé que lo senyor rey y la senyora reyna y la gentil 

Magalona haurien gran plaer  de saber  de quin llinatge sou y, sobre tots, ma senyora 

Magalona.  Y si·m voleu declarar açò que us deman, jo lo y diré car sé que u estimarà molt 

perquè ho desitja molt saber. 10 

Y quant Pierres ohí axí parlar a la ama, estigué pensatiu, emperò bé conexie ell que 

aquestes paraules venien de part de Magalona y dix-li:  

— Senyora, molt honra és a mi que jo sie estat digne que vós ajau de parlar ab [7v] 

mi de semblant cosa, de voler saber lo meu nom, y tots aqueixos senyors, més que més la 

senyora Magalona, a la qual me comanareu si us plaurà. Y digau-li que·m perdó, que des 15 

que só fora de la mia terra no u he dit a persona del món. Mes per causa que ella és aquella 

que jo més ame y desije servir y obeyr sobre totes les coses del món, puix ella desije saber 

lo meu nom y qui só jo, digau-li que lo meu llinatge és molt noble, y que·s vulla acontentar 

de açò per ara. Y a vós, senyora, que os plàcia aceptar una de les m[i]es petites joyes per 

amor de la mia senyora Magalona, car jo no la y gosaria presentar y, prenent-la vós, me'n 20 

fareu una gran mercé.  

Y llavors tragué's un anell de molt gran valor y donà'l a la ama, y ella lo prengué y 

dix-li:  

6. cavaller] om. b5; maravellada] marvellada g2; tant] tan b5. 7. car] perque g2; haurien] aurien b2, g1; aurian 
b3, o2; haurian o1; tindrian g2. 8. plaer] plaher b2, b3, o1, o2, g1, g2. 9. declarar] declara o2; açò] aixo g2; 
deman] demano b3, o1, o2, g2; demane b5; lo y] li g2; car] perque g2; u] ho g2, b5; ho desitja molt] ho desitja 
b2; molt ho desitja b3, o1, o2, g1, g2; molt ho desija b5.  11. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; conexie] coneixie b2; 
conexia b3, o2, g2, b5; coneixia o1. 12. aquestes] aquestas b3, o1, o2, g2; paraules] paraulas b3, o1, o2, g2; venien] 
venian b2, b3, o1, o2, g2; dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 13. molt] molta b2, b3, o1, o2, g1, g2, b4, b5; és] per b2, 
b3, o2, g1, g2; per mi o1; sie] sia b3, o1, o2, g2, b5; ajau] hajau o1, b5. 14. aqueixos] aquexos b3, o2, g1, g2; aquests 
b5; més que més] y majorment g2. 15. senyora] gentil b2; plaurà] plau b3, o1, o2, g2, b5; perdó] pardò o1; des] 
desde b2 16. u] ho b5. 17. mes] mas b5; ame] amo b3, o1, o2, g2; desije] desitje b2, g1; desitjo b3, o1, o2, g2; 
desige b5; obeyr] obehir b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; totes les coses] totas las cosas b3, o1, o2, g2; desije] desitja b2, 
b3, o1, o2, g2; desitje g1; desija b5; jo] om. b3, o1, o2, g2. 19. os] us b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; plàcia] placie b2; 
aceptar] acceptar b2, o1, b5; mies] més b1, b2, b3, o1, o2, g1, g2, b4, b5 (Corregim seguint la lliçó del text francés 
mis i del castellà més); les] las b3, o1, o2, g2; petites] petitetas b3, o1, o2; petitas g2; petitetes b5; joyes] joyas b3, 
o1, o2, g2. 20. car] perque g2; la y] li g2; gosaria] gosarie b2, g1; me'n] me b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 21. gran] tant 
gran o1. 22. llavors] llavós b3, o2, g2; llevòs g1; tragué's] tragué o1, b5; donà'l] lo donà b3, o1, o2, g2, b5. 23. dix-
li] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 
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 — Cavaller, jo us promet de presentar-lo a la mia senyora Magalona y dir-li lo que 

vós me aveu dit. 

 Y axí·s partiren restant tots [dos] molt alegres.  25 

 

[IX] Com se partí la ama de Pierres.  

 

Partint-se la ama molt alegre de Pierres per causa que avia parlat ab ell a son plaher, 

deÿa ella entre si que veritat era lo que deÿa Magalona que aquell cavaller devia ésser de 

gran llinatge per quant era ple de tota cortesia y saviesa. Ella ab aquest pensament arribà 

ahont era Magalona, que la esperava ab molt gran afectió y desitg, y llavós ella li contà tot 

lo parlament que avie tingut ab lo bon cavaller Pierres y com li presentà lo anyell que [8r] 5 

li avie donat. Quant Magalona ohí la dolça resposta del cavaller y veé la gentileza y 

riqueza de l’anell, dix a sa ama:  

– Molt amada ama, no us he dit jo que ell devia ésser de alta nobleza? Tostemps lo 

meu cor me ha dit ell qui era. Pensau que aquest anell sie de home pobre? Jo us dich que la 

mia  ventura  és aquesta  y  no pot  ésser  en  altra manera,  car  aquest  ame y vull e jamés 10 

altre home no auré, perquè lo meu cor y lo meu pensament és en ell des que·l viu la 

primera vegada, y sé qu·és vingut ací per amor de mi. Y puix és de tant gran llinatge y só 

certa que és lo millor  y més gentil cavaller  del món, no serie jo cruel  y dona sens ninguna 

 

25. aveu] haveu  b3, o1, o2, g2, b5. 26. axí·s] aixis b2; aixi b3, o1, o2, g1, g2; axí b5; partiren] despediren g2; tots 
dos] (Corregim a partir del text francés on llegim l’ung de l’aultre i al castellà el uno del otro); tots b1; los dos o1. 

 
IX. partí] despedì g2 1. partint-se] despedintse g2; avia] havia o1. 2. entre] entra o2; veritat era] era veritat b2, 
b3, o1, o2, g1, g2. 3. llinatge] linatge b3; per quant] perque b2; saviesa] sabiesa o1, o2. 4. molt] molta b3, o2, g2; 
afectió] aficio b2, b3, o1, o2, g2; aficció g1; y llavós] llavors b2, o1; llavòs b3, o2, g2; llevós g1; contà] comptà b2, 
g1. 5. avie] avia b3, o2, g2; havia o1; anyell] anell b2, b3, o1, o2, g1, g2, b4. 6. avie] avia b3, g2; havia o1; dolça] 
dolsa o2; vee] vehe b2, b3, o1, o2, g2; gentileza] gentilesa b3, o1, o2, g1, g2. 7. riqueza] om. b2; dix] digué b3, o1, 
o2, g2.  8. no us] nou b2; nobleza] noblesa b3, o1, o2, g2, b4; tostemps] sempre b3, o1, o2, g2; y tostemps b4.       
9. sie] sia b3, o1, o2, g2. 10. altra] altre o2; car] que g2; ame y vull] home vull b2, b3, o1, o2, g1, g2. 11. altre 
home no auré] y no ningun altre b3, o1, o2; y no a ningun altre g2; des] desde b2, b3, o1, o2, g2. 12. ací] assi b2, 
b3, o1, o2, g1, g2.  13. serie] seria b2, b3, o1, o2, g2; sens] sense o1. 
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pietat  si no l'amave y·l volie? Abans muyra jo de mala mort que no l'oblide ni·l dexe per 

ningun altre. Y jo us prech que del meu voler lo aviseu y·l fassau cert de la mia voluntat, y 15 

en açò me doneu lo millor consell que pugau. Y jo per aliviar la mia dolor vos  prech me 

dexeu lo anell, perquè descansaré molt sols en veure'l per ser de aquella persona que tant 

ame.  

Quant la ama ohí axí parlar la gentil Magalona, que·s volie descubrir al seu 

claríssim y valentíssim amat Pierres tant prest, dins lo seu cor fonch molt enujada y dix-li:  20 

— Molt noble senyora, y tant estimada, jo us prech que no poseu tant prest aquest 

propòsit en lo vostre cor, car seria cosa deshonesta que tant noble filla y de tant alt llinatge 

com vós sou, declaràs tant prest lo seu amor a un home que és estranger.  

Y quant Magalona ohí axí parlar a sa ama, no pogué més comportar y dix-li:  

— No li digau estranger, que en lo món jo no he amada més a persona que a ell, ni 25 

jamés home no me llevarà de aquest propòsit; per lo qual jo us prech que més no·m digau 

tals paraules, si desijau tenir la mia gràcia y amor. 

Llavós la ama, conexent la sua voluntat, no li volgué més contradir y dix-li: 

 — Senyora, jo no u dich sinó per a guardar la vostra honra, perquè les coses que 

són fetes per voluntat desordenada, no són fetes a honra de aquells qui les fan ni són 30 

presades  ni estimades dels  qui les entenen. Jo tinch per bo que vós lo ameu, car ell és molt  

 
 

14. amave] amava b3, o1, o2, g2; y·l] il b2, g1; y nol b3, o1, o2, g2; volie] nol volia b3, g2; volia; o1, o2; muyra] 
moria o1; oblide] olvide b2, o1; dexe] deixe b2, o1. 15. y jo] jo b3, o1, o2, g2; y·l] il b2, g1; hil b3, o2, g2; y lo o1; 
fassau] fassan b1.  16. la mia dolor] lo meu dolor b3, o1, o2, g2. 17.  dexeu] deixeu b2, o1; per] y per b2, o1, o2; 
ame] amo b3, o1, o2, g2. 19. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; volie] volia b3, o1, o2, g2.  20. enujada] envejada b2, 
b3, o2, g1, g2; dix-li] li digué b3, o1, o2, g2. 22. tant] tan g1. 23. car] que g2; cosa] cesa g1; deshonesta] desonesta 
b2. 24. vós] om. b2; que és estranger] estranger b3, o1, o2, g2. 25. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2] dix-li] li digué b3, 
o1, o2, g2.  26. jamés] may g2; no·m] no b2; mes nou digau g1; nom digau mes g2. 27. paraules] paraulas b3, o1, 
o2, g2; desijau] desitjau b2, b3, o1, o2, g1, g2. 28. llavós] llavors b2, o1, g1; conexent] coneixent b2, o1; y] e b2; 
dix-li] li digué b3, o1, o2, g2. 29. per a] per o1; les coses] las cosas b3, o1, o2, g2. 30. fetes] fetas b3, o1, o2, g2; 
fetes] fetas b3, o1, o2, g2; qui] que b3, o1, o2, g2; les] las b3, o1, o2, g2; presades] preciades b2; presadas b3, o1, 
o2, g2. 31. estimades] estimadas b3, o1, o2, g2; dels qui] dels que o1; les] las b3, o1, o2, g2; per bo] per ben fet 
g2; car] perque g2.       
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bon cavaller, emperò que vós ho fassau discretament com deveu fer, y en açò no dubteu  

que jo us daré lo millor consell y ajuda que jo poré, y tinch esperança en Déu que               

s’i trobarà bon remey.  

Y quant Magalona ohí tant sàviament parlar a la sua ama, ella se assossegà un poch 35 

y dix-li: 

— Molt amada ama, jo faré lo que vós me aconsellareu. 

Y aquella nit [8v] dormí y reposà molt bé la gentil  Magalona en lo llit tenint lo 

anell, lo qual ella besave moltas voltas, y sospirava pensant en lo seu desitjat Pierres, y així 

passava fins al matí. Y estant en aquest pensament se adormí y dormint somnià que li 40 

parie que ella y Pierres estaven a solas en un gran jardí y que li deÿa: “Jo us prech, per 

amor mia, vós me digau de quina terra sou y qui són vostres parents, ca[r] per cert jo us 

am sobre totes les coses del món. Per ço voldria jo saber qui és lo cavaller que la mia 

voluntat és sua”. Y a ella li parie que Pierres li responia: “Noble senyora, encara no és hora 

que jo us ho diga, y prech-vos que comporteu un poquet, que no·s pot saber per ara, mes 45 

en breu temps ne sereu certa”.  Que aprés Pierres li avia dat un anell molt gentil y més rich 

que aquell qui la ama li avia aportat. Y així estigué dormint la gentil Magalona fins que fou 

de dia.  

Y quant fonch despertada contà tot lo somni llargament a sa ama, la qual conegué 

que aquella donzella avie posat lo seu cor y lo seu pensament en aquell cavaller, y per ço la 50 

consolà ab moltes dulces paraules lo millor que pogué. 

 

32. fassau] fasseu b2; deveu] se deu b2, b3, o1, o2, g1, g2; dubteu] dupteu b2, b3, o2, g1, g2. 33. jo poré] jo podrè 
b3, o2, g2; podré o1; esperança] esperansa o2. 34. s·i] s hi b4. 35. tant] tan b2. 36. dix-li] li digué b3, o1, o2.              
39. besave] besava b3, o1, g2; besaba o2; moltas] moltes b2, g1; voltas] voltes b2, g1; vegadas b3, o1, o2, g2; 
sospirava] suspirava b2, b3, o1, o2, g2. 40. estant] astant b2; estant o1; somnià] somià b2, b3, o1, o2, g1, g2.       
41. parie] apareixia b2; parexia b3, g2; pareixia o1, o2; estaven] estavan b3, o2, g2.  42. vós] que vos o1; car] ca 
b1; que g2; us] vos b3, o1, o2, g2. 43. am] amo b3, o1, o2, g2; ame g1; totes les coses] totas las cosas b3, o1, o2, g2; 
per ço] perso o2. 44. parie] pareixie b2; parexia b3, o2, g2; pareixia o1; parexie g1.  45. ho] om. b2; lo o1, o2; que] 
y que b3, o1, g2. 46. avia] avie b2, g1; havia o1; dat] donat o1; molt] mes b2, b3, o1, o2, g1, g2.  47. qui] que b2, 
b3, o1, o2, g2; avia] avie b2, g1; havia o1. 49. contà] compta b2, g1; sa] la sua o1.  50. avie] avia b3, o2, g2; havia 
o1; per ço] perso o2; per aixo g2. 51. consolà] aconsolà b2, b3, o1, o2, g2; moltes] moltas b3, o2, g2; molt o1; 
dulces] dolçes b2, g1; dolças b3, o1, g2; dolsas o2; paraules] paraulas b3, o1, o2, g2. 
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[X] Com Pierres trobà un dia la ama de Magalona en la iglésia y acostà's a ella per a dir-

li alguna cosa en secret. 

 

[9r] Un dia Pierres treballà en cercar la ama de Magalona y trobant-la volgué 

acostar-se a ella per a dir-li algunes coses en secret, y ella lo conegué y començà a parlar-li, 

dient com Magalona havie pres gran plaher en tenir lo anell y que lo estimave molt:  

— Senyora -digué Pierres- jo per a vós lo us havia donat, perquè no era cosa deguda 

que tant petita cosa se enviàs a tan alta dama com és la mia senyora Magalona, si bé tot 5 

quant jo tinch, cos y béns, tot està a son manament y servici. Sapiau, senyora, que la sua 

incomparable fermositat y gentileza me ha tant fortment nafrat y ferit lo meu cor que jo no 

puch més comportar ni cobrir lo meu mal. Y per ço m’és forçat de dir-vos la mia pena y 

passió: que si ella no té pietat y misericòrdia de mi, certament en tot lo món no y ha més 

desventurat ni perdut home que só jo. Senyora, jo us dich y vos declar lo meu cor perquè 10 

jo conech que sou molt amada y volguda de la mia senyora Magalona, y si a vós era 

plasent que,  per vostra bondat, lo y fésseu a saber de part mia, molt vos ho estimaria, 

encara que no us ho tinga merescut.  

Y la ama li dix:  

 — Jo us fas infinides gràcies de molt bon cor y voluntat y faré de vós molt bona 15 

relació a ma senyora Magalona. Emperò jo no sé en quina manera enteneu aquest amor, 

car si vós ho enteneu de amor deshonest, no me'n parlàsseu més, que no y consentiria.   

 

X. 2. per a] per b2; algunes coses] algunas cosas b3, o1, o2, g2; conegué] conege b2; començà] comensa o2; 
parlar-li] parla o2. 3. havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1; lo estimave molt] molt lo estimave b2, g1; 
molt lo estimava b3, o1, o2, g2  4. per a] per b2, g2; lo us] lo g2; havia] avia b2, b3, o2, g1, g2.  5. tan] tant b2, b3, 
o1, o2, g1. 6. tinch] tich b2; manament] manar g2; servici] servey g2. 7. incomparable] inconparable o2; 
fermositat] formositat b2, b3, o1, o2, g1, g2; gentileza] gentilesa b3, o1, o2, g2; fortment] fortament b2, b3, o1, 
o2, g1, g2; ferit] farit o2;  jo] om.  g2.  8. cobrir] cobrar b1; cubrir o1; per ço] perso o2; per aixo g2; me he] me só 
o1; m’és forçat] me he esforçat b1 (Al manuscrit P1 llegim est forcé, ce forcé a C,  i  me es forçado en castellà 
1519); esforsat b2, o2  9. y ha] ha b2, g1; hia g2 10. dich] ho dich b3, o1, o2, g1; declar] declaro b3, o1, o2, g2.   
12. fésseu] fasseu o2. 14. dix] digué b3, o1, o2, g2. 15. infinites] infinides b2, g1; infinitas b3, o1, o2, g2; gràcies] 
gracias b3, o1, o2, g2. 16. ma] la mia o1. 17. parlàsseu] parleu b3, o1, o2, g2; que] perque b3, o1, o2, g2; no y] 
nou b3, o1, o2, g2; consentiria] consentiré b3, o1, o2, g2. 
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Llavors Pierres li dix:  

— Senyora, abans muyra jo a mala mort que jo pensàs en aquest amor ninguna 

maldat ni vilania, sinó tota honestitat y cortesia, y ab virtuós y leal amor jo voldria servir a 20 

la sua noble juventut tota ma vida.  

Y la ama li dix:  

 — Cavaller, jo us jur hi us promet de fer tot lo que per vós me serà manat. Emperò, 

puix la amau de tant noble cor y sens ninguna vilania, per què donchs no voleu que ella 

sàpia lo vostre llinatge? Car per ventura poríeu ser de tal part que de vós y ella se farà 25 

casament ab la gràcia de nostre senyor Déu Jesuchrist y de la gloriosa verge Maria, puix 

ella vos aporta tanta voluntat y somia de vós dormint tota la nit; quant som en la cambra 

no parla sinó de vós. 

— Senyora -dix Pierres- puix vós me dieu aquestes paraules que són a mi tant 

amigables, si vós voleu fer-me aquesta mercé, que fassau que jo pogués parlar ab ma 30 

senyora Magalona en secret, jo li diria mon nom y mon llinatge y ma terra, y crech que no 

me n'estimarà manco [9v] quant ho sàpie, emperò a ninguna altra persona no u diré sinó a 

ella sola.  

 Y la ama li dix:  

— Jo lo y diré y, si li plaurà, jo faré que parlareu ab ella.  35 

 — Senyora -digué Pierres- jo us ne fas infinides gràcies, y si li voleu donar       

aquest petit anell de ma part, fer-me n’heu un assenyalat servici, y major si ella                   

lo acepta, perquè·m par  que l'altro anell  no  és tal  com a ella  pertany. Y prech-vos  que·m   

 
18. llavors] llavós o2; llavor g1; dix] digué b3, o1, o2, g2. 19. muyra] morya b3, g2; moria o1; moyra o2; a] de b2, 
b3, o1, o2, g1, g2. 20. vilania] villania b2, b3, o1, o2, g2; honestitat] honestidat b3, o1, o2, g2; leal] lleal b2, b3, o1, 
o2, g1, g2. 22. dix] digué b3, o1, o2, g2. 23. jur] juro b3, o1, o2, g2; hi us] y o1; y vos g2; promet] prometo b3, o1, 
o2, g2. 24. puix] ja que b3, o1, o2, g2; amau] ameu b3, o1, o2, g2; ama g1; de tant noble cor] tant b2; vilania] 
villania b2, b3, o1, o2, g2; donchs] aixi g2. 25. sàpia] sapie b2, b3, o1, o2, g1, g2; car] que g2; poríeu] podrieu b3, 
o1, o2, g2.  27. quant] y quant o1. 29. dix] digué b3, o1, o2, g2; aquestes paraules] aquestas paraulas b3, o1, o2, 
g2. 31. terra] patria g2. 32. manco] menos g2. 34. dix] digué b3, o1, o2, g2. 35. lo y] li g2; si] om. b2; plaurà] plau 
b3, o1, o2, g2; jo] ja o2.  36. infinides] infinites b2, g1; infinitas b3, o1, o2, g2; gràcies] gracias b3, o1, o2, g2; voleu] 
volen b3; voldreu g1. 37. fer-me'n heu] me fareu b2, b3, o1, o2, g1, g2; servici] servey g2, y major] major b2; 
acepta] accepta b2, o1. 38. perquè·m par] perque me apar b2, b3, o1, o2, g1, g2; l'altro] laltre b3, o1, g1; laltra 
anell o2; aquell altre g2. 
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comaneu molt a la sua benigna gràcia.  

Respon la ama:  40 

 — Per amor vostre jo lo y presentarè y daré vostres encomendacions y procuraré 

recapte y gràcia que vós parleu ab ella. 

 Llavors Pierres fonch molt content. 

 
 [XI] Com la ama tornà a Magalona. 

 
Partint-se de allí la ama, ella anà a la cambra de Magalona, que estava molt 

congoxada de amor y jeÿa sobre lo llit, car no estave may en repós. Y quant ella veé la sua 

ama, llevà's del llit y dix-li:  

 — O la mia tant amada ama, vós siau la ben venguda! Aportau-me algunes noves 

de aquell que jo ame tant? Certament si no donau algun remey per a que jo·l veja y parle 5 

ab ell, jo moriré molt prest de tristícia.   

Llavors dix la ama:  

— Senyora filla, molt amada, jo us donaré un consell que vós sereu molt contenta,  

si plaurà a Déu, y coneixereu que vos am. 

Llavors Magalona ab gran amor abraçà y besà la sua ama, dient-li de aquesta 10 

manera:  

 

39. benigna] benigne o2.40. respon] respongué b2. 41. vostre] vostra b3, o1, o2; lo y] li g2; vostres] vostras b3, 
o1, o2, g2. 42. gràcia] om. g2;  que vós parleu] perque vos pugau parlar g2.  

 
XI. 1. que] qui b5; congoxada] congoixada b2, o1, o2; car] perque g2; estave] estava b3, o1, o2; tenia g2. 2. en 
repós] repós g2; veé] vehe b2, o1, b5. 3. dix-li] digué b3, o1, o2, g2, b5. 4. venguda] vinguda b3, o1, o2, g1, g2; 
aportau-me] me aportau b3, g2; me aporteu o1, b5; me portau o2;  algunes noves] quinas novas b3, g2, o1, o2; 
ningunes noves g1. 5. que] qui b5; ame] amo b3, o1, o2, g2, b5; per a que] perque b2; jo·l] lo g2; parle] parl b5. 
6. tristícia] tristesa g2. 7. llavors] llavòs b3, o2, g2; llevors g1; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 9. si plaurà a Déu] si 
a Deu plau b3, o1, o2, g2, b5; coneixereu] conexereu g1; vos] us b5; am] amo b3, o1, o2, g2; ame b5. 10. llavors] 
llevors g1; llavòs b3, o2, g2; abraçà] abrasa o2; dient-li] dihentli b5.  
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   — Ay, la mia molt amada ama, digau-me novas del que jo tant desitje! 

Y ella [10r] llavors digué-li com Pierres se ere atansat a ella y li havie demanat què 

feÿa, y que le avia declarat son cor y com estave tant enamorat d'ella, que en tot cas ell se 

moriria: 15 

— Y creeu vós, filla, que si vós passau dolor y pena per ell, que no·n passa menys 

per vós. L'amor que ell vos té és bona y leal y fundada en nobleza y en tota honestitat, de 

la qual cosa jo só molt alegre. Y sapiau, senyora filla, que may cavaller del seu jovent parlà 

tant cortesment ni ab tanta saviesa com ell quant diu alguna cosa, y sense dubte ell és de 

grans y nobles parents. Y així, senyora, lo fet és de aquesta manera: que desitja en tot cas 20 

del món parlar ab vós en secret y, llavors, ell vos dirà lo seu nom y la sua terra y lo seu 

llinatge,  y farà  tot lo que vós manareu.  Y ell se acomana a vostra senyoria,  suplicant-vos 

que li assenyaleu un dia y lloch ahont ell vos puga dir y declarar lo seu cor, car a ninguna 

altra persona no u dirà sinó a vós. Y més vos suplica que vullau aceptar aquest anell per 

amor sua.  25 

Y quant Magalona ohí les tant amoroses paraules de la ama y véu aquell anell que 

ere més gentil y més preciós que lo primer que tenie, de gran alegria que hagué la color li 

tornà com una rosa y dix Magalona a la sua ama: 

 

12. molt] om. o1; novas] noves b2, g1, b5; del] dell g1; del qui b5; desitje] desitge b2; desitjo b3, o1, o2, g2; desige 
b5.  13. llavors] llavòs b3, o2, g2; digué-li] li digue  b3, o1, o2, g2, b5; com] con b2; ere] era b3, o1, o2, g2, b5; 
atansat] alcançat b2, b5; alcansat b3, o1, o2, g1, g2; havie] avie b2, g1; avia  b3, o2, g2; havia o1, b5. 14. le avia]  li 
avia b2, b3, o2, g1, g2; li havia o1, b5; estave] estava b3, o1, o2, g2; tant] tan b5; d'ella] de ella b3, o1, o2, g2, b5.  
16. creeu] creheu o1; menys] ell menos b3, o1, o2, g2. 17. l'amor] y el amor b3, o1, o2, g2; bona] bo b3, o1, o2, g2; 
leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; leyal b5; y fundada] fundada b2, g1; fundat b3, o1, o2, g2; fondada b5; nobleza] 
noblesa b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; honestitat] honestidat b2, b3, o1, o2, g1, g2; honestedat b5. 18. alegre] alegra b3, 
o1, o2, g2, b5; jovent] juvent b2, b3, o1, o2, g1, g2. 19. cortesment] cortesament b2; saviesa] sabiesa b2, b3, o1, o2, 
g1, g2, b5; sense] sens b3, o1, o2, g2, b5; dubte] dupte b2, b3, o2, g1, g2. 20. així] axí b5; desitja] desija b5. 21. del 
món] om.  b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; parlar] de perlar b2; de parlar  b3, o1, o2, g1, g2, b5, llavors]  llavòs b3, o2, g2; 
llevors g1; y la sua terra] la sua terra b2; patria g2. 22. ell] om. b2; ell se o2,  g2, b5; acomana] encomana b2, b3, 
o1, o2,  g1, g2, b5; vostra] vostre o2. 23. assenyaleu] assanyaleu b2; dia] die b5; ahont] de ahont b2, b3, o1, o2, g1, 
g2; de hon b5; car] que g2. 24. altra] om. o1; u] ho b5; y] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; aceptar] acceptar b2, o1, b5. 
26. les] las b3, o1, o2, g2; tant] tan b5; amoroses] amorosas b3, o1, o2, g2; paraules] paraulas b3, o1, o2, g2; véu] 
vee b3, o2, g2; vehé o1, b5; aquell] lo o1. 27. ere] era b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; tenie] tenia b3, o1, o2, g2, b5; hagué] 
agué b2; tinguè g2; la color] lo color o1, o2. 28. dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 
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— Sapiau, la mia amada ama, que aquest és lo anell que jo tant somiave l'altra nit, 

car lo meu cor no·m diu ninguna cosa que veritat no sie. Y siau certa que aquest serà lo 30 

meu marit y senyor sense ningun dubte, y sens ell no puch haver plaher ni alegria. Y per 

ço vos prech y vos suplich que cerqueu la millor manera y modo que pugau, que no vull 

més tardar que no parle ab ell. Y per ço la mia amada ama, cercau alguna manera, ab la 

qual jo puga veure'l y estar ab ell al meu plaher, car jo tinch esperança que per medi vostre 

jo vindré a compliment del meu desitg y jo us promet que no y perdreu ninguna cosa. 35 

Y la ama li dix que ella hi posarie diligència.Y axí la gentil Magalona restà tot aquell 

dia y tota la nit ab major plaher y alegria que no tenie de primer. Y mirave los anells, los 

quals ella molt estimave, y meté'ls-se en los dits y jugave ab ells. Y de aquesta manera 

passave ab delit la sua vida. 

 

[XII] Com la ama de Magalona parlà ab Pierres. 

 

 [10v] Quant fonch vingut lo dia següent dematí la ama posà molta diligència de 

parlar ab Pierres,  lo qual estava en la capella  ahont ella avie altres vegades  parlat ab ell.  

Y  quant  Pierres  la  veé, hagué'n  molt gran plaer  y alegria  car  bé pensave  hauria 

 

29. somiave] somiava b3, o1, o2, g2; somniava b5; l’altra] la altra b5. 30. car] que g2; veritat no sie] no sia 
veritat b3, o1, o2, g2, b5. 31. sense] sens b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; dubte] dupte b2, b3, o2, g1, g2, b5; sens] sense 
b2, b3, o1, o2, g1, g2; aver] haver o1, b5; per ço] perso o2; per això g2. 32. vos] us b5; vos] us b5; suplich] suplico 
g2; cerqueu] serqueu b2; y modo] om. b5. 33. parle] parl b5; y per ço] y perso o2; y aixi g2; alguna manera] en 
alguna manera o1; cercau] procurau de g2. 34. car] que g2; per medi vostre] per (mijà) vostre b5. 35. 
compliment] cumpliment b2, b3, o1, o2, g1, g2; desitg] desig b5; jo us] vos g2; no y] no hi b2, b5. 36. dix] digué 
b3, o1, o2, g2, b5; posarie] posaria b3, o1, o2, b5; faria g2; diligència] la diligencia g2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, 
g2. 37. tenie] tenia b3, o1, o2, g2, b5; mirave] mirava b3, o1, o2, g2, b5.  38. estimave] estimava b3, o1, o2, g2; 
meté'ls se] posasels b2; sels posà b3, o1, o2, g2, b5; metelse g1; en los] als b3, o1, o2, g2, b5; jugave] jugava b3, o1, 
o2, g2; jogava b5. 39. passave] passava b3, o1, o2, g2, b5. 
 

XII. ab] a b3, o1, o2, g1, g2, b5. 1. dia] die b5; dematí] al demati b2, b3, o1, o2, g2; al matí b5; posà] feu g2; molta] 
om. g2. 2. ahont] hon b5; avie] havia o1, b5; avia b3, o2, g2; altres] altras b3, o2, g2; vegades] vegadas b3, o1, o2, 
g2. 3. y quant] e com b5; veé] vehe b2, o1, o2, g1, b5; hagué'n] agué b2; hagué b3, o1, o2, g1, b5; tinguè g2; plaer] 
plaher b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; car] perque g2; pensave] pensava que b3, o1, o2, g2, b5; pensave que g1, b4; 
hauria] auria b2, b3; que auria o2, g1; tindria g2. 
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alguna nova de la gentil Magalona, y anant envers ella, saludà-la molt cortesament y 

respongué-li dient:  5 

— D[é]u vos dó tot lo que vostre cor desija. Aprés Pierres li demanà què feÿa la 

senyora Magalona y com estava en sa gràcia.  

Y la ama li respongué:  

— Noble cavaller, hajau de creure que cavaller que may en lo món ha portat armas 

no fonch més benaventurat que sou vós, y bé fonch bona la hora que vinguéreu en aquesta 10 

terra, car per vostra valentia y grandeza haveu guanyada l'amor de la més gentil dama del 

món, car  may no us vingué tant gran bé, puix haveu conquistada la sua gràcia y amor. Y 

ella estima molt lo vostre anell en gran manera y l'aporta por amor de vós, y desitja molt 

veure-us y parlar. Jo só molt contenta que parleu ab ella, emperò prometeu-me com a 

cavaller per la fe y jurament que haveu fet a cavalleria que en lo vostre amor no y haurà 15 

sinó tota honra y gentileza, axí com se pertany y convé a nobleza de tant alt estat com dieu 

que sou.  

Llavors lo noble Pierres, axí com era ple de tanta nobleza, posà los genolls en terra 

devant un crucifici que tenie y dix:  

— Senyora, jo us jur ací devant nostre senyor Déu que la mia intenció és pura y 20 

honesta, y no  desije altra cosa  sinó que  ab voluntat  de nostre senyor Déu  jo pugue viure 

 

4. nova] bona nova b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; saludà-la] la saludà b3, o1, o2, g2, b5; cortesament] cortesment o1, 
b5. 5. respongué-li] respongueli ella b2, b4; li respongué ella b3, o1, o2, g2, b5; dient] dihent b5. 6.desija] desitja 
b2, b3, o1, o2, g1, g2. 7. estava] estave b2, g1. 9. hajau] ajau b2; creure] creurer b2, o1, g2; que cavaller que may] 
que may cavaller g2; ha portat] haja portat b5; armas] armes b2, g1, b5. 10. fonch] fou o1; benaventurat] ditxòs 
g2. 11. car] que g2; grandeza] gentileza b2; gentilesa b3, o1, o2, g1, g2, b5; haveu] aveu b2, b3, o2, g1, g2; 
guanyada] guanyat b3, o1, o2, g2, b5; l'amor] lo amor b3, o1, o2, g2; la amor b5; gentil] gantil b2. 12. car] perque 
g2; tant] tan b5; haveu] aveu b2, b3, o2, g1, g2. 13. y l'aporta] lo porta b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; por] per  b2, b3, 
o1, o2, g1, g2, b4, b5; desitja] desija b5. 14. veure-us] veuros b2, b3, o2, g1, g2; parlar] parlarvos o1. 15. haveu] 
aveu b2, b3, o2, g1, g2; cavalleria] la cavalleria b2; lo vostre] la vostra b5; no y haurà] ni hi aura b2; no hi haurà 
b3, o1, b5; no hi aurà o2, g1, g2. 16. gentilez a] gentilesa b3, o1, o2, g1, g2, b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; 
nobleza] noblesa b3, o1, o2, g2, b5; tant] tan b5. 18. llavors] llavós b3, o2, g2; llevors g1; axí] aixi b2, b3, o1, o2, 
g1, g2; tanta nobleza] tota nobleza b2, g1; tota noblesa b3, o1, o2, g2, b5. 19. devant] devant de b2, b3, o1, o2, g1, 
g2; davant b5; tenie] tenia b3, o1, o2, g2, b5; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 20. jur] juro b3, o1, o2, g2; jure b5; ací] 
assi b2, b3, o1, o2, g1, g2; devant] devant de o1; davant g1, b5. 21. desije] desitjo b2, b3, o1, o2, g2; desitje  g1; 
desige b5; altra cosa] altre cosa b2, o2, g1; pugue] puga b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; viure] venir b4. 
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ab la gentil Magalona ab lo sant sagrament de matrimoni, per mijà de santa mare Iglésia, 

ab tota aquella solemnitat que s’i pertany y no en altra manera. Si en altra manera jo ho 

vull, que Déu no·m dó bé ni honra en aquest món. 

Llavors la ama lo alçà de terra y dix-li:  25 

– Per cert noble cavaller, vós haveu fet tan alt jurament que hom vos deu créurer, y 

sapiau que jo ho diré a ma senyora Magalona. Y jo prech a Déu per la sua gràcia vos dexe 

venir a vostre honorable y bon propòsit, y si a Déu ere plasent que açò·s fassa, se porà bé 

dir que en lo món no y ha un gentil parell ni més noble que vosaltres dos. Per ço noble 

cavaller, veniu vós demà a hora de reposar aprés dinar per la porta petita del jardí de 30 

Magalona. Entrareu en la sua cambra, la qual sens falta serà buyda de tota gent, sinó de 

ella y de mi, y encara [11r] jo us faré lloch perquè pugau parlar ab ella a tota vostra 

voluntat. 

Y Pierres li féu infinides gràcies.  

  Y quant la ama hagué contat y dit a Magalona la conclusió y concert que ella havie 35 

fet ab Pierres, fonch molt alegre y contenta de la nova que la ama li avia aportada, y estave 

esperant a Pierres, aquell que ella tant amave y desitjave veure. 

 

 

 

 

22. ab lo] al b4; de] del b2, o1; mijà] mitja b2, b3, o1, o2, g1, g2; de santa] de la santa b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5.    
23. solemnitat] solempnitat b5; pertany] pertay b2; en altra] de altra b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; si] y si b4.           
25. llavors] llavòs b3, o2, g2; llevòs g1; alçà] alsa o2; dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 26. haveu] aveu b2, b3, o2, 
g1, g2; tan] tant b2, b3, o1, o2, g1, g2; hom vos deu] jo us tinch de b3, o2, g2, b5; jo vos tinc de o1. 27. prech] 
pregue b5; dexe] deixe b2, b3, o1, o2, g2; deix b5. 28. ere] era b3, o1, o2, g2, b5; açò·s] aixos b3, o1, o2; això se g2; 
açò se b5; fassa] faça b5; se porà be] porà be g2. 29. y] hi b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; un] mes o1; parell] parell(a) 
b5; vosaltres] vos b2, g1; per ço] perso o2; per això g2. 30. dinar] de dinar b2; de aver dinat b3, o2, g2; de haver 
dinat o1, b5; petita] om. b3, o1, o2, g2, b5. 31. entrareu] y entrareu b3, o1, o2, g2, b5. 32. encara] encare g1; faré] 
feré g1; vostra] vostre o2. 34. infinides] infinites b2; infinitas b3, o1, o2, g2; gràcies] gracias b3, o1, o2, g2. 35. y 
quant] e com b5; hagué] agué b2; haguès o2; contat] comptat b5; havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5. 
36. alegre y contenta] contenta e alegre b5; avia] havia o1, b5; avie g1, estave] estava b3, o1, o2, g2. 37. amave] 
amava b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; desitjave] desitjava b3, o1, o2, g2; desijava b5; veure] veurer b2, o1. 
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 [XIII] Com Pierres anà a parlar ab la gentil y graciosa Magalona per la porta del jardí.  
 

En lo dia següent, en la hora assignada, la qual lo noble Pierres no tenia oblidada, 

trobà la porta del jardí uberta axí com la ama li avie promés y dit, y de allí entrà en la 

cambra de Magalona, ab aquell gran desig que tenia de parlar ab ella, y trobà la ama que 

estave sola ab ella. Y quant Magalona lo véu tota tornà tal com una rosa, y volgué's llevar 

de allí ahont estave per anar a abraçar-lo y besar-lo, perquè amor la constrenyia en gran 5 

manera. Emperò, la rahó que deu senyorejar  a qualsevol  cor noble li demostrà  la [11v] 

sua honra y la sua dignitat en què ella ere, y estigué lo seu cor y la sua continència. 

Emperò los seus ulls y la sua gentil cara no podien encobrir la grandíssima ardor y amor 

que a Pierres tenie, y lo cor saltava dintre de les entranyes de la gentil Magalona molt 

dolçament,  tenint en si  dos pensaments  e imaginacions, y mirave  molt dolçament  lo seu10 

leal Pierres. Y lo noble cavaller no mudà menys color quant véu la fermositat y gentileza 

de Magalona, y no sabie en quin modo ni en quina manera devie començar a parlar-li,    

car ell estave tant alegre de plaher que no sabie si estava en cel o en terra, car axí ho causa     

el amor a sos súbdits. Tres vegades se agenollà en terra, y ab gran vergonya y humilitat 

començà a dir-li així:  15 

 

XIII. por] per b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 1. dia] die b5; en la hora] a la hora b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; assignada] 
assenyalada g2. 2. la porta] a la porta b3, o2, g2; e la porta g1; uberta] oberta b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; 
avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5. 3. de Magalona] de la gentil Magalona b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; desig] desitg 
b2, b3, o1, o2, g1, g2; tenia] tenie b2, g1. 4. estave] estava b2, b3, o1, o2, g1, g2; véu] veé b3, o2, g2; vehé o1, b5; 
tota tornà] tornà tota b5; llevar] alçar b2. 5. ahont] hon b5; estave] estava b3, o1, o2, g1, g2; abraçar-lo] 
abrasarlo o2; amor] lo amor b2, b3, o1, o2, g2; la amor b5. 6. que] qui b5; a] en o1. 7. ere] era b3, o1, o2, g2, b5;       
sua] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; continència] continença b5. 8. podien] podian b3, o1, o2, g2; encobrir] 
encubrir b2, b3, o1, o2, g2. 9. tenie] tenia b3, o1, o2, g2, b5; saltava] saltave b2, b3, o1, g1; dintre de] dintre b5; les 
entranyes] las entranyas b3, o1, o2, g2. 10. dolçament] dolsament o2; mirave] mirava b3, o1, o2, g2, b5;  
dolçament] dolsament o2. 11. leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5; menys] menos b3, o1, o2, g2; color] el 
color o1, o2, g2; veu] veé b3, g2; vehé o1, o2, b5; fermositat] formositat b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; gentileza] 
gentilesa b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 12. sabie] sabian b3, o1, o2, g2; sabia b5; en quin modo] en quina (forma) b5; 
devie] devia b3, o1, o2, g2, b5; començar] comensar o2; a] de b3, o1, o2, g2, b5; car] perque g2.  13. ell] ella b1, 
b2, b3, o1, o2, g1, g2, b4; estave] estava b3, o1, o2, g2; de plaher] de plaer b2; del plaher b3, g1, g2; sabie] sabia 
b3, o1, o2, g2, b5; estava] estave b2, g1; cel] lo cel b2; terra] la terra b2; car] que g2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 
14. el amor] lo amor b2, b3, o1, o2, g1, g2; la amor b5; vegades] vegadas b3, o1, o2, g2. 15. començà a] comença 
b2, g1; comensa a o2; així] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 
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— Molt excel·lent y alta dama, Déu vos dó honra y plaher. 

 Y Magalona tantost lo saludà y·l prengué per la mà, y dix-li:  

 — Senyor cavaller, vós siau benvingut. 

 Y féu-lo asseure prop de ella. Y tantost la ama los deixà y se n'anà en una altra 

cambra.  20 

Llavors la noble Magalona li dix:  

 — Gentil cavaller, jo he molt gran plaher que siau vingut car jo tenia gran desitg de 

parlar ab vós. Y encara que no sia cosa deguda que una donzella tant jove parle ab un 

home estant sola tant privadament com fas jo, emperò la alta nobleza que jo he vista en 

vós me assegura y·m dóna gosar de fer-ho. Sapiau, bon cavaller ,que aprés de la primera 25 

vista que de vós aguí, tostemps vos he aportat gran amor car tantes virtuts com té a tenir 

un noble cavaller són en vós. Per la qual cosa, gentil senyor, digau-me lo vostre nom y 

vostra intenció, condició y linatge, que per cert jo us vull hi us ame més que a persona del 

món. Per la qual cosa jo tinch molt gran desitg de saber vós qui sou y de quina gent, y per 

quina causa sou vingut en aquesta terra.  30 

Llavors Pierres de Provença se llevà de peus com a noble cavaller y dix: 

 – Molt noble y excel·lent dama, agraesch a vostra senyoria, tant com puch, que per 

vostra nobleza y bondat he merescut aver vostra gràcia sense veure en mi algun bé o 

virtut, y és rahó, molt alta dama, que sapiau lo meu linatge y per què só vingut en aquesta 

 
16. excel·lent] excelent o1, g1, b5; exelent o2; plaher] plaer b2. 17. y·l] il b2, g1; hil b3, o1, o2, g2; el b5; dix] 
digué b3, o1, o2, g2, b5; dixli g1. 19. y tantost] tantost o2; deixà] dexa b5; una] om. b2; altra] altre o2.             
21. llavors] llavós b3, o2, g2; li dix] dixli b2; li digué b3, o1, o2, g2, b5. 22. gentil cavaller] senyor cavaller o1; jo] 
yo b5; he] tinch g2; car] perque g2; tant] tan b5. 23. tant] tan b5; nobleza] noblesa b3, o2, g1, g2, b5. 25. y·m] 
him b2, b3, o1, o2, g1, g2; em b5. 26. aguí] haguí  b3, o1, o2, g2, b5; tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, b5; aportat] 
portat b3, o1, o2, g2; portada b5; tantes] tantas b3, o1, o2, g2; té a tenir] ha de tenir b2, b3, o1, o2, g2, b5. 28. y 
vostra] vostra o1; linatge] llinatge b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; jo] yo b5; hi] e b5; ame] amo b3, o1, o2, g2, b5; a 
persona] person b5.  29. desitg] desig b5. 30. causa] cosa b3, o1, o2, g1, g2, b5. 31. llavors] llavòs b3, o2, g2; de 
Provença] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2; llevà] alça b2; de peus] en peus b2; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5.                 
32. excel·lent] excelent o1, g1, b5; exelent o2; agraesch] agrahesch b2, b3, o1, o2, g2, b5; agradesch g1; tant 
com] car tant b1.  33. nobleza] noblesa b3, o1, o2, g1, g2, b5; aver] haver o1, b5; veure] veurer o1. 34. y és raho] 
y raho o1; y es rabo o2; linatge] llinatge b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; só] som b3, o2, g2, b5; son g1. 
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terra. Emperò suplich a vostra senyoria que a ninguna persona ho diga, perquè aquest  35 

fonch lo meu propòsit quant jo partí de la mia terra; aprés may ho he dit a ninguna 

persona del món. Y així, senyora, ha de saber vostra senyoria que jo só un fill del comte de 

Provença y só nebot del rey de França, y·m [12r] só partit de mon pare y de ma mare sols 

per amor vostre, car jo havia ohit a dir que vós éreu la més gentil y graciosa dama del 

món, així com és veritat, y encara més que ningú no podria pensar. Jo só vingut ací ab 40 

molt poca companyia de gent, encara que hi haja molts prínceps y cavallers, molt més 

valents que no só jo, y han fet maravelles en lo fet de les armes per amor vostre. Y jo avia 

proposat en lo meu cor que, encara que no fos de tant gran valor ni tant valent com ells, 

que volia provar la mia ventura, emperò bé·m pensava que no podria may haver vostra 

bona gràcia. Y aquesta és tota la veritat de les coses que vostra senyoria me ha demanades, 45 

y sàpia vostra gentileza que may lo meu cor no amarà altra persona sinó a vós, fins al 

darrer estrem de la mort.  

Y llavors Magalona lo prengué per la mà y féu-lo seure prop d'ella, y dix-li:   

– Molt noble senyor, jo fas infinides gràcies a Déu de aquesta tant noble y de mi 

desitjada jornada, car jo só la més benaventurada y contenta dona que may fos en lo món 50 

en haver trobat un tant noble y excel·lent cavaller y de tant gran llinatge y de tan gran 

nobleza, lo qual de valentia y de gentileza, graciós y  de saviesa  en lo món no  té son par.  

 

 

35. suplich] suplico g2. 36. partí] vas partir g2; aprés] desprès g2; y aprés b4. 37. un fill] fill o1, g2 (El text 
francés i el castellà especifiquen que Pierres és fill únic: seul filz, hijo solo); y só nebot] y nebot b2, b3, o1, o2, g1, g2, 
b5. 38. y·m] him b2, b3, o1, o2, g1, g2; de ma] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 39. car] perque g2; havia] avia b2, b3, 
o2, g1. 40. així] axí b5; és veritat] en veritat o2; podria] podia b2; ací] assi b2, b3, o1, o2, g2. 42. maravelles] 
maravellas b3, o1, o2, g2; de] do o1; les armes] las armas b3, o1, o2, g2; avia] havia o1, b5. 43. tant] tan b5; tant] 
tan b5. 44. provar] probar o1; bé·m] ben g1; om. g2; haver] aver  b2, b3, o2, g1, g2; vostra] la vostra b4. 45. les 
coses] las cosas  b3, o1, o2, g2; demanades] demanat b3, o1, o2, g2, b5. 46. gentileza] gentilesa b2, b3, o1, o2, g1, 
g2, b5; no amarà] amara b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; darrer] derrer b2, o1, o2. 47. estrem] extrem b5, 48. llavors] 
llavòs b3, o2, g2; seure] seurer b2; seura b3, g1, g2; d'ella] de ella b3, o1, o2, g1, g2; dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, 
b5. 49. Senyor] Senyora o2; infinides] infinitas b2, b3, o1, o2, g2; gràcies] gracias b2, b3, o1, o2, g2; tant] tan b5; 
de mi] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 50. desitjada] desijada b5; car] perque g2; benaventurada] ditxosa g2.       
51. haver] aver  b2, b3, o2, g1, g2; tant] tan b5; excel·lent] excelent o1, b5; exelent o2; exellent g2; y de tant gran 
llinatge] om. b3, o1, o2, g2, b5; tan] b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 52. nobleza] noblesa b2, b3, o1, o2, g1, b5; gentileza] 
gentilesa b3, o1, o2, g1, g2, b5; saviesa] sabiesa o2.   
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Y  puix que  assí és que  los dos som  tant enamorats la hu de l'altre,  que par que vinga de 

Déu, que vós senyor siau partit de vostra terra sols per amor mia y aveu fetes més 

valenties que ningú dels altres de quants ne haja vists ací, y teniu lo nom de cavalleria 55 

sobre tots quants són, y moltes voltes he desitjat de veure vostra persona, (y) bé me'n dech 

tenir per benaventurada puix per mi aveu presa tanta de pena y treball. Per ço, senyor, no 

és per cert rahó que vós perdau vostra pena y treball e que no hajau lo que tant lealment 

haveu guanyat, y puix vós me haveu declarat lo vostre cor, rahó és que jo us declare 

també lo meu. Y així, senyor, veus ací del tot la vostra Magalona: jo us fas senyor del meu 60 

cos, suplicant-vos humilment que me vullau guardar secretament y honesta la mia 

persona fins al dia de nostre casament. Y siau cert que, de part mia, abans comportaria la 

mort que no que mon cor consentís en ningun altre  casament.      

Y llavors prengué una cadena de or y un joyell que tenia en lo coll y posà-la al coll 

del seu amat Pierres, dient:  65 

– Aquesta cadena, lo meu leal amich y espòs, vos pose per causa que [12v] prengau 

possessió del meu cos, prometent-vos, com a filla de rey, que may altre no·l possehirà sinó 

vós. 

  Y dient-li aquestes paraules ella lo abraçà y·l besà molt dolçament. Y Pierres se 

agenollà en terra y dix:  70 

 

53. assí és] es aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; axí es b4; tant] tans o1; la] lo b2, o1, b5; par] pareix b3, g2, b5; apareix 
o1; parex o2. 54. aveu] avent b2, g1; havent b3, o1, o2, g2, b5; fetes] fetas b3, o1, o2, g2. 55. valenties] valentias 
b3, o1, o2, g2; ningú] ningun b3, o1, o2, g2, b5; quants] quant b2, g1; haja] hage b2; haje b3, o1, g2; aje o2; vists] 
vistos b3, o1, o2, g2; ací] assi b2, b3, o1, o2, g1, g2; teniu] teníeu b1. 56. moltes] moltas b3, o1, o2, g2; voltes] 
vegadas b3, o1, o2, g2; vegades b5; desitjat] desijat b5; de veure] veurer b2, b3, o1, o2, g1, g2; veure b5; vostra]  
a vostra o2. 57. benaventurada] molt ditxosa b2; ditxosa b3, o1, o2, g1, g2, b5; aveu] haveu o1, b5; veu o2; de] 
om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; per ço senyor no és per cert rahó que vos perdau vostra pena y treball] om. b3, o1, 
o2, g2, b5. 58. e] y b3, o1, o2, g2; hajau] ajau b2, b3, o2, g2; lo] ço b5; lealment] llealment b2, b3, o1, o2, g1, g2; 
lleyalment b5. 59. haveu] aveu b2, b3, o2, g1, g2;  vos] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; haveu] aveu b2, b3, o2, g1, 
g2; declare] declar b5. 60. així] axí b5; ací] assi b2, b3, o1, o2, g1, g2; la vostra] vostra b2, b3, o1, g1, g2, b5; vostre 
o2; cos] cors b5 (Posible error de lectura, atés que el text francés diu mon cueur, traduït en castellà com mi coraçon). 
61. honesta] honestament b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 62. dia] die b5. 64. llavors] llavòs b3, o2, g2; llevòs g1; posà-
la] posal b2, g1; lo posà b3, o1, o2, g2, b5. 65. dient] dihent b5. 66. leal] lleal b2, b3, o1, g1, g2; lleyal b5; espòs] 
spos b5; pose] poso b2, b3, o1, o2, g2. 67. cos] cors b5; no·l] no lo b5; possehirà] possehiria b3, o2, g1, g2.          
69. dient-li] dihentli b5; aquestes] aquestas b2, b3, o1, o2, g2; paraules] paraulas b3, o1, o2, g2; abraçà] abrasa 
o2; y·l] hil b2, b3, o1, o2, g1, g2; el b5; dolçament] dolsament o2. 70. dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 
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 – Molt noble dama, la més gentil y graciosa del món, jo, com indigne, vos acepte, y 

de tot lo que aveu dit só molt content y vos promet que bé y lealment compliré lo 

manament vostre si plaurà a Déu y a la verge Maria.  Senyora, si us plaurà,  preneu vós de 

mi, com de vostre leal espòs y marit, y com aquell que tostemps vos vol obehir lo 

manament vostre, aquest anell en testimoni del casament nostre.  75 

Aquest era lo tercer anell dels que li havie donats la sua mare, lo qual era més rich 

que tots los altres. Y la gentil Magalona lo aceptà de bon cor y tornà'l a besar altra vegada 

molt dolçament. Y en açò Magalona cridà la sua ama y, quant ells hagueren prou parlat, 

ells concertaren en quin modo y manera se podrien veure altres vegades. Y tornà-sse'n 

Pierres a la sua posada més alegre que no solia, y Magalona restà ab la sua ama en la 80 

cambra sense fer semblant de res. 

 

 [XIV] Com la gentil Magalona no·s podia fartar de parlar de Pierres ab la sua ama. 

 

Moltes vegades parlave la gentil Magalona ab la sua ama del seu dolç y leal amich 

Pierres, y deÿa:  

 — Què us par la mia amada ama del meu amich Pierres? Jo us prech que vós me 

digau la veritat.  

 
71. com] com a b4; acepte] accepte b2, b5; acepto b3, g2; accepto o1, o2. 72. aveu] haveu o1, b5; promet] 
prometo b3, o1, o2, g2; lealment] llealment b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyalment b5; compliré] cumplire b2, b3, o1, 
o2, g2, b5. 73. plaurà] plau b3, o1, o2, g2, b5; plaurà] plau b3, o1, o2, g2, b5. 74.  leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; 
lleyal b5; que] qui b4, b5; tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, b5; vos] us b5; del] de b3, o1, o2, g2, b5. 76. dels que] 
del que b2; havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5; més] molt mes o1, o2, g1, g2, b5.  77. aceptà] accepta 
b2, o1, b5; tornà'l] lo tornà b3, o1, o2, g2, b5. 78. dolçament] dolsament o2; ells] om. b3, o1, o2, g1, g2, b5; 
hagueren] agueren b2. 79. podrien] podian b2; podrian b3, o1, o2, g2; podien g1; veure] veurer b2, o1; altres 
vegades] altras vegadas b3, o1, o2, g2; tornàs-se'n] sen tornà b3, o1, o2, g2, b5. 81. sense] sens b5. 

 
XIV. no·s podia fartar] tenie gran contento b2; no se podía fartar b5. 1. moltes vegades] moltas vegadas b3, o1, 
o2, g2; parlave] parlava b3, o1, o2, g2, b5; Magalona] magalana o2; dolç] dols b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; leal] lleal 
b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5. 3. par] apar b2, b5; pareix b3, o1, g2, b5; apareix  o2; que vos me] quem b5.   
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Digué la ama:  5 

— Molt amada senyora, ell és lo més gentil y més graciós y més valent que·s trobe, 

segons crech, en tot lo món, y creyeu per cert, senyora mia, que ell deu ser de alt llinatge.   

Llavors dix Magalona:  

 —La mia amada ama, jo tostemps vos deÿa que lo meu cor s’o pensava, del qual 

jo·m tinch per contenta de nostre senyor Déu, salvador de tot lo món, per quant li ha 10 

plagut de fer-me venir en la sua conexença y amor, car en lo món no y ha tan alta donzella 

que, sabent tant solament la meytat de les virtuts y béns que en ell són, que ella no·l 

volgués tenir per leal marit y senyor.  

Llavors li dix la ama:  

 —Tot açò  que  vós dieu és veritat, per ço jo us prech de una cosa, y és esta: que per 15 

força de amor no siau leugera, que quant vós sereu en la cort ab les altres dames y 

donzelles, y que Pierres per ventura hi  [13r] serà, que no li fassau algun semblant, car per 

ventura vostre pare y vostra mare ho conexerien, per la qual cosa se porien conseguir dos 

grans perills: lo primer és que vos restaríeu envergonyida y perdríeu l'amor de vostre pare 

y de vostra mare, si per ninguna via ho sabien, y seríeu causa de fer morir aquest noble y 20 

valentíssim cavaller,  lo qual vos ama  més que a  si  mateix; y aprés  a mi, que seria la més 

punida  del món.  Per la qual  cosa jo us prech  y suplich  tant com  jo puch  que  us  vullau  

 

6. més] om. b3, o1, o2, g2, b5; qu·es] que hom b5; trobe] trobia b3, o1, o2, g2, b5; trobàs b5. 7. creyeu] cregau b3, 
o1, o2, g2, b5; creyau g1. 8. llavors] llavòs b3, o2, g2; llevors g1; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 9. tostemps] 
sempre b3, o1, o2, g2, b5; vos] us b5; s’o] se ho b5. 11. conexença] coneixensa b2, o2; coneixença o1; y ha] hi ha 
b2, g1, b5; tan] tant b2, b3, o1, o2, g1, g2. 12. les] las b3, o2, g2; las suas o1. 13. leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; om. 
b5.    14. llavors] llavòs b3; y llavors o1, b5; y llavós  o2, g2; llevòs g1; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 15. per ço] 
perso o2. 16. força] forsa o2; leugera] llaugera b2, o2, g1; lleugera b3, o1, g2, b5; vós] om. o1; les altres dames y 
donzelles] las altras damas y donzellas b3, o1, o2, g2. 17. y que]  y de o2; serà] fos b3, o1, o2, g2, b5; fassau] 
façau b5; car] que g2. 18. vostra] vostre b2; conexerien] coneixerien b2; coneixerian b3, o1, o2, g2; porien] 
podrian b3, o1, o2, g2; podrien b5. 19. restaríeu] restareu b2, b3, o1, o2, g1, b5; envergonyida] desvergonyida 
b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; perdríeu] perdreu b3, o1, o2, g2, b5; l'amor] lo amor  b3, o1, o2, g2; la amor b5; y] om. 
g2. 20. vostra] vostre b2, o2; ninguna] alguna b5; ho] om. b3, o2, g2; sabien] sabian b3, o1, o2, g2; seríeu] seriau 
b3, o1, o2, g2; seriu g1; causa] cause o2. 21. ama] ame b1, b2, g1, b4. 22. punida] aborrida b2; castigada b3, o1, 
o2, g2, b5; punyida g1; suplich] suplico g2; puch] jo puch g2.  
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regir sàviament y discretament, y que fassau bona continència com a tan noble, alta y 

excel·lent filla pertany.  

– Certament, la mia amada ama –dix Magalona– en açò y en tots los meus fets me 25 

vullau regir y governar per vostre bon consell y adjutori, car jo sé que vós me aconsellareu 

bones coses, les quals seran lo meu bé y la mia honra. Y prech-vos que, si·m veeu fer o dir 

ninguna cosa deshonesta, que vós me n'aviseu fent-me algun senyal per lo qual jo·m 

corregesca, car jo us vull creure y obeyr com a la mia ama y mare. Mes jo us prech de una 

cosa: que quant serem vós y jo a soles, que haje licència de desplegar la mia llengua          30 

en parlar del meu dolç y leal amich y espòs Pierres. Ab aquesta gràcia jo passaré lo temps 

de ma vida lo millor que·m serà possible fins a tant que vejam la fi de nostra ventura; y 

sobre tot vos suplich que fassau que jo·l veja y que  parle ab ell moltes vegades, car jo no 

tinch altre goig en aquest món. Y si per ventura se esdevingués algun cas, lo que Déu no 

vulla, axí com ara digam que li vingués algun mal dany, sapiau la mia ama que de la mia 35 

mà pròpia me llevaria la vida.  

Quant Pierres fonch tornat a la sua posada, estant en la sua cambra començà molt 

fortament a pensar entre si mateix en la gran ventura que li era venguda: lloave y donave 

gràcias a Déu  de tant gran prosperitat  com li venie,  y deÿa que may  ningun cavaller  

que  fos   estat   en   lo  món  no  havie  aguda  tant  bona  ventura  com  ell,  imaginant  en   40 

 

 
23. regir sàviament y discretament] saviament y discretament regir b3, o1, g2, b5; sabiament y discretament 
regir o2; fassau] façau b5; continència] continença b5; tan] om. g2. 24. excel·lent] excelent o1; exelent o2.         
25. dix] digue b3, o1, o2, g2, b5. 26. car] perque g2; bones coses] bonas cosas b3, o1, o2, g2; les] las b3, o1, o2, g2. 
27. veeu] veheu b2, o1, b5; veu g1. 28. me n'aviseu] me haviseu o1; jo·m] yo me b5. 29. car] perque g2; us] vos 
o1; creure] creurer o1; obeyr] obehir b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 30. soles] solas  b3, o1, o2, g2; haje] hage b2; tinga 
b3, o1, o2, g2, b5; licència] llicencia b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5.  31. en parlar] de parlar o2; dolç] dols b2, b3, o1, o2, 
g1, g2; leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5; ab] y ab b3, o1, o2, g2; e ab b5; passaré] pasará g1. 32. ma] la mia 
o1; la fi] lo fi b2; nostra] nostre o2. 33. suplich] suplico b3, o1, o2, g2; fassau] façau b5; parle] parl b5; moltes] 
moltas b3, o1, o2, g2; vegades] vegadas b3, o1, g2; car] perque g2. 34. se] (li) se b5; cas] cars b5. 35. axí] aixi b2, 
b3, o1, o2, g1, g2; mal] gran b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; de] om. o2. 36. pròpia] propria b2, b3, o1, g1, g2, b5. 37. a la 
sua] en la sua o1; sua] tua o2; començà] comensà o2. 38. fortament] fortment b5; era] ere b2, g1; venguda] 
vinguda b2, b3, o2, g1, g2, b5, lloave] lloava b3, o1, o2, g2, b5; donave] donava b3, o1, o2, g2, b5. 39. gràcias] 
gracies b2, g1, b5; tant] tant b5; venie] venia b3, o1, o2, g2, b5, que] qui b5. 40. havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; 
havia o1, b5; aguda] haguda o1, b5; tinguda  g2; tant] tan b5. 
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la gran gentileza de Magalona. Anava moltes vegades a palàcio més que solia, emperò ell 

se governave tant sàviament com persona en lo món pogués fer ab lo rey y ab tots. De 

manera que per la sua gran dolçor y graciositat tots lo amaven molt, no tant solament los 

grans senyors, més encara tots los qui en lo palau entrevenien. Y quant ell veÿa que sens 

perill podie algun tant fartar los seus ulls, començave a mirar a la gentil Magalona ab (la) 45 

discreció. Y quant [13v] tenie licència y manament de venir a parlar ab ella, hi anave per lo 

lloch acostumat, y axí passavan sa vida. 

 

[XV] Com micer Jordi de la Corona partí de Roma per anar a Nàpols, per a fer moltes 

justes per amor de la gentil Magalona.  

 

En aquell temps en la terra de Roma havie un noble cavaller, lo qual era rich y 

potent, y per la sua valentia y cavalleria ere molt estimat y volgut, lo qual havie nom micer 

Jordi de la Corona. Aquest cavaller amava molt la gentil Magalona, emperò ella no a  ell.  

Y  confiant-se  de la sua força  preposà en son cor  de anar a Nàpols  per fer  algunes justes  

per amostrar la sua força,  pensant que  per  allò  porie  millor conquistar  l'amor  y  gràcia 5 

 

41. gentileza] gentilesa b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; anava] anant b1, b2, b3, o1, o2, g1, g2, b4, b5; moltes] moltas b3, 
o1, o2, g2; vegades] vegadas b3, o1, o2, g2; a] al o1; palacio] palau b5; solia] solie b2, g1. (Este fragment presenta 
una lectura difícil, excepte si llegim el text francés que diu En soy emerveillant de la souveraine beaulté de 
Maguelonne. Par quoy plus souvent ala a la court que avoit a coustume i la versió castellana Maravillándose 
de la soberana hermosura de Magalona, por lo qual más vezes iva a palacio de lo que avia acostumbrado). 
42. governave] governava b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; tant] tan b5; en lo] mon o1. 43. dolçor] dolsor o2; amaven] 
amavan b3, o1, o2, g2; tant] tan b5.  44. mes] mas b5; en lo] al b3, o1, o2, g2, b5; entrevenien] entrevenian b3, o1, 
o2, g2. 45. podie] podia b3, o1, o2, g2, b5; algun tant fartar] donar contento a b2; tant fartar o1; los seus] sos b2; 
començave] començava b3, o1, g2, b5; comensava o2; a la] la b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; la] molta b4, b5. 46. tenie] 
tenia b3, o1, o2, g2, b5; licència] llicencia b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; hi] y g1; anave] anava b3, o1, o2, g2, b5. 47. axí] 
aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; passavan] passaven g1; sa] llur b5. 

 

XV. per a fer] per fer b2; moltes justes] moltas justas b3, o1, o2, g2. 1. havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia 
o1, b5; era] ere b2, b3, g1. 2. y per la sua valentia y cavalleria ere molt estimat] om. b3, o1, o2, g2, b5; havie] avie 
b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5. 3. amava] amave b2, g1. 4. confian-se] confiant-se b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5;  
preposà] proposà b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; algunes] algunas b3, o1, o2, g2. 5. justes] justas b3, o1, o2, g2; força] 
forsa o2; porie] poria b3, o1, o2, g2, b5; l'amor] lo amor b2, b3, o1, o2, g2; la amor b5. 
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de  la  gentil  Magalona.  Y sobre açò féu  una suplicació  al rey Magalon, lo qual li otorgà  

tantost la gràcia.  Y foren cridades  les justes per lo seu regne, y en lo regne de França, y en 

totes les terres comarcanes del rey de Nàpols, que qualsevol cavaller que per amor de     

les dames volgués justar y fer fets de armes y de cavalleria, que fossen lo dia de santa 

Maria de setembre514 en la ciutat de Nàpols, y allí se veurie qui millor les executave y qui 10 

tindrie millor cor. Per lo qual molts cavallers y barons, que per amor de les dames volien 

justar, vingueren en la ciutat de Nàpols, dels quals nomenarem los principals, car serie 

molt llarch  comptar-los tots.  Lo primer fonch don Antoni, germà del duch de Saboya;515           

lo segon  fonch  don Ferrer,  germà del marqués  de Montferrat;516  y don  Duart,517 germà  

del duch  de  Borbó;   y don Pedro nebot del rey de Bohèmia;518  don Henrich, fill del rey de 15 

6. lo qual] la qual b2. 7. otorgà] atorgà b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; cridades] cridadas b3, o1, o2, g2; les justes] las 
justas b3, o1, o2, g2; per] en o1. 8. França] Fransa o2; totes les terres] totas las terras b3, o1, o2, g2;  comarcanes] 
comarcanas b2, b3, o1, o2, g2; que] qui b5. 9. les dames] las damas b3, o1, o2, g2; armes] armas b3, o1, o2, g2.   
10. dia] die b5; allí se] allis b2, b3, o1, o2, g1, g2; veurie] veuria b3, o1, o2, b5; veura g2; les] lo b2, b3, o1, o2, g1, 
g2; ho b5; executave] executarie b2, g1; executaria b3, o1, o2; executara g2. 11. tindrie] tindria b3, o1, o2, g2, b5; 
cor] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; les dames] las damas b3, o1, o2, g2. 12. volien] volian b3, o1, o2, g2;  
nomenarem] nomenaren b1; anomenarem b2, g1, b5; anomenaren b3, o1, o2, g2; car] perque g2. 13. serie] seria 
b3, o1, o2, g2, b5; comptar-los] contarlos b2, b3, o1, o2, g1, g2; Lo primer fonch]  Los quals foren b2 ; Antoni] 
Antonio g1. 14. Marqués] maques o2; Montferrat] Munsferrat b5. 15. Borbó] Borbon  b3, o1, o2, g2; y] om. b2; 
Pedro] Pere b2, b3, o1, o2, g2, b5. 

                                                 
514 Roudaut (2009: 86) diu que es tracta de la festa del 8 de setembre anomenada “Piè de grotta”. A hores 
d’ara hi existeix aquesta església oficialment anomenada Real Chiesa di S. Maria di Piedigrotta, les primeres 
notícies de la qual es remunten al 1207. La cova adjacent albergava, suposadament, la tomba de Virgili. 
515 El primer duc de Savoia fou Amadeu VIII (1383-1451), que n’ostentà el títol entre 1416 i 1440. Roudaut 
(ibid., p.87) diu: “Pour quelques annés, à partir de 1434, Louis Ier administre le duché avec le titre de prince 
de Piémont. Antoine est le prénom de quelques seigneirs de Colegno, issus au XIVe siècle”. La dinastia 
Savoia va ser fundada per Humbert el de la Mà Blanca al segle XI, el qual va obtenir per al seu fill Odó I       
el títol de Comte de Savoia. En els següents tres segles, la família va assolir estendre els seus dominis 
entre França, Itàlia i Suïssa. Al segle XIII, el comtat de Niça va passar a mans de la família, donant als Savoia 
una sortida al mar. En cap moment es pot parlar d'un principat. El referent més plausible seria Amadeu VII 
de Savoia (1360-1391), que té un germà anomenat Antoni, mort el 1374, segurament de xiquet. 
516 Entre 1200 i 1445 hi ha deu possibles marquesos de Montferrat, de dues dinasties distintes, cap dels quals 
va tenir un germá anomenat Ferrer. Roudaut (íbid.) diu que els Montferrrat són una il·lustre casa de               
la Lombardia, famosa dins la història de les croades i que va ser aliada de la casa de Savoia. A més recorda 
que a Paris i Viana el torneig organitzat al Delfinat hi participen “Phelip de Borbó nebot del rey de França, 
Adoardo nabot del rey de Anglaterra, Anthoni fill del comte Proença [...], Girardo fill del marqués de 
Montferrat” (Paris i Viana 1497: 4r). 
517 No sembla que cap dels cinc primers ducs de Borbó entre 1327 i 1456 –començant per Lluís I coronat         
el 1327)– i hagen tingut cap germà anomenat Eduart.  
518 Possibles reis de Bohèmia des d’Otakar II  (1253–1278) fins a Alberto (1437–1439) en comptem un total 
d’onze, dins el període hipotètic de mitjan segle XIII a mitjan segle XV. 
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Inglaterra,519 y don Jaume, germà del comte de Provença y oncle de Pierres, emperò Pierres 

no·l conegué en aquella festa. En la ciutat de Nàpols ere lo noble Pierres de Provença y     

lo seu companyó micer Henrich de Crapona, y micer  Jordi de la Corona, y altres molts 

vingueren, que no seria possible aquí anomenar-los a tots. Y estigueren tots ells sis dies 

abans del dia assignat tots aparellats, que en ninguna història se llig que may en la ciutat 20 

de Nàpols se trobassen tants nobles cavallers com en aquella jornada, los quals lo rey 

Magalon festejà [14r] molt bé. Y quant vingué lo dia de nostra Dona dematí, (que)            

los cavallers avian ja oÿt missa, y foren tots aparellats en lo camp, en la gran plaça de        

la cavalleria anomenada Coronada. Y allí estava lo rey en lo catafal, y los altres senyors ab 

ell; y en altre catafal estava la reyna, y Magalona sa filla y las altres dames y donzelles, que 25 

era molt gran plaer de les mirar. Emperò, entre totes les altres, Magalona semblava una 

estela del cel quant hix a la punta del dia, car la sua gentileza sobrepujave totes les altres 

dames y donzelles.  

Y estant tots los gentils cavallers aparellats, manà lo rey que fessen les mostres. Y lo 

primer  que féu mostra  fonch micer  Jordi de la Corona,  per lo qual  se eran  manades fer 30 

 

16. Inglaterra] Anglaterra b5. 17. aquella] aquesta b5; ere] era b3, o1, o2, g2, b5.  18. Provença] Provensa o2.   
19. vingueren] (hi) vingueren b5; seria] serie b2, g1; aquí] ací b5; a] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 20. dies] dias 
b3, o1, o2, g2 dia] die b2, g1, b5; se llig] nos llitg b2, g1; nos llegeix b3, o1, o2, g2; (hom) no llegeix b5. 21. tants] 
tant b2, b3, o1, o2. 22. rey] om. b3, o1, g2; Magalona o2; Magaló b5; lo] li o1; dia] die b5; Dona] Senyora b3, o1, 
o2, g1, g2, b5; dematí] al demati b3, o1, g2; el demati o2; al matí b5. 23. avian] havian o1; havien b5; oÿt] ohit b2, 
b3, o2, g1, g2, b5; oit o1. 24. y] om. b5 plaça] plasa o2. de la cavalleria] de cavalleria o2; anomenada] nomenada 
b3; catafal] catefal o2; altre] eltre o2; catafal] catefal o2. 25. sa filla] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; altres] altras b3, 
o1, g2; dames y donzelles] damas y donzellas b3, o1, o2, g2. 26. plaer]  plaher b3, o1, o2, g1, g2, b5; les mirar] 
mirarles b2, b5; mirarlas b3, o1, o2, g2; entre totes] en totas b3, o1, o2, g2; en totes g1; les] las b3, o1, o2, g2; 
altres] eltres b2; altras b3, o1, o2, g2; semblava] semblavea b2; senblava o2. 27. una] un b2; estela] stela b5; hix] 
ix b5; dia] die b5; car] perque o1, g2; gentileza] gentilesa b3, o1, o2, g1, g2, b5; sobrepujave] sobrepujava b3, o1, 
g2, b5; sobrepuja o2; totes] b3, o1, o2, g2. 28. les altres dames y donzelles] las altras damas y donzellas b3, o1, 
o2, g2; les altres damas y donzelles g1. 29. les mostres] las mostras b3, o1, o2, g2; que] qui b5. 30. eran] eren b2, 
g1, b5; manades] manadas b3, o1, o2, g2.  

                                                 
519 Roudaut (2009: 87): “Plusieurs fils de rois se son appelés ainsi. Pour ceux qui ont regné: Henri Ier Beauclerc 
(1100-1135), Henri II (1154-1189), Henri III (1216-1272), Henri IV (1399-1413), Henri V (1413-1422), Henri VI 
(1422-1461). Seuls les deux derniers de ces rois pourraient concorder avec le terminus a quo de la date 
d`érection de la seigneurie de Bourbon en duché (1327)”. 
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les justes. Y lo segon fonch don Antoni de Saboya, y tots los altres per llur orde. Y la gentil 

Magalona tostemps tenie los seus ulls sobre lo seu amat Pierres, que era restat a la 

darreria. Y quant les mostres foren fetes lo rey manà cridar per lo faraut que les justes 

fossen bones y ab bon amor, sense injúria ninguna la hu de l'altre, y que cada hu impugnàs 

de fer lo millor que  pogués de allí al devant. Y micer Jordi de la Corona digué molt alt que  35 

tots ho pogueren molt ben ohir:  

— Jo vull en aquest dia demostrar tota la mia força y valentia per amor de la gentil 

Magalona.  

Y aprés ell se posà tot primer en lo camp, a l'encontre del qual se posà micer 

Henrich  de  Inglaterra,  que era molt bon cavaller.  [Y] encontraren-se  de  tal  manera que 40 

cada  hu  trencà  molt  gentilment la llança; emperò, si don Henrich no agués hagut socós, 

fóra caygut en terra, y fonch un poch aturmentat del colp. Aprés vingué don Lançarot de 

Valois,520 qui derrocà del primer colp a micer Jordi, contra lo qual vingué lo noble cavaller 

Pierres de Provença, car lo cor no lo y podia més comportar. Tots li deÿen lo cavaller de  

les claus car no sabien dir-li altre nom. Y ells se encontraren tant poderosament que         45 

los cavallers y cavalls tots caygueren en terra, y fonch declarat per lo senyor rey y per tots 

los altres cavallers que per gran força eren los dos cavallers cayguts. Y llavors manà lo rey 

que canviassen los cavalls per veure qui se'n portaria la honra, los quals ho feren tantost y 

 

31. les justes] las justas b3, o1, o2, g2; fonch] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 32. tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, b5; 
tenie] tenei b2; tenia b3, o1, o2, g2, b5; seus] om. b2, g1, g2, b5; era] ere g1; restat] estat b2.33. darreria] derreria 
b2, o1; quant] com b5; les mostres] las mostras b3, o1, o2, g2; foren] eran b3, o2, g2; fetes] fetas b3, o1, o2, g2; les 
justes] las justas b3, o1, o2, g2. 34. bones] bonas b3, o1, o2, g2; sense] sens b5; la hu] lo hu b2, b3, o1, o2, g2, b5, 
impugnàs] procuràs b2, o1, g2; impugàs b3, o2, g1. 35. devant] davant b5. 36. molt ben] om. b2, b3, o1, o2, g1, 
g2, b5. 37. dia] die b5; demostrar] amostrar b5; força] forsa o2. 40. Inglaterra] Anglaterra b5; que] qui b4, b5.  
41. llança] llansa o2; agués] hagués b3, o1, g1, g2, b5; hagut] agut b2, b3, o2, g1; tingut o1, g2; socós] socors b5. 
42. aturmentat] atormentat b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 43. Valois] Valoys b2, b3, o1, o2, g2, b5; qui] om. b2, g1; y b3, 
o1, o2, g2, b5; derrocà] enderrocà b2, b3, o2, g1, g2, b5; endetrocá o1. 44. Provença] Provensa o2; car] perque o1, 
g2; lo y] lay b2, b3, o2, g1, b5; li o1, g2; comportar] comporta o2; deyen] deyan b3, o1, o2, g2. 45. les] las b3, o1, 
o2, g2. car] perque o1, g2; sabien] sabian b3, o1, o2, g2; encontraren] encontraran o2; tant] tan b5. 46. y cavalls] 
y los cavalls o1, o2, g1, g2, b5; tots] om. b2, b3, o1, g1, g2. 47. força] forsa o2; eren] eran b3, o1, o2, g2; llavors] 
llavòs b3, o2, g2. 48. canviassen los cavalls] caminassen los Cavallers b1, b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5 (En francés 
llegim changessent de chevals i en castellà trocassen los cavallos); veure] veurer o1, o2.  
                                                 
520 Els membres de la casa Valois que ens podrien interessar van des de Felip VI (1293-1350) a Carles VII         
el victoriós (1403-1461), un total de cinc reis, però cap d’ells s’anomenava Lançarot (Roudaut 2009: 89). 
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molt prestament cavalcaren. No cal dubtar si en aquellas hores Magalona de bon cor 

pregave a nostre senyor Déu que li guardàs lo seu amat Pierres de tot mal y dany y que li 50 

donàs honra en aquell dia. Y quant los cavallers foren tornats en lo camp la segona [14v] 

vegada, desitjant la hu y l'altre de aver-ne la honra, ells se encontraren ab [tan] 

grandíssima força que Pierres trencà lo bras a don Lançarot y llançà’l en terra, y del gran 

colp que prengué lo rey y la reyna y tots los altres cavallers se pensaren que era mort, per 

què la sua gent  lo se'n portà a la sua posada. Y aprés vingué-li a l'encontre don Antoni de 55 

Saboya lo qual, com no tenie tanta força com don Lançarot, lleugerament fonch enderrocat 

per terra. Y aprés vingué lo senyor don Jaume de Provença, lo qual era oncle de Pierres, y 

Pierres tantost lo conegué, emperò son oncle no·l conexia a ell. Y quant lo noble Pierres 

véu a son oncle y germà de son pare, que se aparellava per a venir contra d'ell, digué al 

faraut:  60 

 — Digau-li en aquell cavaller que no·m vinga encontra de mi per ara, car ell me ha 

fets alguns plahers en les armes y en la cavalleria, per la qual cosa jo li só en molta 

obligació y per ço no li voldrie fer algun enuig,  y que jo li prech  que  la justa d'ell y  de mi 

que reste per altra vegada, que  jo só content de confessar devant lo senyor rey y devant 

totes les dames que ell és més esforçat y més valent cavaller que no só jo. 65 

Y quant  son oncle ohí  aquestes paraules, ell ne fonch en gran manera enujat, car  

era  molt  bon cavaller y  ell  avia  fet  cavaller a  Pierres de Provença  de la sua mà.  Y  per  

 

49. cavalcaren] cavalgaren b3, o2; dubtar] duptar b2, b3, o2, g1, g2, b5; aquellas] aquelles  b2, g1, b5; hores] 
horas b3, o1, o2, g2, b5; pregave] pregava b2, b3, o1, o2, g2, b5. 50. seu] om. b3, o1, o2, g1, g2, b5. 51. dia] die b2, 
g1, b5; quant] com b5. 52. la hu] lo hu b2, b3, o1, o2, g2; aver-ne] haverne o1, b5; grandíssima] tan grandissima 
b4; força] forsa o2 g2. 53. bras] braç b5; llançà’l] llançat b1, b2, b3, o1, o2, g1, g2 (Els textos francesos de P1 i C 
donen ambdós mist i el castellà de 1519 echó). 55. lo se'n portà] sel ne portaren b2; se lon portaren b3, o1, o2; lo 
sen portaren g1, g2, b5; aprés] després b2, b3, o1, g1, g2, b5. 56. tenie] tenia b3, o1, o2, g2, b5; força] forsa  o2, 
g2; lleugerament] llaugerament b2. 57. aprés] després b5; Provença] Provensa o2. 58. conexia] coneixia b2, b3, 
o1, o2, g2; quant] com b5. 59. per a] per b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; d'ell] ell b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 61. digau-li] 
digau o1, g2; en] a b2; no·m] no b3, o1, o2, g1, g2, b5; car] perque o1, g2. 62. fets] fet b2, b3, o1, o2, g1, g2;  
plahers] plaers b2; les armes] las armas b3, o1, o2, g2; cavalleria] cavalieria o2. 63. per ço] per això o1, g2; 
perso o2; voldrie] voldria b3, o1, o2, g2, b5; enuig] enveig b2, b3, o2, g1, g2; la justa] de la justa b3, o1, o2, g1, 
g2, b5. 64. reste] rest b5; devant] devant de o1, b5. 65. totes les dames] totas las damas b3, o1, o2, g2; esforçat] 
esforsat o1, o2, g2; cavaller] om. o1, o2, g1, g2. 66. aquestes paraules] aquestas paraulas b3, o1, o2, g2; ell ne] 
om. b3, o1, o2, g1, g2, b5; car] perque o1, g2. 67. avia] avie b2, g1; havia o1, b5; Provença] Provensa o2.  
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[aquestas] duas rahons li guardave cortesia lo dit Pierres.  

Y dix lo dit don Jaume: 

 — Digau al cavaller, quisvulla que  sia, que  si jo li he fet ningun plaher ni honra 70 

que per ara jo le y renuncie, y si no fa contra mi tot son degut que jo·l reputaré per cavaller 

de poca virtut.  

Y quant Pierres ohí la resposta de son oncle, fonch-ne en gran manera enujat, y 

pesava-li molt que hagués de justar contra ell. Y Pierres vingué en signe de cavalleria 

contra son oncle don Jaume de Provença y ell se posà en la justa perquè ningú no·s pensàs 75 

la causa. Y quant foren prop la hu de l'altre, Pierres alçà la sua llança envers lo cel y no 

volgué en ninguna manera ferir a son oncle don Jaume. Son oncle lo encontrà tant 

fortament en los pits que trencà la sua llança y ell mateix cayguè sobre les anques del seu 

cavall de la gran força; y Pierres no·s mogué tant solament com si una ploma lo hagués 

ferit. Emperò lo rey y tots los cavallers conegueren que lo cavaller ho feÿa per sa cortesia y 80 

deÿen tots que aquell cavaller algun dia li havie fet algun plaher al cavaller de les claus, ho 

que devie haver algun deute [15r]  entre ells, y  que  allò li procehia de gran nobleza  en no 

voler ferir-lo, emperò no sabien la veritat de la tal cosa. Mes la gentil y graciosa Magalona 

sabia bé tota la veritat de aquesta cosa car sabia ella que era son oncle.  

La segona vegada que ells tornaren al camp per a justar, Pierres ho féu axí mateix 85 

com la primera vegada: son oncle  lo  ferí de tanta força  que del seu colp mateix caygué en       

 

68. Aquestas duas] duas b1; dues b5 (El demostratiu –present al text francés (ces deux)– millora el sentit de la 
frase); guardave] guardava b3, o1, o2, g2, b5. 69. dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 70. quis vulla] qualsevol b3, o1, o2, 
g2, b5; sia] sie b2; plaher] plaer b2. 71. le y] li b2, b3, o1, o2, g2, b5; le hi g1; renuncie] renuncio b2, b3, o1, o2, g2; 
degut] dagut g1; reputaré] repu[l]tare o2. 73. quant] com b5. 74. pesava-li] pesaveli b2; hagués agués b2; y] 
om. o1, o2, g1, g2; en signe] insigne b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 75. Jaume] Jaame o2; Provença] Provensa o2; no·s] 
no se b5. 76. quant] com b5; la hu] lo hu b2, b3, o1, o2, g2, b5; alçà] alsa o2; llança] llansa  o2, g2; envers] en ves 
b2, b3, o1, o2, g1, g2.  78. fortament] fortment b5; sua] om. b2; llança] llanca o2; llansa g2; les anques] las ancas 
b3, o1, o2, g2. 79. força] forsa  o2, g2; no·s] no se b5; ploma] pluma o1, g2; hagués] agués b2, b3, o2, g1, g2. 81. 
deyen] deyan b3, o1, o2, g2;  havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5 ; fet] om. o1; plaher] plaer b2; les] las 
b3, o1, o2, g2; ho] o b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 82. devie] devia b3, o1, o2, g2, b5; haver] aver b2, b3, o2, g1, g2; 
procehia] promcehia o2; nobleza] noblesa b3, o1, o2, g1, g2, b5. 83. ferir-lo] farirlo o2; emperò] y empero o2; 
sabien] sabian b3, o1, o2, g2 ; la] om.  o2, g1, g2, b5. 84. sabia] sabian b5; tota] de tot b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; car] 
perque o1, g2; car bé b4; ella ] ell b3, o1, o2,  g2; era ] ere g1. 85. segona] sogona o1; per a] per b2, b5; axí] aixi b2, 
b3, o1, o2, g1, g2. 86. ferí] fari o2; força] forsa o2, g2. 
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terra; y Pierres no·s mogué sols lo peu de l'estrep, la qual cosa tots ho tenien a gran 

maravella. Y quant son oncle véu y considerà en si mateix que aquell cavaller tenia tanta 

força, que solament ell no l'havie  pogut moure de son lloch y ell no l'havia volgut ferir, ell 

ne estigué molt maravellat y no volgué tornar més a la justa; emperò may no pensave que 90 

aquell cavaller fos Pierres, son nebot.  

Aprés de don Jaume vingué don Eduart de Borbó, molt valent y esforçat cavaller, 

mes emperò al primer colp Pierres lo derrocà per terra a ell y al seu cavall de manera que 

tots deÿen que Pierres devia ésser de gran nobleza puix que era tant valent y cortés en 

totes coses. Y aprés se posà en lo camp don Ferrer de Montserrat y trencà la llança sobre 95 

Pierres, y Pierres lo ferí de tant gran força que li llevà lo guardabràs de la espatlla sinestra, 

y lo enderrocà y lo llançà per terra. 

Y per abreviar, al cavaller de les claus (y) restà-li la honra del camp. Llavors Pierres 

se alçà lo elm y vingué davant lo rey. Per consell de tots los nobles y valents cavallers féu 

cridar  per lo faraut  que lo cavaller  de les claus  se'n portava  lo pris y la honra del camp y 100 

que ell havie fet molt millor per amor de les dames que ningú de tots los altres cavallers, 

per lo qual la reyna y sa filla Magalona y las altras damas y donzellas lo y agraÿren molt.  

Y aprés  cada hu  se n'anà a desarmar y  lo rey féu fer crida  que tots vinguessen  a menjar  

 

87. no·s] no b5; tenien] tenian b3, o1, o2, g2. 88. quant] com b5; véu] veè b3, o2, g2; vehé o1, b5; considerà] 
conciderà o1. 89. força] forsa  o2, g2; havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5; y ell] e (que) aquell b5; 
havia] avie b2; avia  b3, o2, g1, g2; havia b5; ferir] farir o2. 90. tornar més] mes tornar b3, o1, o2, g2, b5; 
pensave] pensava b3, o1, o2, g1, g2, b5. 92. esforçat] esforsat o2, g2. 93. emperò] enpero o2; derrocà] enderrocà 
b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 94. deÿen] deyan b3, o1, o2, g2; nobleza] noblesa b3, o1, o2, g2, b5; tant] tan b5.  95. totes 
coses] totas cosas b3, o1, o2, g2; totes les coses b4, Ferrer] Ferrier b2, g1; Montserrat] Monserrat b2; Montferrat 
g2; Muntferrat b5; llança] llansa o2; tant] tan b5. 96. força] forsa o2, g2; guardabràs] guard bras b3; sinestra] 
siniestra b2. 97. lo] om. b2; llançà] llansà o1, g2] llensa o2. 98. al cavaller de les claus] totes les claus b1;  totas 
les claus b2; al cavaller de las claus b3, o2, g2; tots los Cauallers que allí foren restats foren enderrocats per lo 
Caualler de les claus b4 (Miquel i Planas reconstrueix el passatge, tot respectant l'original francés: Et pour le fair 
bief, tous les chevaliers qui estoient demeurés furent abatuz de par le chevalier des clefz); y restà-li] li restà 
b3, o1, o2, g2, b5; restali g1; la honra] tota la honra b3, o1, o2, g1, g2, b5; llavors] llavòs b3, o2, g2. 99. alçà] alsà  
o2, g2; elm] ellm g1; davant] devant b3, o1, o2, g1, g2; lo rey] lo rey. 100. les] las b3, o1, o2, g2; portava] portave 
b2; pris] premi b3, o1, o2, g2, b5. 101. havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5; les dames] las damas b3, 
o1, o2, g2; ningú] ningun b3, o1, o2, g2, b5. 102. las] les b5; altras damas] altres dames b2, g1, b5; donzellas] 
donzelas o2, g1; donzelles b5; lo y] li o1, g2; agraÿren] agrahiren b2, o1, b5; agrairen o2. 103. fer crida] cridar 
b3, o1, o2, g1, g2, b5; al] a b3, o1, o2, g2. 
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al palau; y tots hi vingueren, y lo rey los rebé molt alegrament. Y quant lo noble Pierres 

fonch vingut y  hagué feta reverència al rey, com aquell que la sabia molt ben fer, lo rey 105 

anà corrent envers ell y abraçà'l molt dolçament, y ab gran amor li dix: 

— Molt amich, jo us fas inifinides gràcies de la honra que vós me haveu fet vuy en 

aquest dia, car jo puch bé dir ara que no y ha vuy rey ni príncep en tot lo món que en la 

sua cort tinga millor cavaller ni més cortés que jo tinch en vós. Emperò no és [15v] 

menester que jo us llohe car les vostres obres vos fan testimoni y tots aquestos nobles 110 

cavallers que ací són. Jo prech a nostre senyor Déu que ell vos deixe venir en lo que vostre 

cor desija, en multiplicació de béns y de honra, que certament vós ne sou molt digne.  

Molta honra féu lo senyor rey aquell dia al noble Pierres y a tots los altres senyors 

per lo semblant, car aquell que tant solament podie parlar ab ell se tenie per benaventurat, 

y no se'n podien fartar tots ells de mirar-lo, car en veritat ell era molt gentil, y molt ben 115 

aproporcionat  de tots los seus membres, y la sua carn ere molt blanca  y los ulls amorosos, 

y  los cabells rossos com lo propi fil de l'or,  per la qual cosa tots  deÿen que  nostre senyor 

Déu havie posat en ell les sues virtuts y que benaventurada era la mare que tal fill avie 

parit.  

Y ells estant en açò, lo rey embià a cercar cirurgians per a guarir a don Lançarot que 120 

estave molt nafrat y ells hi posaren tanta diligència que, ab la ajuda de Déu, en pochs dies 

fonch guarit.  

 
104. palau] palacio b3, o1, g2; molt] om. b3, o1, o2, g1, g2, b5; alegrament] alegrement b5. 105. hagué] agué b2; 
que] qui b5. 106. envers] envès b2, b3, o1, o2, g1, g2; abraçà'l] abrasal o2; dolçament] dolsament o1, o2, g2; dix] 
digué b3, o1, o2, g2, b5. 107. infinides] infinites b2, g1; infinitas b3, o1, o2, g2; gràcies] gracias b3, o1, o2, g2; 
haveu] aveu b2, b3, o2, g1, g2; fet] feta b5. 108. dia] die b5; car] perque o1, g2; noy ha] no hi ha b5. 109. car] 
empero o1, g2. 110. les vostres obres] las vostras obras b3, o1, o2, g2. 111. cavallers] cavallrs o2; cavaller b5; 
que] qui b5; ací] assi b2, b3, o1, o2, g1, g2, deixe] deix b2, g1, b5. 112. desija] desitja b2, b3, o1, o2, g1, g2; 
certament] cortament b1. 113. molta] molta (de) b5; a tots] tots b5. 114. car] perque o1, g2; que] qui b5; podie] 
podia b3, o1, o2, g2, b5; parlar] perlar o2; tenie] tenia b3, o1, o2, g2, b5; benaventurat] molt benaventurat b2, b3, 
o2, g1, b5; molt ditxòs o1, g2. 115. no se'n] nos b3, o1, o2, g2; no se b4, b5; podien] podian b3, o1, o2, g2, b5; 
fartar] saciar b2; car] perque o1, g2; era] ere b2. 116. carn] cara o1, g2, b5; ere] era b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5.      
117. propi] propri b3, o1, g1, g2, b5; fil] fill g1; de l'or] de or b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; deÿen] deyan b3, o1, o2, g2. 
118. havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5; posat] posades b5; les sues] las suas b3, o1, o2, g2; 
benaventurada] ditxosa o1, g2; que] qui b5; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5. 120. ells] ell b2, b3, o1, o2, g1, g2; 
[ell] b5; embià] enbia o2; envià (tramès) b5; cirurgians] cirugians b3, o2, g1, g2; ciru(r)gians b5. 121. estave] 
estava b3, o1, o2, g2; hi] y g1; dies] dias b3, o1, o2, g2; dies] dias b2, b3, o1, o2, g1, g2.   
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Y lo rey tingué quinze dies corts ubertes per amor de tots los senyors y cavallers 

que allí eren vinguts, y tots parlaven de la gran valentia de Pierres. Y quant Magalona ohí 125 

lloar tant lo seu amich Pierres estave molt alegre en lo seu cor mes no u gosave demostrar.  

 

[XVI] Com los cavallers se'n tornaren tots cada hu en sa terra molt pensatius, 

perquè no sabien qui era aquell noble y esforçat cavaller tant valent que la honra se'n 

portava.     

 Acabades les justes, los cavallers se'n tornaren cada hu en sa terra molt pensatius 

perquè no havien pogut saber qui era aquell tant esforçat y valent cavaller qui tant bé y 

tant valentment havie guanyades les justes y lo pris y la honra de tots los cavallers, y 

ell(e)s se maravellaren com ningú d'ells no l'avie conegut. Y quant cada hu fonch tornat en 

sa terra lo lloaven molt y deÿen que may avien vist un altre tal cavaller.  5 

Y aprés que los cavallers se'n foren tornats, Pierres anà a veure la gentil Magalona, 

car  no  podie  estar la hu  sense l'altre. Y  quant  foren ensemps, Magalona  lo començà      

a parlar  ab Pierres,  y Pierres  li responie [16r]  que ella y la sua gentileza  li avien  fetes fer 

les valenties  que ell havie fetes  y que d'ella  procehia tota la honra  y no d'ell. Y  quant ells 

 

123. corts] de corts o2; cors g2; ubertes] ubertas b3, o1, o2, g2; obertes b5; que] qui b5. 124. eren] eran b3, o1, o2, 
g2; parlaven] parlavan b3, o1, o2, g2; quant] com b5; ohí] ohíe b4.  125. amich] leal amich b4; estave] estava b3, 
o1, o2, g2; alegre] alegra o2; no u] no ho b5; gosave] gosava b3, o1, o2, g2, b5; demostrar] demostrarho b2, b3, 
o1, o2, g1, g2. 

 
XVI. sabien] sabian b3, o1, o2, g2; esforçat] esforsat b2, o2, g2; tant] tan b5; que] qui b5; portava] portave b2, g1.         
1. acabades les justes] acabadas las justas b3, o1, o2, g2. 2. havien] avien b2, g1; avian b3, o2, g2; havian o1 ; 
tant] tan b5; esforçat y] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; qui] que b3, o1, o2, g2, b5; tant] tan b5; tant] tan b5. 3. havie] 
avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5; guanyades] guanyadas b3, o1, o2, g2; les justes] las justas b3, o1, o2, g2; 
pris] premi b3, o1, o2, g2, b5. 4. ells] elles b1, b4; maravellaren] marevellaren o2; ningú] ningun o1; avie] avia 
b3, o2, g2; havia o1, b5. 5. lloaven] lloavan b3, o1, o2, g2; deÿen] deyan b3, o1, o2, g2; que] om. b2, g1; avien] 
avian b3, o2, g2; havian o1; havien b5. 6. se'n] om. o1; car] perque o1, g2. 7. podie] podia b3, o1, o2, g2; la hu] lo 
hu b2, b3, o1, o2, g2, b5; sense] sens o2, b5; l’altre] lo altre b5; quant] com b5; ensemps] junts b3, o1, o2, g2; 
juncts b5; lo] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b4, b5; començà a] comensà de b3, o1, o2, g2, b5. 8. parlar] parla o2. 
responie] responia b3, o1, o2, g2, b5; gentileza] gentilesa b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; avien] avian b3, g2; havian o1; 
avia o2; havien b5; fetes] fetas b3, o2, g2; fet o1. 9. les] las b3, o1, o2, g2.  valenties] valentias b2, b3, o1, o2, g1, g2; 
havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5; fetes] fet b3, o1, g2, b5; d'ella] de ella b3, o1, g2; d’ell] de ell b5; 
quant] com b5; ells] ell o2. 



431 
 

hagueren prou parlat, Pierres per provar la gentil Magalona li dix aquestes paraules:  10 

 — Noble senyora y de mi tant amada, vós sabeu bé que jo he estat gran temps per 

amor de vós que no he vist a mon pare ni ma mare. Per ço, senyora, axí com aquella que és 

causa de la mia tardança, vos prech que·m doneu llicència y que vullau ésser contenta de 

la mia partida per anar-los a veure, car jo só cert que ells estan en molt gran pensament y 

en treball per amor de mi, del qual jo·n tinch gran conciència. 15 

Tot açò deÿe Pierres per veure lo que la sua gentil Magalona diria, y quant ella ohí 

tals paraules, tantost les llàgrimes foren  en los seus molt amorosos ulls y corrien per la sua 

gentil cara, perdent la color de aquella. Y plorant y sospirant dix:    

— Certament, senyor Pierres, lo que vós me dieu és molt rahonable cosa, car 

humana cosa és que lo fill sea subjet al pare y a la mare, y que guarde de enujar-los en 20 

ninguna manera. Emperò senyor, forta cosa me sembla a mi que us vullau així apartar de 

vostra leal amiga, la qual sens vós no pot aver bé  ni repòs en aquesta vida. Y siau cert que, 

si de mi vos partiu, que en breu temps aureu  noves de la mort mia, y que per amor vostre 

és morta la gentil Magalona. [Per] la qual cosa, amat senyor, jo us prech que no·m celeu la 

vostra partida car, per cert, tant prest vós sereu partit, jo vull posar-me en camí de la mort, 25 

y só certa que en breu temps hi arribaré, essent vós causa de aquesta mia tristura. Emperò, 

senyor, si és de necessitat que vós hajau de partir com dieu, suplich-vos que vullau 

consentir que jo vaja ensemps ab vós a la vostra terra. 

 

10. hagueren] agueren b2, b3, o1, o2, g1, g2; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5; aquestes paraules] aquestas paraulas 
b3, o1, o2, g2.  12. a] om. b5; ma] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5, per ço] perso o2; senyora] Sonyora o2; axí] aixi b2, 
b3, o1, o2, g1, g2; que] qui b5.  13. tardança]  tardansa o1, o2, g2; que·m] que me b5. 14. per] per a o2; car] 
perque o1, g2; jo] om. o1, g2; molt] mol o2; del] de lo b5. 15. jo·n] jo b3, o1, o2, g2, b5. 16. deÿe] deya b2, b3, o1, 
o2, g1, g2, b5; veure] veurer o1; lo que] ço que b5; quant] com b5. 17. paraules] paraulas b3, o1, o2, g2; les 
llàgrimes] las llagrimas b3, o1, o2, g2; foren] eren o2; corrien] corrian b3, o1, o2, g2. 18. gentil] gentill o2; y 
plorant] plorant  b3, o1, o2, g2; sospirant] suspirant b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5.          
19. senyor] senoyr b2; lo que] ço que b5. 20. sea] sie b2; sia b3, o1, o2, g1, g2, b4, b5; subjet] subjeta b1; subget 
b2; subjecte b3, o1, o2, g2, b5. 21. forta] fort b1, b4; així] axí b5. 22. vostra] vostre o2; leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, 
g2; lleyal b5; la qual] lo qual b2; sens] sen o2; pot] puch b2, b3, o1, o2, g1, g2; aver] haver o1, b5. 23. aureu] 
tindreu b3, o1, o2, g2, b5; noves] novas b3, o1, o2, g2; vostre] vostra b5. 24. no·m] no me b5. 25. car] que o1, g2; 
tant] tan b5. 26. tristura] tristesa o1, g2.  27. hajau] ajau b2; partir] partit o2; suplich-vos] vos suplico o1, g2. 
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[XVII] Com Pierres y Magalona deliberaren de partir de Nàpols per anar a Provença. 

 

[16v] Quant  Pierres ohí  tant  piadoses paraules de Magalona, lo cor  li pensave del 

tot fallir y digué-li de aquesta manera:  

 — Ay, la mia amada y leal esposa, suplich-vos que no ploreu ni vullau donar-vos 

malenconia, que jo he deslliberat de may partir-me de aquesta terra fins a tant que veja la 

fi de nostra ventura car jo amaria més morir que dexar la vostra vista. Y si vós voleu venir  5 

ab mi no dubteu en cosa ninguna, car jo us aportaré ab tota honestat y servaré tots           

los juraments que jo us he fets. 

Llevors Magalona véu la intenció de Pierres y fonch molt alegre, y dix-li:  

— Molt amat senyor Pierres, pus axí és que vós me prometeu lo que jo vull, jo us 

aconsell  que  nosaltres  partiam lo més  secretament que porem, y açò per dues rahons:    10 

la primera és que jo·m dubte que vós no us enujeu de esperar tant gran temps y que a la fi 

vós no us ne aneu y·m dexeu a mi; la segona rahó és que lo meu pare me vol casar               

e jo, senyor, comportaria primer la mort que no consentiria haver altre marit ni espòs sinó 

tant solament a vós. Y per ço, lo meu leal y amich, jo us prech tant humilment com puch 

que vós hi poseu remey lo més prest que sia possible y que nosaltres nos ne anem            15 

los dos, car ací may  podríem complir lo nostre desitg, y yo he deslliberat  en lo meu cor de  

 

XVII. deliberaren] deslliberaren b3, o1, o2, g1, g2, b5; Provença] Provensa o2, g2. 1. piadoses paraules] 
piadosas paraulas b3, o1, o2, g2; pensave] pensava b3, o1, o2, g2, b5. 2. digué-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5; 
aquesta] aquest b2.  3. leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5. 4. malenconia] malencolia b2, g1; melancolia b3, 
o1, o2, g2, b5; deslliberat] deliberat b2; desliberat b5;  que] om. o2. 5. nostra] nostre o2; car] emperò o1, g2; 
dexar] deixar b2, o1. 6. dubteu] dupteu b2, b3, o2, g1, g2, b5; car] perquè o1, g2; om. o2; honestat] honestidat b3, 
o1, o2, g2; honestedat b5.  8. llevors] llavors b2, o1, b5; llavòs b3, o2, g2; llevos g1; véu] veè b3, o2, g2; vehé o1; y] 
om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 9. pus] puix b3, o1, o2, g2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, 
g2; prometeu] premeteu o2. 10. aconsell] aconsello b3, o1, o2, g2; aconselle b5; dues] duas b3, o1, o2, g2.          
11. jo·m] jo o1, g2; dubte] dupte b2, g1, b5; dupto b3, o2, g2; dubto o1; enujeu] enugeu b2 (La millor traducció del 
francés soyés ennuyé hauria estat us canseu o us avorriu, no pas enujeu o enojado en castellà); tant] tan b5.      
12. aneu] anau b3, o2, g2; y·m] im b2; him b3, o1, o2, g1, g2; em b5; dexeu] deixeu b2, b3, g2; deixau o2; e] y b3, 
o1, o2, g2. 13. primer] abans b2, b3, o1, o2, g1, g2; haver] aver b2, b3, o1, o2, g1, g2. 14. per ço] per això o1, g2; 
perso o2; leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5;  y] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; tant] tan b5. 15. hi] y g1; sia] 
sie b2, g1; y que nosaltres] que nosaltres g2; ne] om. g2. 16. car] perque o1, g2; desitg] desig b5; que o1, g2; ací] 
assi b2, b3, o1, o2, g1, g2; podríem] poriam b2; podriam b3, o1, o2, g2;  podiam g1; deslliberat] deliberat b2. 
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may dexar-vos pus vós me haveu promés de guardar-me honestat fins al dia de nostre 

casament [17r]. 

Y llavors lo noble cavaller Pierres altra vegada lo y prometé y jurà sobre los sants 

Evangelis. Y desliberaren que lo tercer dia aprés de mitja nit que ells partirien, y que 20 

Pierres vingués ab tres cavalls a la porta petita del jardí y que la gentil Magalona lo 

esperaria allí. Y ella lo pregà molt carament que ell aportàs bons cavalls y molt lleugers, 

que caminassen molt perquè poguessen exir prestament de la terra del rey son pare, dient 

axí:  

— Sapiau, senyor, que, tant prest com ell ho sabrà, nos farà seguir y, si per ventura 25 

érem presos, jo tinch por que ell no us fes morir a mala mort. 

Y axí lo noble Pierres se partí de la sua gentil Magalona pregant-la que ella fos 

presta y aparellada per al dia y lloch assignat. Emperò de tot aquest desconcert no sabia 

res la ama de la gentil Magalona, car ella no era allí,  y la gentil Magalona  no volia que ella 

ho sabés  perquè  tenia por que ella  ho destorbaria,  y per ço may lo y volgué descubrir.   30 

Y  llavors Pierres  se partí de allí  y anà a la sua posada per fer provisió dels tres 

cavalls que Magalona li avia dit, los quals li semblaven molt lleugers per a caminar, y ell 

los féu ferrar y metre molt bé en orde axí com se pertany. 

 

 

 

 

17. desliberat b5; dexar] deixar b2, o1, o2; pus] puix b3, o1, o2, g2, b5; haveu] aveu b2, b3, o2, g1, g2; dia] die b5. 
19. llavors] y llavòs b3, o2, g2; llevos g1; lo y] li o1, g2. 20. desliberaren] deliberaren b2; deslliberaren b3, o1, o2, 
g1, g2; mitja] mitje o2; mija b5; partirien] partirian b3, o1,  o2, g2. 22. molt carament] caridament o1, o2, g2; ell] 
om. o1; y] om. b5;  lleugers] llaugers b2, o2. 23. exir] eixir b2, b3, o1, o2, g2; dient] dihent b5; axí] aixi b2, o1, o2, 
g1, g2. 25. senyor] Senyora o2; érem] eram b3, o1, o2, g2. 26. no us] nons b5. 27. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2;  
partí] perti b2; pregant-la] pregantli b3, o1, o2, g2, b5; ella] om. b5. 28. al dia] lo dia b3, o1, o2, g2; lo die b5; 
desconcert] desconsert o2; desconset g1. 29. car] perque o1, o2, g2. 30. ho] lo b2, b3, o1, o2, g1, g2; per ço] per 
això o1, g2; perso o2; lo y] li o1, g2; volgué] volgues o2; descubrir] descobrir b5. 31. llavors] llavos b3, o2, g1, g2; 
molt prestament o1; Pierres] lo noble Pierres o1. 32. avia] havia o1, b5; semblaven] semblaren b5; leugers] 
llaugers b2; pera] per b3, o1, o2, g2, b5; caminar] caminas o2; y ell] ell b2, o1, o2, g1, g2. 33. metre] posar b3, o1, 
o2, g2, b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 
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 [XVIII] Com Pierres se'n portà la gentil Magalona. 
 

Quant vingué la nit assignada, sobre lo primer son, Pierres vingué a la porta del 

jardí ab tres cavalls; y dels tres la hu era carregat de pa y de vi per a dos dies perquè no 

anassen a cercar vitualles per les posades. Y trobà la gentil Magalona que estava sola, la 

qual avia pres or y argent y tot lo que li semblava millor. Y cavalcà sobre la aca que era de 

Inglaterra, la qual caminava molt, y Pierres cavalcà sobre lo seu cavall, que era molt 5 

lleuger. Y així caminaren  tota la nit sense descavalcar fins que  fonch de dia  y quant lo sol 

exia ells llavors se meteren en una gran montanya espessa que estava prop de la mar.  

 Y quant ells foren ben dintre de la montanya, descavalcaren sobre aquelles verdes 

herbes que allí estaven y allí reposaren y parlaren de la llur gran ventura. Y llavors la 

gentil Magalona estave del treball del camí cansada y vingué-li gana de dormir, y se 10 

adormí sobre les cuxes del seu amich Pierres. 

 

[17v] [XIX] Com la ama no trobà la gentil Magalona dintre la cambra ahont ella dormia. 
 

Quant vingué al dematí que era ja de dia, la ama vingué a la cambra de Magalona,  

y esperà allí  una gran estona,  pensant que la gentil Magalona dormia encara. Y quant  

ella veé que la hora deguda ja passava y la gentil Magalona no·s llevava, ella anà tot dret al 

llit ahont  ella dormia, y no y trobà ningú, ni senyal  que ningú hi hagués dormit. Y tantost  

 

XVIII. 2. la hu] lo hu b2, o1, o2, b5; de pa y de vi] de pa y de vi y de diferents viandas o1; de pa y de vi y de 
diferentas viandas g2; per a] per b5; dies] dias b3, o1, o2, g2.  3. anassen a] anassen g1; vitualles] vituallas b3, 
o1, o2; les posades] las posadas b3, o1, o2, g2; que] qui b5; avia] havia o1, b5.  4. semblava] semblave b2, b3, o1, 
o2, g2. 5. caminava] caminave b2, g1; que] qui b5. 6. lleuger] llauger b2, o2; així] axí b5; sense] sens b5;                
y quant] e com b5.  8. aquelles] aquellas b3, o1, o2, g2; verdes] verdas o2; herbes] herbas b3, o1, g2; hervas o2.  
9. que] qui b2; estaven] estavan b3, o1, o2, g2; llavors] llavòs b3, o1, o2, g2; llevòs g1; e (aprés, com) b5.            
10. estave] estava b2, b3, o1, o2, g1, g2; del treball] om. b3, o1, o2, g1, g2, b5; vingué-li] li vingué b3, o1, o2, g2;    
li vingués b5; gana] gana (desig) b5; y] om. b5. 11. sobre] sebre o2; les] las b3, o1, o2, g2;  cuxes] cuixes b2, b5; 
cuxas b3, o2, g2; cuixas o1. 

XIX. la gentil] a la gentil b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; ahont] hon b5.  1. quant] com b5; al dematí] lo matí b5;         
de dia] dia b2; die b5. 2. quant] com b5. 3. veé] vehé o1, g1, b5; no·s] no se b5; llevava] llevave g1. 4. ahont] hon 
b5; no y] no hi b2, b5; hagués] agués b2. 
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se pensà que Pierres se la n'avia portada y molt prestament anà a la posada de Pierres per 5 

a veure si·l trobaria y no·l trobà. Llavors la ama començà a fer lo major plant del món.        

Y aprés anà a la cambra de la reyna, y dix-li com no avia trobada la gentil Magalona en la 

cambra ni sabia ahont era. Y quant la reyna ohí lo que la ama li deÿa, fonch molt 

espantada  y enujada,  y féu-la cercar per tot,  de manera que las noves  vingueren al rey  y 

digueren-li  que lo cavaller  de les claus no·s  trobave. Llavors dix lo rey que sens dubte ell 10 

la se'n portava. Y tantost manà que tots se armassen y anassen a cercar-los y que li 

aportassen lo cavaller de les claus viu, car ell ne faria tal justícia que per tot lo món se'n 

parlaria. Quant los cavallers oÿren la voluntat del rey anaren-se'n tantost a armar-se y 

anaren los uns de una part, los altres de altra tostemps cercant. Y lo rey y la reyna restaren 

tots desconsolats, y tota la cort en gran tribulació estave, especialment la reyna que cridave 15 

tant y plorava que·s cuydava desesperar. Y aprés lo rey envià a cercar la ama y dix-li: 

  — No pot ésser que tu no sàpies tot aquest fet!  

Y ella li respongué:  

 — Senyor, si vostra magestat pot trobar que jo en ninguna manera haja sabut en 

aquest fet, jo só contenta de morir de la més cruel mort que vostra alteza sabrà devisar, car 20 

tantost que ho he sabut, ho he dit a la senyora reyna.  

Y lo rey se n'entrà en la sua cambra y tot aquell dia no menjà ni begué ninguna cosa.  

 

5. se la’n] la sen b5; avia] havia o1, b5; per a] per b5. 6. si·l] si lo b5; no·l] no lo b5; llavors] llavòs b3, o2, g2; 
llevòs g1; començà] comensà o1, o2, g2. 7. dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5; avia] havia o1, b5. 8. sabia] savia o1; 
ahont] hon b5. 9. féu-la] la feu b3, o1, o2, g2; las] les b3, o2, g1, g2, b5; noves] novas b3, o1, o2, g2. 10. les] las b3, 
o1, o2, g2; no·s] no se b5; trobave] trobava b2, b3, o1, g1, g2, b5; trobaba o2;  llavors] llavòs b2, b3, o1, o2, g2; dix] 
digué b3, o1, o2, g2, b5; dubte] dupte b2, b3, o2, g1, g2, b5. 11. la se'n] se lan b3, o1, o2, g2; portava] portà b5; 
tantost] luego o1, g2; cercar-los] cercarlo b2. 12. aportassen] portassen b3, o1, o2, g2, b5; les] las b3, o1, o2, g2; 
car] perque o1, g2; justícia] justici o2. 13. quant] com b5; oÿren] ohiren b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; anaren-se'n] sen 
anaren b3, o1, o2, g2, b5 ; tantost] luego o1, g2.  14. anaren] nanren b2; los altres] y los altres b3, o1, o2, g2; altra] 
altre b2, b3, o1, o2, g1, g2; un altra b5; tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, b5; y] b3, o1, o2, g2, b5. 15. en gran 
tribulació estave] en gran tribulació estava b2, g1; estava en gran tribulació b3, o1, o2, g2; que] qui b5; cridave] 
cridava b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 16. que·s] que se b5; envià] meté b5; dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 17. sàpies] 
sapias b3, o1, o2 (L'exemplar tolosà està mancat de les pàgines 49 i 50. Per aquesta raó no hi podem consignar les 
variants corresponents), g2. 19. magestat] magestad b2; trobar] probar b3, o1, g2; provar b5. 20. alteza] altesa b3, 
o1, g2, b5; car] perque o1, g2. 21.tantost que] aixi com o1, g2; ho he dit] luego ho he dit o1, g2. 22. dia] die b5; 
begué] vegué b3, g2. 
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Gran pietat era de veure la dolor de la reyna y de les altres dames y donzelles y de tots los 

del palau. Per tota la ciutat de Nàpols los cavallers anaven cercant per veure si porien oyr 

algunes noves de ells, emperò may no·n pogueren saber ninguna cosa; y los uns tornaven 25 

a cap  de deu dies,  los altres a cap  de quinze dies, sense trobar  ningun [18r] rastre.  De  la  

qual cosa lo rey ne fonch molt més enujat que no era y feÿan un tant gran plant que era 

pietat de oyr-los.  

Dexem ara de parlar del rey y tornem a parlar de Magalona, que dormia en la 

montanya. 30 

 

[XX] Com la gentil Magalona dormia sobre les cames del seu amat Pierres, lo qual prenia 

molt gran plaher en mirar la sua gran gentileza, y aprés tornà en gran tristeza.  

 

Dormint Magalona sobre les cames del seu dolç, amat y leal amich Pierres, com    

dit vos he, lo dit Pierres delitave lo seu cor en mirar la sobrada gentileza de la sua senyora 

Magalona. Y quant hagué  a son plaher contemplada  la sua gentil y amorosa cara,  y agué 

ben mirada y besada aquella tant dolça y plasent, petita y vermella boca, encara no se'n 

podia  fartar de mirar-la tostemps. Y aprés no·s  pogué estar de  descordar-la y mirar-li los 5 

seus molt gentils y blanchs pits, los quals eren més blanchs que lo mateix crestall, y tocave 

 

23. veure] veurer o1; les altres dames y donzelles] las altras damas y donzellas b3, o1, g2. 24. del palau] de 
palacio b3, o1, g2;  anaven] anavan b3, o1, g2; veure] veurer o1; porien] podrian b3, o1, g2; podrien b5; oyr] 
ohir b2, b3, o1, g1, g2, b5. 25. algunes noves] algunas novas b3, o1, g1, g2; no·n] no ne b5; tornaven] tornavan 
b3, o1, g2. 26. a cap] al cap b2, b3, o1, g1, g2; dies] dias b3, o1, g2; los altres] y los altres b2, b3, o1, g2, b5; a cap] 
al cap b2, b3, o1, g1, g2; dies] dias b3, o1, g2. 27. feÿan] feyen b5; un tant gran plant] un plant tant gran b3, o1, 
g2; un plant tan gran b5. 28. oyr-los] ohirlos b2, b3, o1, g1, g2, b5. 29. dexem] deixem b2, b3, o1, g2; y tornem] 
tornem b2, g1; que] qui b5. 30. montanya] muntanya b5. 

 
XX. les] las b3, o1, g2; cames] cuxas b3, g2; cuixas o1; cuixes b5; gentileza] gentilesa b3, o1, g2, b5; gran tristeza] 
tristeza b2, g1; tristesa b3, o1, g2, b5. 1. les] las b3, o1, g2; cames] cuxas b3, g2; cuixas o1; cuixes b5; dolç] dols b2, 
b3, o1, g1, g2; leal] lleal b2, b3, o1, g1, g2; lleyal b5. 2. dit vos he] vos he dit b3, o1, g2, b5; delitave] delitava b3, 
o1, g2, b5; gentileza] gentilesa b3, o1, g2, b5. 3. y quant] e com b5; agué] hagué  b3, o1, g1, g2, b5. 4. tant] tan b5; 
dolça] dolsa o1, g2; y plasent] plasent b3, o1, g2, b5. 5. fartar] saciar b2; tostemps] sempre b3, o1, g2, b5; no·s] 
no se b5. 6. eren] eran b3, o1, g2; crestall] cristall b2, o1; christall b3, g2; tocave] tocava b3, o1, g2, b5.  
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les sues gentils  y dolces mamelles. Y  estant en açò  fonch tant prest transit  de amor que li 

semblave que ere en paradís  y que may cosa ninguna no·l podie impedir. Emperò aquell 

plaher poch li durà, que ell hagué la més cruel y gran fortuna, axí com oyreu, que may 

home nat sobre la terra puga considerar, y Magalona per lo semblant, car aprés passaren 10 

molt grandíssims treballs.  

 Car quant lo senyor Pierres mirave y tocave axí la sua dolça Magalona, ell trobà 

sobre los seus pits un tros de sendat vermell que estave plegat y ell hagué molt gran 

desitg de saber què era allò que estava dintre, y començà a desplegar lo sendat y trobà 

dins los tres anells que sa mare li avie donat, los quals ell avia donats a Magalona y ella 15 

los guardave de molt bon amor. Y quant Pierres los hagué vists, tornà'ls a plegar, y 

posà'ls prop d'ell sobre una pedra y girà's a mirar la noble Magalona, (y) mirant-la ab 

tanta amor, que estava casi admirat de grandíssima alegria, de manera que li semblave 

que estave en paradís. Emperò nostre Senyor mostrà que en aquest món no y ha plaher 

sense dolor ni benaventurança cumplida, car un ausell de rapinya, pensant que lo sendat 20 

vermell fos algun tros de carn, vingué volant y prengué ab les arpes [18v] aquell sendat 

ab los anells y tot, y anà-sse'n volant dins la montanya y posà's sobre un arbre que era 

molt gros y alt. 

 

 

7. les sues] las suas b3, o1, g2; dolces] dolças b3; dolsas o1, g2; mamelles] mamellas b3, o1, g2; açò] això o1, g2; 
tant] tan b5; transit] tranzit b5. 8. semblave] semblava b3, o1, g2, b5; ere] era b3, o1, g2, b5; podie] podia b3, o1, 
g2, b5: impedir (La traducció empecer per impedir no és la més exacta perquè cal entendre el mot castellà com a 
causar desgràcia o perjuí, seguint l’original francés nuire). 9. que] perquè o1; hagué] agué b2, b3; axí] aixi b2, b3, 
o1, g1, g2; com] com ho o1; oyreu] ohireu b2, b3, o1, g1, g2, b5. 10. car aprés] que aprés o1, g2. 12. car] perque 
o1; que g2; quant] com b5; mirave] mirava b3, o1, g2, b5; tocave] tocava b3, o1, g2, b5; axí] aixi b2, b3, o1, g1, 
g2; dolça] dolsa o1, g2 13. tros] troç b5; que] qui b5; estave] estava b3, o1, g2; hagué] agué b2. 14. desitg] desig 
b5; que] lo que b2, b3, o1, g1, g2, b5; estava] estave b2, b3, g1; començà] comensà g2. 15. dins] (hi) dintre b5; 
avie]  avia b3, g2; havia o1, b5; avia] havia o1, b5. 16. guardave] guardava b3, o1, g2, b5; y quant] e com b5; 
hagué] agué b2; vists] vistos b3, o1, g2, b5; posà'ls] los posà b3, o1, g2, b5. 17. mirant-la] mirantla (miravala?) 
b5; tanta] tanta (de) b5. 18.estava] estave b2, g1; semblave] semblava b3, o1, g2, b5. 19. y ha] hi ha b2, b5; 
sense] sens b5. 20. benaventurança] benaventuransa o2 (Reprenem ací la lectura d’aquesta edició), g2; car] 
perque o1, g2; ausell] aucell b2, b3, o1, o2, g2; ocell b5; sendat] cendat g2. 21. tros] troç b5; volant] bolant b2; 
les arpes] las arpas b3, o1, o2, g2; les urpes b5. 22. y tot] om. b2; anàs-se'n] sen anà b3, o1, o2, g2, b5; volant] 
bolant b2; montanya] muntanya b5; y posà's] his posá b3, o1, o2, g2; e se posà b5; sobre] en o1; gros y] om. b3, 
o1, o2, g2, b5. 
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 [XXI] Com Pierres anave darrera lo ausell y li tirave pedres perquè deixàs lo sendat,        
lo qual se n’entrà en la mar y dexà caure lo sendat dintre de la mar.  

 

Y quant Pierres veé que lo ausell se'n portava aquell sendat fonch-ne molt enujat y 

pensà's que la sua senyora Magalona se n'enujaria molt, a la qual ell volia més complaure 

que a persona del món. Y plegà lo seu manto y meté'l debaix lo cap de Magalona, y aprés 

se llevà molt gentilment perquè no·s despertàs, y començà a seguir aquell ausell y tirava-li 

pedres perquè dexàs lo sendat que aportave. Y allí avie una roca petita prop de terra, 5 

emperò entre la roca y la terra avia una gran cantitat de aygua y ningú no podie passar en 

aquella roca sens nadar. Y aquest ausell anà volant de arbre en arbre y posà's sobre aquella 

roca perillosa. Y Pierres li tirà una pedra de manera que aquell ausell se llevà de allí y 

dexàs caure lo sendat en mar. Y Pierres no y podie passar perquè no sabie nadar, emperò 

no y avie molt, y començà a cercar de una part y altra si podria trobar alguna cosa ab què 10 

pogués passar fins allí per alcançar lo sendat. Llavors digué Pierres: 

—Ja agués plagut a Déu que jo no hagués pres los anells ni lo sendat de allà ahont 

eren y que no·m fos curat de tocar-los car ells me costaran prou, y més [a] Magalona que, 

si estich massa [temps], ella los cercarà y se enujarà.  

 Y  axí cercant Pierres per la vora  de la mar trobà un llaüt vell que los pescadós avien 15 

 

XXI. anave] anàva b3, o1, o2, g2, b5; darrera] derrera o1; lo] del o1; ausell] aucell b2, b3, o1, o2, g1, g2; ocell b5; 
tirave] tirava b3, o1, g2; gitava b5; pedras] pedres b2, g1, g2, b5; dexàs] deixàs b2, b3, o1, o2, g2; dexà] deixà b2, 
o1, o2; de la] del b3, g2; la o1, o2, b5. 1. quant] com b5; veé] veu b2; vehé b3, o1, g1, g2, b5; ausell] aucell b2, b3, 
o1, o2, g1, g2; ocell b5. 3. debaix] debax b3, g1; dejús b5. 4. llevà] alçà b5; no·s] no se b5; començà] comensa o2, 
g2; ausell] aucell b2, b3, o1, o2, g1, g2; ocell b5; tirava-li] tiraveli b2; gitava-li b5. 5. pedres] pedras b3, o1, o2, g2; 
dexàs] deixàs b2, b3, o1, o2, g2; aportave] aportava b3, o1, o2, g2, b5; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5. 6. entre] 
entra o2; avia] havia o1, b5; cantitat] quantitat b5; podie] podia b2, b3, o1, o2, g2, b5. 7. sens] sense o1; ausell] 
aucell b2, b3, o1, o2, g1, g2; ocell b5; volant] bolant b2. 8. tirà] gità b5; ausell] aucell b2, b3, o1, o2, g1, g2; ocell 
b5. 9. y dexàs] y deixàs b2; his dexà b3, g2; his deixà o1, o2; se dexà b5; en mar] dins la mar b5; no y] no hi b2, 
b5; podie] podia b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; sabie] sabia b3, o1, o2, g2, b5. 10. no y] no hi b2, b5; avie] avia b3, o2, 
g2; havia o1, b5; començà] comensà  o2, g2; altra] altre o2; si] per veurer si b3, o1, o2, g2; per veure b5; podria] 
poria g1. 11. alcançar] alcansar o2, g2; llavors] llavòs b3, o1, o2, g2. 12. agués] hagués b3, o1, o2, g1, g2, b5; no 
hagués] no agués b2; ni hagués o2; los anells ni lo sendat] lo sendàt ni los anells o1; eren] eran b3, o1, o2, g2, b5 
13. no·m] no me b5; curat] cuydat o1, g2; car] perque o1, g2; costaran] costaren g1. 14. massa] tant b2 (En 
francés llegim si demeurés grant temps a retourner i en castellà que si yo tardo mucho); los] lo b2, b3, o1, o2, g1, 
g2; ·m b4; [ella lo] (me?) b5. 14. enujarà] anujarà b2. 15. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; trobà] tobà o1; pescadós] 
pescadors b2, b3, o1, o2, g1, g2; avien] avian b3, o2, g2; havian o1; havien b5. 



439 
 

dexat  perquè no valie res y  Pierres se meté dintre molt alegrement,  emperò poch li durà 

aquella alegria. Y prengué dos bastons que avie trencats per a vogar, y anà-sse'n envés     

la roca; emperò Déu que fa totes  les coses  a son plaer,  féu llevar  un gran vent  molt 

fresch y fort de la terra,  lo qual se'n portà Pierres y al seu llaüt molt dintre la mar en 

despit seu, que no li valie tot lo seu remar ninguna cosa, car la mar era molt en estremada 20 

manera alta y fonda, y no podia may arribar a la terra, y lo vent lo llançava allà ahont ell 

no volie. Y quant lo noble cavaller [19r] veé que tant se apartave de la terra y que ningun 

remey no y havia, y considerant lo gran perill en què estava y que morir li era forçada 

cosa, y pensant que ell dexava en aquella montanya la gentil Magalona, la qual ell tant 

amava, sola y sens companyia, adormida sobre la sua roba, y pensant que ella també 25 

moriria a mala mort, y desesperada, y sense ningun consell ni socors ni ajuda, estigué en 

propòsit de llançar-se en la mar, car lo seu noble cor no podia més comportar la gran dolor 

que ell sentia. Emperò Aquell que prova les persones en grans diversitats y tribulacions en 

aquest món y les vol guanyar per paciència, no volie que·s perdés axí lo cos y l'ànima y    

la vida. Emperò, així com era verdader christià, tantost se recordà y corregué a les armes 30 

de la verdadera paciència, ço és a saber, a Déu y a la gloriosíssima verge Maria, y començà 

plorant a dir aquestes paraules:  

– O, malvat de mi, per què·m vull matar jo? Vehent que só tant prop de la dolorosa 

mort mia y  pus ella ve per a cercar-me, no és menester que jo la cerque.  O, senyor Déu tot 

16. dexat] deixat b2, b3, o1, o2, g2; valie] valia b3, o1, o2, g1, g2, b5; se meté dintre molt alegrement] se metè 
dintre molt alegrament b2, b3, o2, g1, g2; molt alegrement se metè dintre  o1. 17. avie] avia b3, o2, g2; havia o1, 
b5; per a] per b5; vogar] bogar b2; anà-sse'n] anarssen b3, o2; sen anà o1; anarsen g2, b5; envés] envers b5.      
18. totes les coses] totas las cosas b3, o1, o2, g2; plaer] plaher b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; féu llevar] y feu llevar b2 
19. Pierres] a Pierres b3, o1, o2, g2, b4, b5; molt] om. b2, b3, o2, g1, g2, b5; a despit] en despit b5. 20. valie] valia 
b2, b3, o1, o2, g2, b5; car] perque o1, g2; estremada] estramada b3, g2; extremada b5. 21. a] en o1; llançava] 
llansava  o2, g2; ahont] hont b2, g1; hon b5; volie] volia b3, o1, o2, g2, b5. 22. quant] com b5; veé] vehé o1, b5; 
apartave] apartava b2, b3, o1, o2, g2, b5; no y] no hi b2, b5. 23. havia] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; gran] gren o2; 
morir] lo morir b3, o1, o2, g2, b5; forçada] forsada o1, o2, g2; pensant] pensava o2. 24. dexava] deixava b2, o1, 
o2. 26. ni] om. b2; socors] socós b2, b3, o1, o2, g1, g2; llançar-se] llansarse o2. 27. car] perque o1, g2; la gran] lo 
gran o1; que] qui b5. 28. les persones] las personas b2, b3, o1, o2, g2; les personas g1; en] per b4; diversitats] 
aduersitats b4, b5; les] las b3, o1, o2, g2. 29. volie] volia b3, o1, o2, g2, b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; y l'ànima] 
la anima b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; emperò així] e axí b5; axí] aixi b2, b3, o2, g1. 30. era] ere b2; verdader] 
vertader b5; les armes] las armas b3, o1, o2, g2; verdadera] vertadera b5. 31. a saber] om. o1; la] om. o2; 
gloriosíssima] glorisissima o2, començà] comensa o2. 32. aquestes paraules] aquestas paraulas b3, o1, o2, g2. 
33. que·m] que me b5; tant] tan b5. 34. pus] puix b3, o1, o2, g2, b5; cerque] cerch b5. 
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poderós y a vós gloriosa verge Maria, jo us suplich que vullau perdonar-me los defectes y 35 

pecats que jo contra les vostres preceptes he molt breument comesos (y ofés). Per ço só 

digne de comportar aquesta tant cruelíssima mort y cent vegadas més congoxosa. Així 

que, senyor Déu, jo só content de comportar-la y de no viure més, y la rebrie encara de 

millor cor si jo sabés que la mia leal amiga y esposa no passa mal ni dolor. Emperò lo que 

jo dich ara és cosa impossible. O, la mia dolça y amada senyora Magalona, com 40 

comportarà ni porà viure la vostra delicada cortesia y amigable persona trobant-vos axí a 

soles en aquella espantosa montanya? Y no só jo un mal traÿdor de aver-vos treta axí de 

casa del senyor rey vostre pare, ahont vós tant honradament estàveu? O, la mia noble 

senyora esposa, ara jo só mort, car may poré escapar de aquest perill en què·m veig ara, si 

bé de mi no és tan gran cosa, emperò de la vostra mort és grandíssima pietat y tristura, car 45 

verdaderament vós sou la més gentil dama y la més graciosa de aquest món! O, gloriosa 

verge Maria, molt humilment a vos coman que vós la vullau guardar de mal y deshonra! 

Vós sabeu bé, Senyora, que en lo nostre amor no y ha aguda voluntat desordenada            

ni desonesta; per lo qual vos plàcia, Senyora molt noble y excelent Verge, que axí com 

[19v] ella té noble propòsit y voluntat, y vós que sou neta y pura més que ninguna altra 50 

criatura que may nostre  senyor  formà,  vullau  socórrer  y  ajudar-li,  que  ella  no  puga  

perillar com a vil criatura. Y prech-vos que la mia ànima vinga a salvació per la vostra 

santa pietat y misericòrdia. O, dolça Magalona,  may vós  no·m veureu  ni jo a vós;            

lo nostre amor  y lo nostre casament  ha ben poch durat! Y plagués a Déu  que jo fós mort 

dos dies  abans que arribàs a la ciutat vostra, perquè vós seríeu ara en casa del senyor rey,  55 

35. gloriosa] om. b5; suplich] prech b3, o1, o2, g1, g2, b5; les] los b3, o1, o2, g1, g2, b5. 36. ofés] offes b3, o1, o2, 
g2, b5; per ço] perso o2. 37. tant] tan b5; vegadas] vegades o2, g1, g2, b5; congoxosa] congoixa b2, o1, o2; 
congoxa b3, g1, g2; així] y aixi o2; axí b5. 38. de no] no de b3, o1, o2, g1, g2; viure] viurer b3, o1, o2, g2; viures 
g1; rebrie] rebria b3, o1, o2, g2, b5. 39. leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5; passa] passàs b3, o1, o2, g2, b5; 
lo] ço b5. 40. dolça] dolsa o2; senyora] om. o1. 41. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 42. soles] solas b3, o1, o2, g2; 
montanya] muntanya b5; aver-vos] havervos o1, b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 43. ahont] hon b5; tant] tan 
b5. 44. jo só] so jo b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; car] perque o1, g2; poré] podré b3, o1, o2, g2, b5; que·m] que me b5. 
45. tan] tant b2, b3, o1, g1, g2; car] que o1, g2. 46. verdaderament] vertaderament b5. 47. mal] tot mal o1.        
48. nostre] la nostra b5; y ha] hi ha b2, b5; y b3, o2, g1, g2; aguda] haguda b5. 49. desonesta] deshonesta b2, b3, 
o1, o2, g1, g2, b5; excelent] excellent b3, o1, g1, g2; exelent o2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 50. noble] molt 
noble b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; que] qui b5; altra] altre o2. 51. que] qui g1. 53. may vós] may (més?) vos b5; 
no·m] no me b5. 54. lo nostre] la nostra b5; y plagués] que plagués b4. 55. dies] dias b3, o1, o2, g2; dins b1;  
arribàs] arribar b2; seríeu] seriau b3, o1, o2, g2. 
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vostre pare. 

Y axí llamentave y plorave lo noble Pierres, planyent y tenint en més lo perill de 

Magalona que la sua pròpria mort. Axí estave assegut enmitg del llaüt esperant la mort 

terrible, car lo llaüt anave sense ningun regiment ahont les ones de la mar lo aportaven, y 

avie y entrave ja molta aygua dintre, la qual lo avie banyat. Y en aquest perill estigué 60 

Pierres del matí fins a mitg jorn. Y esdevingué’s que una nau de moros cosaris passave per 

allí y los mariners veheren aquest jove cavaller que anava axí a soles y perdut dins aquell 

llaüt, anaren-hi a pendre'l y meteren-lo en la llur nau. Emperò Pierres de dolor y ànsia era 

mitg mort, que sols no hagué ningun sentiment com lo prengueren, que ell mateix no 

sabie si era mort o viu. 65 

 

[XXII] Com lo patró de la nau prengué a Pierres que anave perdut per la mar y lo va 

presentar al gran soldà de Babilònia521 per captiu.  

 

[20r] Quant lo patró lo véu tant gentil y tant ricament ataviat, ell ne hagué molt 

gran plaher  y tantost pensà en si que ell  lo presentaria al soldà.  Y navegaren  tant per  ses     

jornades que ells arribaren  en Alexandria. Y tant prest  com foren arribats, lo patró anà al 

 
57. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; llamentave] llamentava b3, o1, o2, g2; lamentava b5; plorave] plorava b3, o1, 
o2, g2; planyent] plahent o2. 58. que la sua] que no la sua b4; pròpria] propia o1, o2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, 
g2; (e)axí b5; estave] estava b3, o1, o2, g2; assegut] essegut g2; llaüt] lleut b2. 59. car] perque o1, g2; anave] 
anava b3, o1, o2, g2, b5; sense] sens b5; les ones] las onas b3, o1, o2, g2; de la] del o1; aportaven] aportavan b3, 
o1, o2, g2. 60. avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5; entrave] entrava b3, o1, o2, g2, b5; aygua] ayga b5; dintre] om. 
b3, o1, o2, g2; la qual] lo qual b2, b3, o1, o2, g2, b5; lo] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; avie] avia b3, o2, g2; havia o1; 
avie g1. 61. del matí] de matí b2; mitg] mig b5; moros cosaris] cosaris moros b2; moros cossaris o1, o2, g2, b4; 
cossaris moros g1; passave] passava b3, o1, o2, g2, b5. 62. veheren] veren b2; anava] anavx b1; anave b2, g1; 
axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; soles] solas b3, o1, o2, g2. 63. anaren-hi] hi anaren b3, o1, o2, g2; e anaren; era] 
estava b3, o1, o2, g2. 64. no agué] ne hagué b1; no hagué o1, b5; no n hagué b4. 65. sabie] sabia b3, o1, o2, g2, b5; 
era] ere b2, g1. 

 
XXII. que] qui b5; anave] anava b3, o1, o2, g2, b5; captiu] catiu b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 1. hagué] aguè b2, b3, g2    
2. soldà] saldà g2. 3. ses jornades] sas jornadas b3, o1, o2, g2; ells] ell o2. 

                                                 
521 Segons Roudaut (2009: 115) hi ha un error repetit en les edicions antigues que donen Alexandria i Babilònia. 
Els manuscrits no precisen la ciutat, a excepció feta del de Coburg que dóna Babillone. El sultanat de 
Babilònia estava a Egipte, sota el domini dels mamelucs, i es va estendre entre 1250 i 1517. 
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soldà y presentà-li aquell catiu. Y quant lo soldà lo véu tant gentil ne hagué molt gran 

plaher y agrahí-lo molt. Y Pierres portave tostemps en lo coll la cadena que Magalona li 5 

avie donada, y en açò conegué lo soldà que ere de gran llinatge y féu-li demanar per un 

faraut si ell sabie servir en la sala. Y Pierres ho féu millor que ningú dels que allí eren  

primer que ell, al plaher del soldà. Y Déu meté en cor al soldà de voler-lo molt, de manera 

que el soldà lo amava tant com si fós son propri fill o germà. Pierres no hagué estat allí   

un any que per lo seu sutil enteniment sabé parlar morisch y grech. Y era tant plasent y 10 

amigable  a tots  que tots  lo volien tant com  si fós propri  germà o fill  de tots.  Pierres  ere 

[tan] destre y apte en totes les coses que no avie son par en la cort del soldà, y per ço lo 

estimave molt més.  De manera que tot lo que·s feÿa en la cort ere per mijà de Pierres,        

y tots los que avien de negociar en la cort del soldà venien a ell, y per mijà seu avien lo que 

demanaven.  15 

Y ab aquesta honra estave Pierres en la cort del soldà, emperò tostemps tenie lo cor 

trist, que may se podia alegrar pensant en la sua Magalona y a quina fi porie                 

ésser vinguda; y a vegades  aguera  ell més  amat  que fós negat,  que no sentir tostemps  

aquella pena. Y axí pensave  Pierres  tostemps  en  la  sua  trista vida, sens fer  

demonstració  alguna. Emperò  tostemps lo seu cor  estave en Déu y  en la santa fe catòlica;  20 

 

4. presentà-li] li presentà b3, o1, o2, g2, b5; quant] com b5; tant] tan b5; hagué] aguè b2, g1. 5. agrahí-lo] 
agrahiloy b2, g1; loy agrahi b3, o1, o2, g2, b5; y agrahilo y al patró b4; portave tostemps] sempre portava b3, 
o1, o2, g2, b5; en lo coll la cadena que Magalona li avie donada] la cadena que Magalona li avia donada en lo 
coll b3, o2, g2; la cadena que Magalona li havia donada al coll o1. 6. ere] era b3, o1, o2, g2, b5; un] lo o1.             
7. sabie] sabia b3, o1, o2, g2, b5; dels que] dels qui b4, b5; eren] eran b3, o1, o2, g2. 8. en cor] en lo cor b2, o1, b5; 
al soldà] del soldà b3, o1, o2, g1, g2, b5;  manera] manara o1. 9. el soldà] lo soldà b4; propri] om. b2, b3, o1, o2, 
g1, g2, b5; hagué] agué b2; hagues o2; estat allí] allí estat b3, o2, g2. 10. sutil] subtil  b3, o1, o2, g1, g2, b5; 
morisch] moresch b5. 11. volien] volian b3, o1, o2, g2; propri] propi o2; ere] era b3, o1, o2, g2, b5. 12. totes les 
coses] totas las cosas b3, o1, o2, g2; totes coses b5; avie] avia b2, b3, o2, g1, g2; havia o1; per ço] perso o2.         
13. estimave] estimava b3, o1, o2, g2; que·s feÿa] que se feÿa b5; ere] era b3, o1, o2, g2, b5; mijà] mitjà b2, b3, o1, 
o2, g1, g2. 14. los que] los qui b4, b5. avien] avian b3, o2, g2; havian o1; havien b5; venien] venian b3, o1, o2, g2; 
mijà] medi b2; mitjà b3, o1, o2, g1, g2; avien] avian b3, o2, g2; havian o1; havien b5. 15. demanaven] 
demanavan b3, o1, o2, g2. 16. estave] estava b3, o1, o2, g2; tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, b5; tenie] tenia b3, 
o1, o2, g2, b5. 17. porie] podria b3, o1, o2, g2, b5. 18. a vegades] de vegadas b3, o1, o2, g2; de vegades b5; 
aguera] haguera  b3, o1, o2, g1, g2, b5; ell] om. o1; que fós] ques fos b2, o1, b4; tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, 
b5. 19. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; pensave] pensava b3, o2, g2, b5; passava o1; tostemps] sempre b3, o1, o2, 
g2, b5; en] om. o1. 20. demonstració] demostraciò b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, b5; 
estave] estava b3, o1, o2, g2; cathòlica] católica b5. moltes vegades] moltas vegadas b3, o1, o2, g2.  
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y moltes vegades  pregave a  Déu plorant que, pus lo avia  fet escapar  del perill  de           

la mar, que li dexàs rebre devotament lo sant sagrament de l’altar abans que finís sos dias. 

Moltes almoynes feÿa Pierres als pobres pelegrins que passaven per aquella terra, per 

amor de la sua gentil Magalona, que nostre senyor Déu li ajudàs.  

Dexem ara a Pierres y tornem a la trista Magalona què feÿe. 25 

 

[XXIII] Com Magalona se despertà, la qual dormia sobre lo manto de Pierres, y 

trobà’s sola en la montanya. 
 

 [20v] Quant Magalona hagué ben dormit a son plaher per causa que estave molt 

cansada del treball del camí y de vetllar, lo que acostumat no avie, se despertà pensant 

ésser prop del seu leal amich Pierres, dihent axí:  

— Molt he dormit senyor Pierres, y crech que us aureu un poch enujat.  

Y mirà entorn de ella y no véu ningú. Y llavors ella se llevà  de allí estant molt 5 

espantada  y començà a cridar a Pierres ab alta veu per la montanya y ningú no li responie 

ni  li parlave.  Y quant ella veé que  no·l  trobave ni  l'oÿe  en ningun lloch,  en poch estigué 

que no hisqué fora de son seny, y començà molt fortament a plorar y de anar per la 

montanya cridant lo seu tant amat y volgut Pierres tant fort com ella podia. Y quant agué 

 
21. pregave] pregava b3, o1, o2, g2, b5; pus] puix  b3, o1, o2, g1, g2, b5; avia] havia o1, b5; dexàs] deixàs b3, o1, 
o2, g2. 22. dias] dies b2, g1, b5; moltes] moltas b3, o1, o2, g2. 23. almoynes] almoynas b3, o1, o2, g2; que] qui b5; 
passaven] passavan b3, o1, g2; passava o2. 24. que] perque b3, o1, g2, b5.  25. dexem] deixem b2, b3, o1, o2, g2; 
feye] feya b3, o1, o2, g2, b5. 

 

XXIII. y trobàs] his trobà b3, o1, o2, g2.1. hagué] aguè b2; estave] estava b3, o1, o2, g2. 2. cansada] casada o2; 
del camí] de caualcar b4; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5; se despertà] se espantà b1, b2, g1 (El text francés 
dóna reveilla i el castellà despertó). 3. leal] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; dient] dihent b5; axí] aixi  b2, b3, o1, o2, 
g1, g2. 4. aureu] haureu b5. 5. de ella] della b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; y] om. o1; llavors] llavòs b3, o2, g2; llevos 
g1; se llevà] se alçà b3, o1, g2, b5; alsa o2. 6. començà] comensà o2, g2; a cridar] de cridar b5; montanya] 
muntanya b5; responie] responia b2, b3, o1, o2, g2, b5. 7. parlave] parlava b3, o1, o2, g2, b5; y] om. b2, b3, o1, o2, 
g1, g2, b5; quant] com b5; veé] vehé b3, o1, o2, g1, g2, b5; trobave] trobava b3, o1, o2, g2, b5; oÿe] ohie b2, g1; 
ohìa b3, o1, o2, g2, b5. 8. hisqué] hisqués b4; isqué b5; començà] comensà  o2, g2; fortament] fortment b5.         
9. montanya] muntanya b5; tant] tan b5; tant] tan b5; ella] om. b5; podia] podie b2, g1, g2; y quant] e com b5; 
agué] hagué b3, o1, o2, g1, g2, b5. 
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prou cridat y anat y tornat per la montanya, y tornà del tot regullosa per lo molt que cridat 10 

havie, vingué-li tant gran mal de cap que·s pensà del tot morir, de modo que caygué en 

terra esmortida y estigué axí una gran estona. Y aprés que ella fonch tornada en son seny, 

lo qual perdut havie, assegué's de sobre una pedra, començà’s fort a plànyer, dient axí: 

– Ay lo meu Pierres, lo meu amor, la mia esperança y lo meu bé, y com vos sou 

perdut? Per què lo meu amat y leal espòs y senyor vos sou apartat y allunyat de vostra leal 15 

companyia? Puix vós sabeu que sense vós jo no puch viure y en la casa de mon pare ahont 

tants delits sentia, sense vós may reposava. Com, donchs, podeu vós pensar que puga      

jo viure en aquesta tant àspera montanya? Ay, lo meu senyor, en quin error tan gran vos 

sou posat en traure'm de casa del senyor rey, mon pare, per a dexar-me morir de tan cruel 

mort en aquest lloch desert y salvatge? Ay, lo meu senyor, y en què us he jo errat per   20 

aver-me apartada de la casa del senyor rey, mon pare, per a fer-me morir ab gran dolor      

y tristícia com jo tinch? Vós bé m'amostràveu grandíssim amor. No sé què m·i diga!       

Ay, lo meu senyor Pierres, aveu vós vist  en mi cosa  que no us sia  estada plasent (a la 

vostra)? Certament, si jo·m só tant prest descuberta a vós, jo ho he fet per la grandíssima 

amor  que vos tinch, car  may home  ningú  no entrà tant  en la mia ànima  com sou entrat  25 

 

10. y anat y tornat] anat y tornat b2; montanya] muntanya b5; tornà] y tornà b4; que tornà b5; regullosa] 
ragullosa b2, g1; argullosa b3, o1, o2, g2; rogallosa b5; cridat havie] cridat avie b2, g1; avia cridat b3, o2, g2; 
havia cridat o1, b5. 11. vingué-li] y vinguéli b4; vingéli b5; tant] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; de cap] da cap o2; 
que·s] que se b5; modo] manera b5. 12. esmortida] esmortuhida b2, b3, o1, o2, g1, g2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, 
g2. 13. lo qual] la qual b5; perdut havie] perdut avie b2, g1; avia perdut b3, o2, g2; havia perdut o1, b5; 
assegués] se assegué b3, o1, o2, g2, b5; de sobre] dessobre o1, b5; començàs] y començàs b3, o1, g2; comensas 
o2; e començàs b5; dient] dihent b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 14. esperança] esperansa g2.  15. leal] lleal b2, 
b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5; vostra] vostre b2; leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 16. companyia] companya g1, 
b4; vós] om. b5; sense] sens o2, b5; en la casa] ni en la casa b4; ahont] hon b5. 17. sense] sens b2, b3, o1, o2, g1, 
g2, b5, may] no o2; reposava] reposave b2; vós] om. o1, o2, g2; jo] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 18. tan] tant b2, 
b3, o1, o2; àspera] aspra b5; montanya] muntanya b5; quin] quina b4, b5; tan] tant b2, b3, o1, o2, g1, g2. 19. per 
a] per b5; dexar-me] deixarme b2, b3, o1, o2, g2; tan] tant b2, b3, o1, g1, g2; tanta o2. 21. aver-me] haverme  
(vos) b5; apartada] aportada o2; per a] per b5. 22. com] com la que b5; m’avostràveu] mostraveu o1; 
amostrabeu o2; me amostraveu b5; grandíssim] grandissima b2, g1, b5; sé] ce o2; mi] me b3, o1, o2, g2; me(n) 
b5. 23. aveu] haveu o1, b5; sia] sie b2, g1; om.] a la vostra b1; a la vostre b2, g1; a la vista b4; om. b5 (Miquel y 
Planas optà per substituir vostra per vista, però el fet és que el sintagma a la vostra no apareix ni en el text francés  
“Avez-vous riens veu en moy qui vous ait despleu?” ni en castellà “¿avéis vos visto en mí cosa que no vos ha 
plazido?”). 24. jo·m] jo me b2, b5; tant] tan b5; descuberta] descoberta b5; la grandíssima] lo grandissim b3, o1, 
o2, g2. 25. vos] us b5; tinch] tinch y tenía b4; car] que o1, g2; home ningú] ningun home o1; home algú b5. 
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vós. Ay, noble Pierres, lo meu leal y bon amich y senyor, y ahont és la vostra nobleza? 

Ahont és lo vostre noble cor? Ahont són los juraments y prometiments que vós me aveu 

fets en aquells dies? Per cert vós sou lo més cruel y desleal home que may nasqué de [21r] 

mare, emperò per cert jo no puch dir mal de vós. Ay, senyor, y què poguera jo més fer del 

que he fet? Vós sou lo segon Geson y jo la segona Medea.  30 

Y axí com una desesperada anave per aquella montanya cercant lo seu amat y 

volgut Pierres. Y, axí lamentant, arribà al lloch ahont los cavalls estaven, y quant ella los 

veé tots tres de aquella manera, ella començà a renovar lo seu plant, dient de aquesta 

manera:  

– Certament lo meu senyor Pierres, vós no us sou partit de vostra voluntat, car    35 

jo·n som ara molt segura. Ay de mi, malvada, que tant vos he enculpat y injuriat, per la 

qual cosa del tot ma vida resta tant trista que més no pot! Y quina desventura és estada 

aquesta que tant prest nos siam desamparats? Y si vós sou mort, per què no·s feÿa 

companyia? Certament, a una pobre donzella may li vingué tant gran dany ni tan 

grandíssima desventura. Ay fortuna, que tu no comences de perseguir als bons y leals ara, 40 

y quant més altes són les persones més les combats ab la tua força! O, gloriosa verge 

Maria, vós qui sou llum y mare de tota consolació y consoladora dels desconsolats, plàcia-

us donar en aquesta pobre y trista donzella alguna consolació de la vostra gràcia, y 

guardau-me, Senyora, la mia memòria  perquè lo meu cor y la mia trista  y dolorosa ànima  

 

26. leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5; ahont es] ahont es ara b4; hon és b5; nobleza] noblesa b3, o1, o2, g1, 
g2. 27. ahont] hon b5; ahont] hon b5; prometiments] promesas o1, g2; aveu fets] haveu fetas o1; avèu fetas g2; 
haveu fets b5; dies] dias b3, o1, o2, g2. 28. desleal] deslleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; deslleyal b5. 29. poguera] podia 
b3, o1, o2, g2, b5. 30. Geson] Ceson b3, o1, o2, g2, b5; jo] om. b3, o1, o2, g2, b5; y jo só b4. 31. axí] aixi b2, b3, o1, 
o2, g1, g2; anave] anava b3, o1, o2, g2, b5; montanya] muntanya b5. 32. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; lamentant] 
llamentant b3, o1, g2; llamentava o2; arribà] arribant b2; ahont] hon b5; los cavalls estaven] los cavalls estavan 
b3, o2, g2; eran los cavalls o1; quant] com b5. 33. veé] vehé o1, b5; tots tres] tot tres g1; començà] comensà  o2, 
g2; dient] dihent b5. 35. vostra] om. b3, o1, o2, g2, b5; car] perquè o1, g2. 36. jo·n som] jo ara ne som o1, g2; molt 
segura] ben segura b4; y] e b3, o1, o2, g2; injuriat] enjuriat b2, g1. 38. desamparats] pesamparats o2; no·s] no us 
b3, o1, o2, g2, b4, b5. 39. tant] tan b5; tan] tant  b2, b3, o1, o2, g1, g2. 40. desventura] desauentura b4; comences] 
començas b3, o1; comensas  o2, g2; leals] lleals b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyals b5. 41. quant] com b5; altes] altas b3, 
o1, o2, g2; les persones] las personas b3, o1, o2, g2; les] los b3, o1, o2, g1, g2, b5; força] forsa  o2, g2. 42. qui] que 
b3, o1, o2, g2, b5. 43. aquesta] aqueste g1. 44. y guardau-me] guardaume b2, b3, o1, o2, g1, g2; guardeume b5; 
cor] cos b4.  
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no·s perda! Dexau-me veure, Senyora, abans que muyra lo meu senyor y marit Pierres. 45 

Ay, si jo pogués saber ahont és, encara que  fós al cap del món jo·l seguiria sense dubte,  y 

crech que nostra tribulació nos dóna lo maligne esperit perquè lo  nostre  amor  no és  estat 

deshonrat ni corrumput, ni avíem consentit les sues malvades tentacions!  Jo crech que per 

açò lo se n'aurà aportat en alguna terra estranya, per allunyar-nos la hu de l’altre.  

Aquestas y semblants paraulas deÿa la gentil y graciosa Magalona, clamant-se de la 50 

sua fortuna y de son amich Pierres, y aprés anave y venie de un lloch en altre per la 

montanya com una persona desconsolada, y escoltave per veure si porie sentir res de prop 

ni de lluny. Y aprés pujave per los arbres per a mirar si veurie ni oyrie res y no veÿa cosa 

ninguna sinó montanya entorn d'ella, que ere molt enramada y molt espessa, y de altra 

part veÿa la mar gran y fonda.           55 

  Y de aquesta manera restà la pobre Magalona molt trista tot aquell dia y tota 

aquella nit sense menjar ni beure. Y quant vingué la nit ella cercà un arbre gros en lo qual 

pujà ab gran treball y allí estigué tota aquella [21v] nit sense dormir ni reposar per por  

que les bèsties salvatges no la menjassen. Y una estona estave plorant y altra estona estave 

pensant què podia ésser del seu amat y molt volgut Pierres; y aprés pensave què poria  60 

ella  fer y  ahont  aniria,  car bé·s  pensave  en  son cor  que  may  jamés  tornaria en casa de  

45. no·s] no se b5; dexau-me] deixaume b2, b3, o1, o2, g2; y dexaume b4; dexeume b5; veure] veurer o2; que 
muyra] de morir o1, g2; senyor y marit] marit y senyor b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 46. ahont] ahon b5; jo·l] jo lo 
o1, g2;  seguiria] siguiria g1; sense] sens b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; dubte] dupte b2, b3, o2, g1, g2, b5. 47. nostra] 
nostre o2; aquesta b4; no·s dóna] nos la dona o1, b5; lo nostre] la nostra b4, b5; estat] estada b4. 48. deshonrat] 
desonesta b4; deshonrada b5; corrumput] corrumpuda b4, b5; avíem] aviam b3, o2, g2; haviam o1; haviem b5; 
consentit] consentides b5; les] las b3, o1, o2, g2; sues] om.  b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; malvades] malvadas b3, o1, 
o2, g2. 49. lo se n'aurà aportat] se lon aurà aportat b3, o2; lo haurà aportàt o1; lo aurà aportát g2; lo sen haurà 
portat b5; la hu del altre] lo hu del altre b2, b3, o1, o2, g2, b5. 50. aquestas] aquestes b2, g1, b5; paraulas] 
paraules b2, g1, b5; clamant-se] clamanse o2. 51. anave] anava b2, b3, o1, o2, g2, b5; venie] venia b3, o1, o2, g2, 
b5. 52. montanya] muntanya b5; escoltave] escoltava b3, o1, o2, g2; per] pera b2, b3, o2, g2, b4, b5; porie] podria 
b3, o1, o2, g2, b5; de prop ni de lluny] ni de prop ni de lluny b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5.  53. pujave] pujava b3, o1, 
o2, g2, b5, per a] per b2, b5; veurie] veuria b3, o1, o2, g2, b5; ni] om. o2; oyrie] ohirie b2, g1; ohiria b3, o1, g2, o2, 
b5. 54. sinó montanya entorn d’ella] entorn de ella sino muntanya b5; d'ella] de ella b3, o1, o2, g1, g2; que] qui 
b5; ere] era o1, o2, g2, b5; enramada] enrramada b3, o2; altra] altre b2, g1; alta g2. 56. dia] die b5; sense] sens o2, 
b5. 57. beure] beurer b2, o2; quant] com b5. 58. sense] sens b5. 59. les bèsties] las bestias b3, o1, o2, g2; 
salvatges] selvatges b2; estave] estava b3, o1, o2, g2; altra] altre b2, b3, o1, o2, g1, g2; estave] estava b3, o1, o2, 
g2. 60. podia] podie b2, g1; podria b5; molt] om. b2; pensave] pensava b3, o1, o2, g2, b5; poria] podria b3, o1, o2, 
g2, b5. 61. y ahont] ni ahont b2, b3, o1, o2, g1, g2, b4; ni ahon b5; car bé·s pensave] car bes pensava b3, o2; 
emperò pensàva o1, g2; car be se pensava b5; may jamés] may mes b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; nunca jamés b4. 
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son pare, si ella podie guardar-se’n en ninguna manera, car ella temie molt la furor de son 

pare y de sa mare. Y conclogué en si de anar a cercar lo seu leal y amich Pierres. 
 

[XXIV] Com la gentil Magalona devallà de l'arbre y vingué al lloch ahont eren los cavalls 

que estaven encara lligats y va'ls soltar. 
 

Quant fonch vingut lo dia, Magalona devallà de l'arbre y anà al lloch ahont estaven            

los cavalls lligats encara, axí com Pierres los avie dexats, y ella los desligà plorant y 

gemegant y dient semblants paraules:  

 — Axí com jo crech que lo vostre senyor és perdut y per mi va errat per lo món, axí 

anireu vosaltres per allà ahont vullau.  5 

 Y llevà'ls lo fre y dexà'ls anar per la montanya ahont volguessin. Y aprés se meté en 

caminar per la montanya fins a tant que trobà lo camí per anar a Roma. Y quant ella se véu 

en lo camí, tornà prestament en la montanya y cercà un lloch que ere un poch alt y ben 

cubert de rames y de arbres y ella se meté de dintre y de allí veÿe tots los que passaven, 

anaven, y venien, y ningú no la podie veure. Y estant de aquesta manera de dintre             10 

la montanya  véu venir  una pelegrina  y ella la cridà, y  la pelegrina  vingué allí  ahont ella  

 

62. podie] podia b3, o1, o2, g2, b5; car] perque o1, g2; temie] temia b3, o1, o2, g2, b5; la furor] lo furor b2.         
63. leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5; y] om. o1. 

 

XXIV. vingué] anà b2; ahont] aont o2; ahon b5; eren] eran b3, o1, o2, g2; que] qui b5; estaven] estavan b2, b3, 
o2; va’ls soltar] los va soltar b3, o2, b5; que estaven encara lligats y va’ls soltar] om. o1, g2.1. dia] die b5; 
devallà] davallà o1; ahont] hon b5; estaven] estavan b2, b3, o1, o2, g2. 2. los cavalls lligats] lligats los cavalls o1; 
axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5; dexats] deixats b2, o1; dexat o2; desligà] deslligà 
b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 3. dient] dihent b5; paraules] paraulas b3, o1, o2, g2. 4. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; 
errat] herràt o1; errant? b4; errant b5; axí] aixi  b2, b3, o1, o2, g1, g2. 5. ahont] ahon b5. 6. y lleva'ls lo fre] om. b3, 
o1, o2, g2, b5; dexà'ls] deixals b2, b3, o1, o2, g2; montanya] muntanya b5; ahont] ahon b5. 7. montanya] 
muntanya b5; quant] com b5. 8. montanya] muntanya b5; ere] era b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 9. cubert] cobert b5; 
rames] ramas b3, o2, g2; ramos o1; se meté] se posà b2; veye] vehìa b3, o2, g2, b5; veya o1; vehie g1; que] qui 
b5; passaven] passavan b3, o1, o2, g2. 10. anaven] y anavan b3, g2; anavan o1, o2; y anaven g1; e (que) anaven 
b5; venien] venian b3, o1, o2, g2; podie] podia b2, b3, o1, o2, g2, b5; veure] veurer b2; de dintre] dedintre de o1; 
dintre b5. 11. montanya] muntanya b5; ahont] hon b5; era] ere b2, g1. 
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era dient-li què volie. Y ella pregà a la pelegrina que li donàs los seus vestiments y 

prengués los seus que ella aportave. Y la pelegrina, pensant que no estave a soles en 

aquella montanya y pensant que·s burlave d'ella, li digué aquestes paraules: 

— Senyora, si vós sou ben vestida y ataviada, per ço no deveu burlar de les pobres 15 

de Jesuchrist, car aqueixes vostres robes gentils aparensen lo cos y aquestes robes pobres 

me serviran a salvar la mia ànima, si a Déu plaurà.  

Y Magalona li dix:  

— La mia germana, jo us prech que vós no us enujeu, que jo vos assegur que u dich 

de bon cor y de bona voluntat, y prech-vos que cambieu les robes.  20 

 Y quant la pelegrina véu que ho deÿa de tant bon cor, començà's [22r] a despullar 

les sues robes, y axí canviaren. La noble Magalona se vestí les robes de la pelegrina y 

cobrí's de manera que escassament li podien veure la cara, y lo que mostrava ella ho 

ensuzià ab saliva y terra. 

 

 

 

 

 

 

12. dient-li] dihentli b5; volie] volia b3, o1, o2, g2, b5; vestiments] vestits b3, o1, o2, g2, b5. 13. aportave] 
aportava b3, o1, o2, g2; portava b5; y] om. b2; estave] estava b3, o1, o2, g2; a soles] sola b2, b5; a solas b3, o1, o2, 
g2. 14. montanya] muntanya b5; que·s] que se b5; burlave] burleve b2; burlava b3, o1, o2, g2, b5; d’ella] de ella 
b5; aquestes paraules] aquestas paraulas b3, o1, o2, g2. 15. per ço] perso o2; burlar] burlarvos b4; de les] dels 
b2, o1, g2, b5; de los b3, o2, g1. 16. car] que o1, g2; aqueixes vostres robes] aquestas vostras robas b3, o1, o2, g2; 
aquestes vostres robes g1, b5; aparensen] aparencen b2, g1, b5; aparençan b3, o1, g2; aparescan o2; aquestes 
robes pobres] aquestas robas b3, o1, o2, g2. 18. dix] diguè b3, o1, o2, g2, b5. 19. vós] om. o1, b5; enujeu] enugeu 
b2; vos] us b5; assegur] assegur(e) b5; u] ho b5. 20. cambieu] cambiem b2, b3, o1, g1, g2, b4, b5; les robes] las 
robas b3; de robas o1; las robas  o2, g2. 21. tant] tan b5; començàs] comensas o2. 22. les sues] las suas b3, o1, o2, 
g2; robes] robas b3, o1, o2, g2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; canviaren] cambiàren b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; les 
robes] las robas b3, o1, o2, g2. 23. escassament] escassement o1; scar(s)ament b5; li] no li b3, o1, o2, g2, b5; 
podien] podian b3, o1, o2, g2; veure] veurer b2.  24. ensuzià] embrutà b2; ensucià b3, o1, o2, g2; (ensutzà?) b5. 
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[XXV] Com Magalona arribà en Roma ab los vestits de la pelegrina, y vingué a fer oració 

devant lo crucifici que estave en lo altar de sant Pere. 
  

Quant Magalona se véu ab los vestits de la pelegrina vestida, ella se meté en camí 

per anar a Roma, y tant caminà que ella hi arribà. Y tan prest com ella hi fonch arribada 

anà a la iglésia de sant Pere; allí, devant lo altar major se agenollà dient aquestes paraules: 

– O senyor Déu Jesuchrist, qui per la vostra misericòrdia me aveu posada en gran 

plaher, hi m'haveu acompanyada ab lo més noble cavaller del món, al qual més amave  5 

que a ninguna persona, y ar·a la vostra incomparable potència ha plagut que així·ns siam 

apartats la hu de l'altre! Per ventura, Senyor Déu, açò nos és esdevingut per los pecats   

que avem comesos, car per cert som plens de maldat y de ingratitut malvada. Emperò, 

Senyor, par-me que no·l me devíeu llevar, per fer lo apartament tant terrible d'ell y de mi. 

Per la qual cosa, senyor Déu Jesuchrist, jo us prech y suplich tan afectadament com      10 

puch,  y a la vostra molt alta humilitat, per la qual, senyor Déu, vós éreu a nosaltres 

semblants sense pecat, y per la vostra molt alta clemència, pietat y misericòrdia, sia           

lo vostre plaher y la vostra voluntat de tornar-me lo meu dolç y leal cavaller, marit y 

senyor Pierres, si és possible, ab lo qual per la vostra benigne gràcia jo era tant noblement 

esposada. O, gloriosa y dolça verge Maria, mare del creador de tot lo món, que entre totes 15 

les dones meresquéreu  aver  agut  nom  de verge  Mare, vós que sou consoladora dels  

desconsolats, plàcie-us  per la vostra  virginitat  aconsolar  en aquesta pobre donzella.  

 

XXV. la] om. b2; vingué] anà b2, o1, g2; a fer] fer g2; devant lo Crucifici que estave] om. o1, g2; estave] estava 
b3, o2. 1. meté] mes b5. 2. tan] tant b3, o1, o2, g1, g2, b5. 3. allí devant] y allí deuant b4; (e) allí davant b5; 
aquestes paraules] aquestas paraulas b3, o1, o2, g2. 4. qui] que o2; aveu] haveu o1, b5. 5. hi m’] e me b5; haveu] 
aveu b2, b3, o2, g1, g2; amave] amava b3, o1, o2, g2, b5. 6. ar·a la vostra] ara la vostra b1; ara a la vostra b2, b3, 
o1, o2, g1, g2, b4, b5; incomparable] inconparable o2; axí·ns] axí nos b5. 7. la hu de l'altre] lo hu del altre b2, b3, 
o1, o2, g2, b5. 8. avem] aviem b2, g1; haviam o1; aviam b3, o2, g2; haviem b5; car] que o1, g2; per cert] om. b3, 
o1, g2, b5; maldat] maldats b3, o1, o2, g1, g2, b5; ingratitud] ingratitut o1. 9. par-me] me apar b3, o1, o2, g2, b5; 
no·l me] no mel b3, o1, o2, g2; devíeu] devien b1; deviau b3, o1, o2, g2; per fer] per ser b3, o1, o2, g1, g2, b5; 
d’ell] de ell b5. 10. suplich] sublich o2; tant] tan b5; tan] tant b2, b3, o1, o2, g1, g2. 11. semblants] semblant b2, 
b3, o1, o2, g1, g2, b5; sense] sens b5. 13. dolç] dols b2, b3, o1, o2, g1, g2; leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5. 
14. benigne] benigna b3, o1, g1, g2, b5; tant] tan b5; noblement] solament b3, o1, o2, g2, b5. 15. dolça] dolsa o2; 
creador] criador b3, o1, o2, g2, b5; entre] entra o2; totes les dones] totas las donas b3, o1, o2, g2. 16. aver agut] 
aver b2, b3, o2, g1, g2; haver o1, b5; auer aquest b4; Mare] Maria b2. 17. plàcie-us] placiaus b3, o1, o2, g2; 
aconsolar en] aconsolar a b2. 
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Senyora, jo me acomane molt a vós de bon cor y de bona voluntat perquè no vaja axí 

perduda y desconsolada per lo món. O, gloriós sant Pere, vós que sou estat lloctinent de 

Déu en la terra, plàcia-us guardar y defendre de tot mal lo meu dolç y leal [22v] amich 20 

Pierres, lo qual en tots sos fets vos ha tingut en devoció y en honra, y per amor de vós ha 

volgut lo vostre nom. Jo us que si ell és viu que·l poseu en algun bon camí que ell puga 

venir a mi y jo a ell,  perquè  pugam acabar  lo restant  de la nostra vida  en leal matrimoni,  

y que no anem los dos així perduts per lo món, y que lo nostre amor no·s perda així tan 

vilment, y que vullau vós suplicar a nostre senyor Déu per nosaltres.  25 

 Y quant ella agué acabada la oració llevà's per anar en alguna posada y, girant-se, 

véu entrar per la iglésia son oncle, lo qual era germà de sa mare, ab grandíssima honra y 

ab gran companyia de gent que la cercaven, de lo que ella ne fonch molt espantada y 

hagué gran por. Emperò ells no curaren  gens  d'ella  car  no  y avie  ningú  que la 

conegués  ab aquelles  robes y  ella, com a pobre pelegrina, se n'anà a l'hospital. Y allí 30 

estigué dotze dias com a pobre dona, y cada dia anave a la iglésia del gloriós sant Pere       

a fer oració allí perquè nostre Senyor li volgués aportar lo seu leal amich Pierres. Y estant 

així vingueren-li ganes de anar a Provença perquè pensave que allí sabrie abans noves    

del seu amich Pierres que no en altra part perquè, si viu ere, no podie ser que algun dia   

no vingués  en  casa de son pare, si  ja no era  per força  detengut. Y, de fet, se posà en 35 

camí, y  anant per  ses jornades  arribà en la ciutat de Gènova  y allí se informà del        

camí  de Provença  y qual camí era més curt y més segur. Y així ella anà al port y trobà una 

18. acomane] comane b2, g1; encomano b3, o1, o2, g2; encomane b5; axí] om. b2; aixi b3, o2, g1, g2. 20. placia-us] 
placieus b5;  defendre] defensar b3, o1, o2, g2, b5; dolç] dols b2, b3, o1, o2, g1, g2; leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; 
lleyal b5. 23. restant] rest b2, g1; leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5. 25. així] axí b5;  tan] tant b3, g1, g2; 
vilment] utilment b1. 26. quant] com b5; agué] hagué b3, o1, o2, g2, b5; la] la sua o1; llevàs] alçàs b2; girant-se] 
giranse o2. 27. véu] vehe b2; veè g1; grandíssima] grandissime b2. 28. ab gran] gran b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; 
que] qui·l b5; la] lo b3, o2; cercaven] cercavan b3, o1, o2, g2; cercaven (voltaven) b5; ne fonch] fonch o1; ne fou 
b5. 29. hagué] agué b2, g1; por] pahor b5; curaren] curavan b3, o2, g2; curaven o1, b5; gens] om. o1; d'ella] de 
ella o1; car] perque o1, g2; no y] no hi b5; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5. 30. aquelles robes] aquellas robas 
b3, o1, o2, g2; com] como b1; hospital] hospital b2. 31. dias] dies b2, o2, g2, b5; dia] die b2; anave] anava b3, o1, 
o2, g2, b5; Pere] Pera o2. 32. allí] om. b5; leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5; estant] estan o2. 33. ganes] 
ganas b2, b3, o1, o2, g1, g2; Provença] Provensa o2; pensave] pensava b3, o1, o2, g2, b5; sabrie] sabria b3, o1, o2, 
g2, b5; noves] novas b3, o1, o2, g2. 34. si viu ere] si era viu b3, o1, o2, g2, b5; podie] podia b3, o2, g2, b5; podria 
o1. 35. dia] die b5; si] om. o2; força] forsa o2; detengut] detingut b2, b3, o1, o2, g2, b5. 36. ses jornades] sas 
jornadas b3, o1, o2, g2; se] se va o2. 37. Provença] Provensa o2. era] ere b2, g1; així] axí b5; anà] enà b2. 
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bellíssima nau presta per a partir, la qual anave en Aygües-Mortes, y ella féu ab lo patró    

la sua avinença y meté's dintre la nau, y tant navegaren per ses jornades que en poch de 

temps arribaren en Aygües-Mortes.  40 

Y quant la gentil y graciosa Magalona fonch desembarcada, ella anave per la vila 

axí com a  pobre pelegrina. Y un dia una bona dona  la cridà y la meté  en sa casa  per 

amor de Déu y, menjant les dues ensemps, ella enterrogà a Magalona del seu romiatge y 

ella respon que venie del perdó de Roma. Llavors Magalona la enterrogà que li digués los 

costums y usos de aquella terra y si estrangers hi podien anar segurs. Y quant aquella 45 

bona dona véu que li demanave de la terra, dix-li axí:  

 —Sapiau, bona pelegrina, que ací tenim un bon senyor, lo qual senyoreja tota 

aquesta terra de Provença y de ací fins a la terra de Aragó, y anomena-se lo Comte de 

Provença. Y és molt gran senyor y molt potent, lo qual manté tota la sua terra [23r] en gran 

seguretat, de manera que may home ha ohit dir que ningú en la sua terra enujàs a persona 50 

del món perquè ell fa tenir seguretat y justícia en tota la sua senyoria. Y lo comte y             

la comtesa sa muller són tan humans als pobres de Déu que és una molt gran alegria. 

Emperò estan molt trists y enujats, axí mateix som trists tots nosaltres, que som llurs 

vassalls, y açò és per lo més gentil, noble y esforçat cavaller de aquest món que era llur fill, 

lo qual se anomenava Pierres, que tantost aurà dos anys que partí de aquesta terra          55 

per anar  a veure lo món y fer fets de armes  y cavalleries y a cercar  ventures. Y aprés may  

 
38. bellíssima] bellissma o2; per a] para b1; per b5; anave] anava b3, o1, o2, g2, b5; Aygües-Mortes] Ayguas 
Mortas b3, o1, o2, g2. 39. avinença] avinensa o2. tant] tan g1; ses jornades] sas jornadas b3, o1, o2, g2; de temps] 
temps b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 40. en] a b5; Aygües-Mortes] Ayguas Mortas b3, o1, o2, g2. 41. quant] com b5; 
desembarcada] desambarcada o2; anave] anava b3, o1, o2, g2, b5; axi] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 42. dia] die b5. 
43. les dues] las duas b3, o1, o2, g2; ensemps] juntas b3, o1, o2, g2; juntes b5; enterrogà] interrogà o1, g2, b5; 
respon] respongué b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 44. venie] venia b3, o1, o2, g2, b5 ; llavors] llavós b3, o2, g2; llevos 
g1; enterrogà] interrogà b3, o1, o2, g2, b5. 45. usos] usances? b5; estrangers] los estrangers o1; extrangers b5; 
podien] podian b3, o1, o2, g2; quant] com b5. 46. demanave] demanava b3, o1, o2, g2, b5; dix-li] li digué b3, o1, 
o2, g2, b5; axí] aixi b2, b3, o1 o2, g1, g2. 47. ací] assi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 48. Provença] Provensa o2; ací] assi b2, 
b3, o1, o2, g1, g2; y anomenase] anomenase b2; se anomena b3, o1, o2, g2, b5; anomenasse g1. 49. Provença] 
Provensa o2. 50. seguretat] seguritat b3, o1, o2, g1, g2. 51. seguretat] seguritat o2.  52. tan] tant b2, b3, o1, o2, g1, 
g2. 53. molt] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; trists] tristos b3, o1, o2, g2, b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; e axí b5; 
trists] tristos b3, o1, o2, g2, b5; som] estam b3, o1, o2, g2. 54. y açò és] y açò o1; esforçat] esforsat b2, o2; que] qui 
b5. 55. anomenava] anomenave b2; aurà] haurà o1, o2, b5. 56. veure] veurer b2; armes] armas b3, o1, o2, g2; 
cavalleries] cavallerias b2, b3, o1, g1, g2; cavallarias o2; ventures] venturas b3, o1, o2, g2. 
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no n'ha sabudes ningunes noves d'ell, ni bones ni males, y és dubte que no sia mort o que 

li haja seguit algun gran mal, de la qual cosa seria molt gran dany si ere veritat.  

Y, axí mateix, començà a contar les noblezes y virtuts que eran en aquest jove 

cavaller. Y quant Magalona ohí  dir  les grans virtuts  que eren en lo comte y en la comtesa,  60 

y que lo seu senyor Pierres no ere tornat, llavors conegué ella que lo seu amich Pierres no 

la avia dexada de sa pròpria voluntat, mes que alguna mala ventura los avia axí apartats, y 

de pietat que li tenie plorava molt fort. Y la bona dona pensava entre si mateixa que 

plorava de pietat de lo que ella avia dit, per la qual cosa ella la volgué molt més, y per ço la 

féu aquella nit dormir y reposar ab ella. 65 
 

 [XXVI] Com la gentil Magalona se posà en lo port Sarrazi a servir los pobres de Déu,     

en un pobret hospital y allí guardà la sua virginitat, esperant novas del seu amich Pierres. 
 

[23v] En aquella nit vingué en voluntat a Magalona, pus que lo seu amich Pierres no 

era  vingut,  que  ella se posaria  en algun  lloch  devot  per a servir  a Déu,  en lo qual  ella 

pogués guardar la sua virginitat, esperant, si seria plasent a Déu, que ella pogués saber 

algunes bones noves del seu molt dolç  amich  Pierres, car bé pensave  que allí porie  abans 

saber noves  d'ell que  no en ninguna part del món. Y axí ella començà de informar-se si en 5 

 

57. n’] ne b5; ha sabudes] han sabudas b3, o1, o2, g2; han sabudes g1, b5; ningunes noves] ningunas novas b3, 
o1, o2, g2; bones] bonas b3, o1, o2, g2; males] malas b3, o1, g2; és dubte] se dupte b2; duptan b3, o2, g2; dubtan 
o1; es dupte g1; dupten b5; sia] sie b2, g1; o que] o que no b2, b3, o1, o2, g1, g2. 58. haja] age b2; aja o2; haje g1; 
seria] serie b2; ere] era b3, o1, o2, g2, b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 59. contar] comptar b2, g1, b5; les 
noblezes] las noblesas b3, o1, o2, g2; les nobleses g1, b5; eran] eren b2, g1, b5. 60. quant] com b5; les] las b3, o1, 
o2, g2; eren] eran b3, o1, o2, g2. 61. ere] era b3, o1, o2, g2, b5; llavors] llevors b2; llavòs b3, o1, o2, g2; llevòs g1; 
avia] havia o1, b5; dexada] deixada b2, b3, o1, o2, g2; pròpria] propia o2; mes] mas b5; avia] havia o1, b5; axí] 
aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 63. tenie] tenia b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 64. lo que] ço que b5; ella] om. o1 ; avia] avie 
b2, g1; havia o1, b5;  per ço] perso o2. 

 

XXVI. Sarrazi] de Serrazi b3, o1, o2, g2, b5; pobret] petit b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; y alli guardà la sua virginitat, 
esperant novas del seu amich Pierres] om. o1, g2; novas] noves b2, g1. 1. pus] puix b3, o1, o2, g1, g2, b5. 2. per 
a] per b5. 3. pogués] poguè o2; virginitat] verginitat b5. 4. algunes bones noves] algunas bonas novas b3, o1, 
o2, g2; dolç] dols b2, b3, o1, o2, g1, g2; pensave] pensava b3, o1, o2, g2, b5; porie] podria b3, o1, o2, g2, b5.           
5. noves] novas b3, o1, g2; nonas o2; ninguna] niguna b2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 
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aquella terra hi havie algun lloch devot ahont ella pogués servir a Déu. Y la bona dona li 

digué que prop de allí era la isla del port Sarrazí, ahont totes les naus dels mercaders 

arribaven,  en las quals  venien gran multitut  de hòmens  y dones malalts  per  causa de la 

mar que los aportave.  

Y Magalona anà a mirar aquell lloch y agradà-li molt, y dels diners que ella tenie 10 

féu fer un petit hospital, en lo qual hi féu fer tres llits perquè los pobres aguessen recapte; 

y prop de l'hospital féu fer una iglésia petita ab un altar, lo qual ella féu anomenar sant 

Pere en remembrança del seu leal amich Pierres. Y quant la iglésia y lo hospital foren 

acabats, Magalona se posà ab gran devoció a servir los malalts, y feÿa molt àspera y santa 

vida, de manera que tota la gent de la isla y de tot entorn la tenien per santa y (que) la 15 

anomenavan la santa pelegrina, y aportavan-li molts grans ofertes.  

De manera que lo comte y la comtesa un dia ab gran devoció hi vingueren a visitar 

aquesta iglésia y hospital y veren la manera de la hospitalera, y deÿen entre ells mateixos 

que sense dubte ella devia ser una molt santa persona. Y la hospitalera, com aquella       

que ere molt ben ensenyada y com aquella que ho sabie molt ben fer, anà a presentar-se           20 

al  comte  y a la  comtesa y féu-los grandíssima reverència y comanà's en llur gràcia. Y la 

comtesa prengué gran plaher en les paraules y continents de la hospitalera, y axí mateix  

hi  prengué  plaher  lo  comte. Y  las  dos  se  apartaren  a un retret y allí parlaren de moltes 

coses; de manera que la comtesa li digué  com estava molt trista per un fill que avie perdut  

 
6. havie] avie b2, g1; havia b3, o1, o2, g2, b5; ahont] hon b5; ella] alla o2; bona] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5.        
7. isla] illa b5; del] de b2; Sarrazi] de Serrazi b3, o1, o2, g2, b5; Serrazi g1; ahont] hon b5; totes les] totas las b3, 
o1, o2, g2. 8. arribaven] arribavan b3, o2; arriban o1, g2; les quals] las quals b3, o1, o2, g1, g2; venien] venian b3, 
o1, o2, g2; dones] donas b3, o1, o2, g2. 9. aportave] aportava b3, o1, o2, g2, b5. 10. agradà-li] li agradà b3, o1, o2, 
g2, b5; diners] dinès b3, g1, g2; tenie] tenia b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 11. petit] prest o2; aguessen] haguessen o1; 
hi haguessen b5. 12. lo qual] la qual b5. 13. Pere] Pera g1; remembrança] memoria b2; leal] lleal b2, b3, o1, o2, 
g1, g2; lleyal b5; quant] com b5. 14. y feÿa] feya b3, g2; àspera] aspra b5. 15. de manera] en tant b5; isla] illa b5; 
tot] tot lo b2, b3, o1, o2, g2, b5; tenien] tenian b3, o1, o2, g2. 16. anomenavan] anomenaven g1, b5; aportavan-li] 
aportavenli b2, b5; molts] moltas b3, o1, o2, g2; moltes b5; ofertes] oferts b2; ofertas b3, o1, o2, g2. 17.de manera] 
en tant b2; dia] die b5; devoció] devovió o1. 18. veren] veran o2; la] om. o1; deÿen] deyan b3, o1, o2, g2; 
mateixos] mateixs b5. 19. sense] sens  b3, o1, o2, g2, b5; dubte] dupte b2, b3, o2, g1, g2, b5. 20. ere] era b3, o1, o2, 
g2, b5; sabie] sabia b3, o1, o2, g2, b5; ben] be b2, g1; anà] y anà o2. 21. y féu-los] feulos o1, g2; llur] la llur o1.   
22. les paraules] las paraulas b3, o1, o2, g2; continents] cortesia b2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 23. hi prengué] 
agué b2; las dos] les dues b5; a un] en un b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; moltes] moltas b3, o1, o2, g2. 24. coses] cosas 
b3, o1, o2, g2; estava] estave b2, g1; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5. 
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y lo plorave molt fort, y Magalona la consolava ab dolces paraules, si bé és veritat que 25 

Magalona avie menester més consolació que la comtesa. Emperò la comtesa se tenie per 

molt  contenta  de les paraules  que li avie  dit la hospitalera  y  pregà-la  que  la  vingués  a  

veure moltes vegades per donar-li alegria, car [24r] per cert gran plaher avia pres en les 

sues paraules, y que tot quant ella hagués menester que ella ho demanàs de sa casa, que 

tot li seria donat. Y digué-li que pregàs a nostre senyor Déu y al gloriós sant Pere que li 30 

enviassen algunes bones noves de son fill, y la hospitalera li prometé que ella ho farie      

de molt bona voluntat per servir a sa senyoria. Axí lo comte y la comtesa se'n tornaren      

al palau y Magalona restà en lo hospital ab los malalts fent àspera penitència. 

 

 [XXVII] Com los pescadors de aquella terra un dia pescant prengueren un peix molt gentil 

y per la sua tanta gentileza presentaren-lo al comte de Provença. 

 

Un dia se esdevingué que los pescadors de aquella terra, pescant en la mar, 

prengueren un peix  que era molt gentil, y per la sua gentileza  presentaren-lo  al comte y  

a la comtesa, los quals ne donaren grans gràcies als pescadors. Axí com alguns de         

llurs servidors lo netejaven y estripaven en la cuyna trobaren en les tripes de aquest       

peix  un sendat vermell  a manera  de una pilota  petita, y quant  ells veren  allò estigueren 5 

 
25. lo] om. o1, b4. 25. plorave] plorava b3, o1, o2, g2, b5; consolava] aconsolava b2, b3, o2; aconsolà o1, g2; 
dolces] dolças b2, b3, o1, o2, g2; paraules] paraulas b3, o1, o2, g2. 26. avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5; tenie] 
tenia b3, o1, o2, g2, b5. 27. molt] mal b1; les paraules] las paraulas b3, o1, o2, g2; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, 
b5; pregà-la] pregali b2; la pregà b3, o1, o2, g2, b5; pregal g1; vingués] anàs b2. 28. moltes] moltas b3, o1, o2, g2; 
vegades] vegadas b3, o1, o2, g2; car] que o1, g2; gran plaher avia pres] avie tingut gran plaher b2. 29. les sues 
paraules] las suas paraulas b3, o1, o2, g2; hagués] agués b2; menester] menestés o1. 30. seria] serie b2, g1; 
digué-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 31. algunes bones noves] algunas bonas novas b3, o1, o2, g2; de son] del seu 
o2; ella] om. o1; farie] faria b3, o1, o2, g2, b5. 32. per] pera b3, o1, o2, g1, g2; a] om. o1; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, 
g2; e axí b5.  33. al palau] à Palacio b3, o1, o2, g2; Magalona] Malagona b1;  àspera] aspra b5. 

 
XXVII. dia] die b5; gentileza] gentilesa b2, b3, o1, g1, g2, b5; gentilese o2; presentaren-lo] lo presentaren b3, o1, 
o2, g2, b5; Provença] Provensa  o2, g2. 2. era] ere b2; om. o1; gentileza] gentilesa b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; 
presentaren-lo] lo presentaren b3, o1, o2, g2, b5. 3. gràcies] gracias b3, o1, o2, g2; mercès b5; axí] aixi b2, g1; y 
aixi b3, o1, o2, g2; y axi b4; e axí b5; llurs] llus g2. 4. netejaven] netejavan b3, o1, o2, g2; estripaven] estripavan 
b3, o1, o2, g2; les] las b2, b3, o1, o2, g2; tripes] tripas b3, o1, o2, g2. 



455 
 

maravellats y espantats tots. Y una de les sirventes lo prengué y portà'l a la comtesa, dient-

li:  

— Senyora,  nosaltres  havem  trobat  açò dintre lo ventre del peix.  

Y la comtesa  prengué lo sendat y desplegà'l ab la sua pròpria mà y trobà dins los 

tres anells que ella avie donat a son fill quant ell se partí d'ella. Y quant ella los hagué 10 

mirats conegué molt bé que eren los que ella avie donats a son fill y començà de fer lo 

major plant que may se oýs, dient axí:  

—Ay, senyor Déu, ara só jo certa que lo meu fill és mort, ara só jo fora de tota 

esperança de may pus veure'l! O, senyor Déu, y quin mal avie fet aquella ignocent criatura 

que los peixos avien de menjar la [sua] carn?  15 

Y axí com la comtesa feÿa tant gran plant lo comte vingué y, oynt lo que la comtesa 

feÿa, ell ne fonch molt espantat, y demanà què era allò que tant fort plorave, y axí entrà en 

la cambra. Y la noble dama li començà a dir plorant:   

— Ay senyor, una criatura irracional y sense enteniment nos aporte noves tan 

tristes de nostre fill Pierres, que en lo món no podien ésser pijors.  20 

Y ella començà a contar com avien trobat en les tripes d'aquell peix aquell sendat, 

en lo qual estaven plegats tres anells que ella matexa [24v] li avie donats quant se n'anà.    

Y tantost  los amostrà al comte, y quant  lo comte los véu, conegué'ls  tantost y  fonch molt 

 

6. maravellats] maravellàt g2; les] las b3, o2, g1; sirventes] sirventas b3, o2; criadas o1, g2;  portà'l] lo portà b3, 
o1, o2, g2, b5; dient-li] dienli o2; dihentli b5. 8. havem] avem b2, b3, o2, g1, g2. 9. sendat] cendat b5; desplegà'l] 
lo desplegà b3, o1, o2, g2, b5; pròpria] propia o1, o2. 10. avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5; quant] com b5; 
hagué] agué b2, o2. 11. eren] eran b3, o1, o2, g2; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5; donats] donat b3, o1, o2, g1, 
g2, b5; oýs] ohis b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 12. dient] dihent b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 14. pus] mes b3, o1, 
o2, g2, b5; veure'l] veureul b3; veurerlo o1, g2; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5; ignocent] innocent b2, b3, o1, 
o2, g1, g2, b5; ignocenta b4. 15. peixos] pexos g1; peixs b5; avien] avian b3, o2, g2; havian o1; havien b5; la sua] 
la b1, b2, b3, o1, o2, g1, g2 (El manuscrit P1 dóna sa cher, ms. C la cher i el text castellà su carne). 16. axí] aixi b2, 
b3, o1, o2, g1, g2; tant] tan b5; oynt] ohint b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; lo] ço b5. 17. era] ere b2, g1; tant] tan b5; 
plorave] plorava b3, o1, o2, g2, b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 19. sense] sens b5; aporte] aporta b3, o1, o2, g2, 
b5; noves] novas b3, o1, o2, g2; tan] tant b2, b3, o1, g2; tristes] tristas b3, o1, o2, g2. 20. podien] podian b3, o1, o2, 
g2; pijors] pitjors o1. 21. començà] li començà b4; contar] comptar b2, g1; recomptar b5; avien] avian b3, g2; 
avia o2; havian o1; havien b5; les tripes] las tripas b3, o1, o2, g2. 22. estaven] estavan b3, o1, o2, g2; avie] avia 
b3, o2, g2; havia o1, b5. 23. conegué'ls] los conegué b3, o1, o2, g2, b5. 
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trist, y meté la cara sobre lo llit y plorà més de mitja hora sense may cessar. Y aprés, com a 

home molt esforçat y de gran cor, se llevà y anà molt dolçament a consolar la comtesa, 25 

dient-li de aquesta manera:  

— Sapiau, noble senyora, que aquest fill no era nostre, abans era de Déu, y per        

la sua gràcia nos lo avia prestat per a donar-nos algun poch de plaher. Y ara és li estat 

plasent de fer la sua voluntat d'ell com de cosa pròpia sua, per ço vós ni jo no·ns devem 

enutjar. Per la qual cosa jo us prech humilment que aquesta dolor vos cesse y lloau a 30 

nostre senyor del que vos ha enviat; si u feu, fareu-ne plaher a nostre senyor Déu y a mi. 

Y tantost manà que llevassen tota la tapiceria y paraments del palau y que tantost 

posassen draps negres de dol. Y tots los de la sua terra [fer]en molt gran plant. 

 

[XXVIII] Com la comtesa anà a visitar la iglésia y hospital de sant Pere de Magalona. 
 

La comtesa aprés de alguns dies [fou] moguda de gran devoció y voluntat de anar a 

visitar la iglésia de sant Pere de Magalona y a la sua hospitalera per a contar-li la sua gran 

fortuna. Y quant ella hagué feta la oració al gloriós sant Pere, ella prengué a la hospitalera 

per la mà y entraren-se dintre lo oratori, y sospirant la comtesa li contà tot lo seu fet y com 

era fora de tota la sua esperança de may pus veure a son fill. Quant Magalona ohí aquestes 5 

paraules ella començà fortament a plorar ensemps ab la comtesa, y digué-li:  

 

24. meté] posà b2; mitja] mija b5; sense] sens b5. 25. esforçat] esforsat b2; llevà] alçà b2; dolçament] dolsament 
o1; consolar] aconsolar o1. 26. dient-li] dienli o2; dihentli b5. 27. que] om. b2. 28. nos lo] no·ls b1, b2, g1, b4; 
avia] havia o1, b5; algun] un b5; és li] li es b3, o1, o2, g2, b5. 29. pròpia] propria b2, b3, g1, g2.  31. enviat] 
embiat b2, b3, o1, g1, g2; u] ho b5; fareu-ne] ne fareu b3, o1, o2, g2, b5; fareume g1; plaher] plaer b3, g1, g2; a 
nostre senyor Déu] a Déu nostre senyor o2; nostre senyor b5. 32. tota] om. o1; tapiceria] tapisseria b2, o1; 
tapiseria b3, o2, g1, g2; Palau] Palacio b3, o1, o2, g2. 33. negres] negras b3, o1, o2, g2; de] y b1, b2, b3, o1, o2, g1, 
g2, b4; feren] en b1, b2, g1 (En francés llegim firent […] un gran dueil i en castellà hizieron gran llanto);  gran] 
om. b3, o1, o2, g2. 

 
XXVIII. 1. dies] dias b3, o1, o2, g2; fou moguda] moguda b1, b2, b3, o1, o2, g1, g2, b4. 2. a] om. b5; contar-li] 
comptarli b2, g1; recomptarli b5. 3. quant] com b5; hagué] agué b2, g1; la oració] oració o1. 4. sospirant] 
suspirant b2, b3, o1, o2, g2. 5. pus] mes b3, o1, o2, g2, b5; veure] veurer b2; beure o2; quant] com b5; aquestes] 
aquestas b3, o1, o2, g2. 6.  paraules] paraulas b3, o1, o2, g2; fortament] forment b1; fortment b5. 
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— Senyora, suplich a vostra mercé que si teniu aquí aquells anells que vós los me 

amostreu, si us plaurà. 

Y llavors la comtesa los tragué y mostrà'ls a la hospitalera. Y quant la gentil 

Magalona veé los anells tantost los conegué y, de gran dolor y tristícia que ella agué, lo cor 10 

li cuydà esclatar; emperò tostemps com a virtuosa y molt esforçada donzella, confiant-se 

de nostre senyor Déu y del gloriós sant Pere, digué-li: 

— Senyora, vós no us deveu per ço enujar, car de les coses que no són certes 

tostemps ne deu hom tenir esperança. Encara que sien aquestos los anells que vós donàreu 

al vostre fill, també pot ésser que passant ell per la mar o per algun riu li són cayguts [25r] 15 

per sort en l'aygua; y aquest peix, pensant que era alguna altra cosa, los avia arrebassats. 

Per ço, senyora, jo us suplich que no tingau més aquesta dolor y fareu gran bé per a vós y 

al senyor Comte, car vós li augmentareu los dolors tostemps que ell vos veurà trista. 

Emperò reclamau de bon cor a nostre senyor Déu Jesuchrist y feu-li infinides gràcies de 

totes aquestes coses.  20 

Y axí aconsolà la gentil Magalona a la comtesa lo millor que pogué, emperò no restà 

que  la sua dolor no era menor que la de la comtesa, y havie tant menester consolació com 

ella. Y la comtesa donà molts donatius a la hospitalera perquè pregàs a nostre senyor Déu 

per l'ànima de son fill, si mort era, o que li enviàs bones noves d'ell.  

 

7. senyora] senyor o2; aquí] ací b5; los me] mels b2; me los b3, o1, o2, g2.  8. plaurà] plau b3, o1, o2, g2, b5.        
9. llavors] llavòs b3, o1, o2, g2; mostrà'ls] los mostrà b3, o2, g2, b5; los amostrà o1; quant] com b5.  10. veé] vehè 
b2, o1, b5; agué] hagué b3, o1, o2, g1, g2, b5. 11. li cuydà] la cuydà b2; tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, b5; 
esforçada] esforsada b2, o2; confiant-se] comfiantse o2. 12. digué-li] li diguè b3, o1, o2, g2, b5. 13. per ço] perso 
o2; per aço g1; car] perque o1, g2; les coses] las cosas b3, o1, o2, g2; certes] certas b3, o1, o2, g2. 14. tostemps] 
sempre b3, o1, o2, g2, b5; ne] no g1; sien] sian b3, o1, o2, g2; aquestos] aquests b5. 15. ésser] ser b3, o1, o2, g2, b5; 
li són] sonli b2, g1; li sian b3, o1, o2, g2; li sien b5.  16. aygua] ayga b5; altra] altre o2; avia] haja b3, o1, g2, b5; aja 
o2; arrebassats] arrebaçats b2; arrabaçats b5.  17. per ço] perso o2; per a vós] a vós b5; y vós] vos o2; om. b5.   
18. car] y b1, b2, b3, o1, g1, g2, b4; om. o2; li] lo g1; augmentareu] aumentareu b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; 
tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, b5; ell] om. b5; veurà] beura o2; trista] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5.                   
19. reclamau] reclameu b5; infinides] infinites b2] infinitas b3, o1, o2, g2; gràcies] gracias b3, o1, o2, g2; mercès 
b5; totes] totas b3, o1, o2, g2. 20. aquestes coses] aquestas cosas b3, o1, o2; aquestaa cosas g2. 21. axí] aixi b2, b3, 
o1, o2, g1, g2; aconsolà] aconsalà g2; consolà b5. 22. la sua] lo seu o1; que la] quel o1; havie] avie b2; avia b3, o2, 
g2; havia o1, g1, b5.  23. pregàs] pregasse g1. 24. l'ànima] la anima b2, b3, o1, o2, g2, b5; enviàs] embiàs b2, b3, 
o1, o2, g2; ambià g1; trametés b5; bones noves] bonas novas b3, o1, o2, g2; d’ell] de ell b5. 
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Y axí la comtesa se n'anà y la gentil Magalona restà molt trista y desconsolada.        25 

Y ella se agenollà devant lo altar de sant Pere, pregant a Déu y al príncep dels apòstols que 

ells lo volguessen guardar y defendre de sos enemichs si viu era y, si mort, que volgués 

aver mercé de la sua ànima. Y axí estigué gran temps la gentil Magalona fent oració.  

Dexem ara a Magalona y a la comtesa y tornem ara a parlar de Pierres, que estave 

en la cort del soldà. 30 

[XXIX] Com Pierres, aprés de aver estat gran temps en la cort del soldà de Babilònia, agué 

licència per anar a veure son pare y a sa mare. 

 

[25v] Estant lo noble Pierres en la cort del soldà de Babilònia, tostemps ell entrave 

més en gràcia d'ell, tant com si fós son fill, car no·s podie estar sense que Pierres no li fós 

prop. Y Pierres tenia tostemps lo seu cor ab la gentil Magalona perquè no podia saber a 

quina fi era venguda, y desliberà de demanar llicència al soldà per anar a veure a son pare 

y a sa mare.  5 

Y un dia lo soldà feÿa gran festa y estave molt alegre, y atorgà moltes gràcies a uns 

y altres. Llavors Pierres se agenollà davant d'ell y dix-li:  

— Senyor, ja  he estat gran temps en vostra cort  y per la vostra excel·lent bondat me 

 
25. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; gentil] gentill o2, g1. 26. a Déu] Deu b5. 27. defendre] defençar b2; defensar 
b3, o1, o2, g2, b5; viu era] era viu b3, o1, o2, g2, b5; y si] y si era b3, o1, o2, g2, b5. 28. aver] haver o1, b5; axí] aixi 
b2, b3, o1, o2, g1, g2.  29. dexem] deixem b2, b3, o1, o2, g2; ara] om. b3, o1, o2, g1, g2; estave] estava b3, o1, o2, g2. 

 

XXIX. aver] haver o1, b5; Babilònia] Babylonia b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; agué] haguè b3, o1, o2, g1, g2, b5; 
licència] llicencia b2, b3, o1, o2, g1, g2; veure] veurer b2, o1; beure b3; beurer o2; y a sa mare] y mare b2; y sa 
mare b3, o1, o2, g1, g2, b5. 1. Babilònia] Babylonia b2; tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, b5; entrave] entrava b3, 
o1, o2, g2, b5.  2. car] perque o1, g2; no·s] ell no b2, g1; podie] podia b3, o1, o2, g2, b5; sense] sens b5. 3. tenia 
tostemps] sempre tenia b3, o1, o2, g2, b5; a] en o1. 4. venguda] vinguda b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; y desliberà] 
desliberà b1; delliberá b2; y desllibera b3, o1, o2, g2; e desliberà b5; veure] veurer b2, o2; beure b3. 6. dia] die 
b5; estave] estava b3, o1, o2, g2; moltes] moltas b3, o1, o2, g2;  moltes gràcies] moltas gracias b3, o1, o2, g2.        
7. altres] a altres b2, b3, o2, g2, b5; llavors] llavòs b3, o2, g2; agenollà] agenallà g2; davant] devant b3, o1, o2, g2; 
debant g1; d'ell] ell b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 8. ja] jo o1; excel·lent] excelent b2, 
b3, o2, g1. 
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aveu atorgades moltes gràcies que jo us he demanades per altres; y may per mi, que só 

vostre servidor, no he demanat cosa ninguna. Per ço, senyor, jo us voldrie suplicar y 10 

demanar una gran gràcia, si a vostra gran senyoria plaurà de atorgar-me-la.  

Y quant lo soldà véu que Pierres tan humilment lo suplicave, dix-li:  

– Amich, jo may te he dit de no de cosa que me hajas demanada per altri; bé pots 

pensar que per a tu serà donat de molt millor cor. Per ço, demana tot lo que volràs, que tot 

te serà atorgat. 15 

  Llavors Pierres fonch molt alegre de la promesa que lo soldà li féu y dix-li:  

  – Senyor, jo deman que us plàcie de dar-me llicència de anar a veure mon pare y 

mare y los meus parents y amichs, car després que jo só vingut en vostra cort no han sabut 

noves de mi. Per ço, senyor, plàcia-us liberalment de atorgar-me la llicència, car a mi serà 

cosa plasent y a mon pare y a ma mare molt agradable. 20 

Quant lo soldà ohí la demanda de Pierres, ell ne fonch molt malcontent y dix-li:       

– Amich, prech-te que la tua partida vulles dexar car no pots anar en ningun lloch 

ahont  estigues més  al teu plaher  que  ab mi, y no  trobaràs parents  ni amichs que més  te 

fassen que jo, car jo·t faré lo major de la mia terra aprés de mi. Y sàpies en veritat que, si jo 

hagués sabut que aquesta era la demanda tua, jo no la t'aguera atorgada perquè la tua 25 

partida  és a mi molt greu  per a ma vida. Emperò  jo·t dó licència que,  si tu te'n  vols anar, 

 

8. aveu] havev b3; haveu o1, g2, b5atorgades] atorgadas b3, o1, o2, g2; otorgades b5; moltes gràcies] moltas 
gracias b3, o1, o2, g2; demanades] demanadas b3, o1, o2, g2. 9. per ço] perss o2; voldrie] voldria b3, o1, o2, g2, 
b5; gran] om. b2, b3, o1, o2, g2, b5. 10. plaurà] plau b3, o1, o2, g2, b5. 11. tan] tant b2, b3, o1, o2, g2; lo] li b2, b3, 
o1, o2, g1, g2; loy b5; suplicave] suplicava b3, o1, o2, g2, b5; dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 12. hajas] ages b2; 
ajas o2; haje g1; hages b5; demanada] demanat b3, o1, o2, g2, b5; altri] altre o1. 13. per a] per b5; serà] te serà o1, 
o2, g2, b5; molt] om. b2; per ço] perso o2; volràs] voldrás b2; vullas b3, o1, o2, g2, b5. 14. atorgat] otorgat b5.    
15. llavors] llavós b3, o2, g2; dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 16. deman] demano b3, o1, o2, g2; plàcie] placia 
b3, o1, o2, g2, b5; veure] veurer b2, o2. 17. car] que o1, g2; vostra] vostre b2, o2. 18. noves] novas b3, o1, o2, g2; 
per ço] perso o2; plàcia-us] placieus b5; liberalment] lliberalment b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; atorgar-me] 
otorgarme b5; car] que o1, g2. 20. quant] com b5; dix-li] li diguè b3, o1, o2, g2, b5. 21. vulles] vullas b3, o1, o2, 
g2; dexar] deixar b2, o1, o2; car] que o1, g2. 22. ahont] hon b5. 23. fassen] facen b5; jo·t] jo te o1, g2, b5.             
24. hagués] agues b2, o2; la t'] te la b2, b3, o1, o2, g2; la te b5 aguera] haguera b3, o1, g1, g2, b5; atorgada] 
otorgada b5. 25. jo·t] yo te b5; licència] llicencia b2, b3, o1, o2, g1, g2; tu] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 
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te'n vajes. Has-me de prometre que, quant auràs visitat a tots parents y amichs, que 

tornaràs; y si tu ho fas, faràs com a savi.  

Y Pierres li prometé bonament que, quant ell aurie visitat a son pare y a sa mare, 

que ell tornarie. 30 

Llavors lo soldà féu un manament, lo qual donà a Pierres, que per tot allà hont ell 

passàs per terra de moros li fessen [26r] tanta honra com a la sua pròpria persona y que li 

donassen tot lo que ell volgués y agués menester. Y donà-li més encara lo soldà, tant or y 

argent com volgué y moltes altres joyes y pedres precioses que valien grandíssim tresor.   

Y, llavors, Pierres prengué comiat del soldà y quant se'n partí tots ploraven.  35 

Y [lo] dit Pierres vingué en Alexandria, y mostrà la lletra a l’almirant del soldà,       

lo qual tantost li féu molta honra y lo portà al seu palau, lo qual era molt ben guarnit       

de riquezas, y Pierres prengué lo que li agradà. Y lo tresor que haguè del soldà féu-lo 

posar en catorze barrils, y cada barril de mija càrrega de vi, y en los dos caps féu metre    

sal y lo tresor enmitg. Y Pierres trobà de fet y de ventura en lo port una bellíssima nau de 40 

Provença, la qual era presta per a partir. Y Pierres parlà al patró  dient que volia anar  en 

Provença y que volie portar catorze barrils de sal per a donar a un hospital que  y avia. 

Quant  lo  patró  ohí  la sua voluntat,  ell  dix que  era content  de  aportar-lo,  emperò  dels 

catorze  barrils  de  sal  no  li  aconsellava  que  los  hi  aportàs  perquè  quant  ell  seria  en 

 
26. vajes] vages b2, o1, g1, b5; has-me de prometre] hasme de prometrer b2; però me has de prometre b3, o1, 
o2, g2, b5; quant] com b5; auràs] hauràs o1, b5; tots] tos b2, b3, o1, g1, g2; los teus b5.  27. si tu ho fas] si ho fas 
b2   aurie] auria b3, o2, g2; hauria o1, b5.  28. a son pare y a sa mare] son pare e sa mare b5. 29. ell] om. o1. 
tornarie] tornaria b3, o1, o2, g2, b5.  30. llavors] llavòs b3, o1, o2, g2; hont] ahont b3, o1, o2, g2; hon b5.             
31. fessen] fessan o2; tanta] tant o2; honra] de honra b2, b3, o2, g1, b5; la sua] sa b3, o2, g1, g2, b5; pròpria] 
propia o1, o2. 32. agués] haguès b3, o1, o2, g1, g2, b5; donà-li] li donà b3, o1, o2, g2, b5; or] (de) or b5.               
33. argent] plata o1, g2; moltes] b3, o1, o2, g2; altres joyes y pedres precioses] altras joyas y pedras precioses 
b3, o1, o2, g2; valien] valian b3, o1, g2; valia o2.  34. y llavors] llavors b2, b5; llavòs b3, o1, o2, g2; llevors g1; del] 
dell o2; se'n partí] se partí o1; ploraven] ploravan b3, o1, o2, g2. 35. y lo dit Pierres] y dit Pierres b1, b2, g1, b4; 
lo dit o2; al almirant] om. b3, o1, o2, g2; del Soldà] (al) Soldà b5.  36. y lo portà] y lo aportà b2, b3, o1, o2, g1, g2; 
palau] Palacio b3, o1, o2, g2; era] ere b2, g1; ben] om. b3, o1, o2, g1, g2, b5; guarnit] gornit b5. 37. riquezas] 
riquezes b2; riquesas b3, o1, o2, g2; riqueses g1, b5; lo que] ço que b5; hagué] agué b2.  38. mija] mitja b2, g1; 
era de mitja b3, o1, o2, g2; era de mija b5; càrrega] carga g1; metre] posar b2, b3, o1, o2, g2, b5; mettre g1.        
40. per a] para b1; per b5; dient] dihent b5; volie] volia b3, o1, o2, g2, b5. 41. portar] aportar o1.  per a] per b5; 
donar a] donar en o1; y] hi  b2, b5; avia] havia o1, b5. 42. quant] com b5; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5; era] 
estava b3, o1, o2, g2.  43. quant] com b5; seria] serie b2, g1.  
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Provença allí trobaria prou sal y a bon mercat.           45 

Y Pierres li dix:  

 – Vos no us cureu de res que jo us pagaré tot lo que serà de rahó, car jo he fet vot de 

aportar-la de ací fins a hont jo voldré.  

  Y quant lo patró ohí la voluntat de Pierres fonch-ne molt content, y Pierres pagà a lo 

patró tot lo que s'avingueren. Y dit patró dix a Pierres que·s fes aportar los barrils y totes 50 

ses coses que, ab la ajuda de Déu, ells se partirien tan prest com lo vent se llevàs. Y aquella 

nit féu molt bon vent y feren alçar les veles y vingueren en una isla anomenada Sahona, y 

allí prengueren aygua dolça. Y Pierres estava cansat de la mar e isqué en terra. 

 

[XXX] Com Pierres ysqué de la nau en terra, y entrà en la isla de Sahona, y trobà una 

cantitat de flos molt gentils. 
 

Quant lo noble Pierres fonch en terra ell començà de anar per aquella isla. Y així 

com ell rodava trobà una gran cantitat de flos molt gentils per a pendre plaher y ell se 

n'anà a seure  enmitg d'ell[e]s. Y, estant així,  ell véu una flor  que  era molt més gentil  que 

ninguna  de les altres, de color y  de olor, [26v]  de totes coses. Y  lo noble Pierres la cullí, y 

tantost li vingué a la memòria la gentil Magalona y començà a dir semblants paraules:   5 

 

44. Provença] Provensa o2.  45. Y Pierres] Pierres  b2, o1, o2, g1, g2; dix] digué b3, o1, o2, b5. 46. pagaré] pagara 
o2; lo que] ço que b5; de rahó] rahó g2; car] que o1, g2. 47. ací] assi b2, b3, o1, o2, g1, g2; ahont] ahon b5. 48. a 
lo] al b2; lo b3, o1, g1, g2, b5. 49. que s'avingueren] que se avingueren b3, o1, o2, g2, b5; dit] lo dit b5; dix] digué 
b3, o1, o2, g2, b5; que·s fes] que·s fer b1; que fes b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; totes] totas b3, o1, o2, g2 b5. 50. ses 
coses] las cosas b3, o1, o2, g2 b5; ells] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; partirien] partirian b3, o1, o2, g2; tan] tant b2, 
b3, o1, o2, g1, g2; llevàs] alçàs b5. 51. les veles] las velas b3, o1, o2, g2; isla] illa b5; Sahona] Saona o1. 52. allí] 
om. o1; aygua] aigua o1; ayga b5; dolça] dolsa o2; estava] estave b2, g1; isquè] hisqué b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5.  

 

XXX. ysqué] hisquè b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; una cantitat] (gran) quantitat b5; flos] flors b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5.     
1. quant] com b5; isla] illa b5; així] axi g1. 2. rodava] la rodava b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; cantitat] quantitat b5; 
flos] flors b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; pendre] pendrer b2. 3. seure] seurer b2; en mitg] en mig b5; d'ell[e]s] de 
ellas b3, o1, o2, g2; de elles b2, g1; estant] astan o2; així] axi g1, b5; era] ere b2, g1. 4. les altres] las altras b3, o1, 
g2; las altres o2; y] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; de totes coses] y de totes coses b2, g1; y de totas cosas b3, o1, o2, 
g2; cullí] collí b5. 5. a dir] dir g2; paraules] paraulas b3, o1, o2, g2. 
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— Axí com aquesta flor traspassa totas las altras de gentileza y de totes coses, axí la 

gentil Magalona traspassa y sobrepuja totes les altres dames. 

 Y començà fortament a plorar y fer gran dol, pensant a quina fi podie ésser 

vinguda. Y estant en aquest tant gran pensament vingué-li ganes de dormir. Y estant ell 

dormint, llevà's un bell vent, y lo patró féu cridar que tots se recullissen molt prest; y 10 

vehent que Pierres no era allí tantost lo envià a cercar y no·l pogueren may trobar, y 

cridaren-lo tant alt com podien, emperò ell dormia tant fort que era maravella. Y quant ells 

veren que no·l trobaven y lo patró veÿa que tenian tant bon vent, no volgué perdre aquell 

temps y féu alçar las velas, y Pierres restà allí dormint.  

 Y tant navegaren que vingueren al port Sarrazi y allí descarregaren la nau. Y quant 15 

ells trobaren los catorze barrils digueren al patró:  

— Què farem dels barrils de aquell gentil home que restà dormint en la isla de 

Sahona, que havia molt ben pagat lo que us avia promés y avia'ns dit que los volia donar 

en un hospital?  

Llavors digueren tots que més valie que los donassen a l'hospital de sant Pere, que 20 

per cert no·ls podien millor esmersar. Y lo patró contà a la hospitalera com aquell de qui 

eren  se era  perdut y  que ella pregàs a Déu per la sua ànima.  Y  esdevingué's  un dia  que 

la  hospitalera  hagué   menester  sal  y  prengué   hu  dels barrils  per a pendre sal,  y trobà 

gran  tresor  dintre  y  fonch-ne  molt  maravellada;  y  prengué'n  un  altre  y  trobà  per  lo 

 
6. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g2; totas las altras] totes les b2, b5; totas las o2; gentileza] gentilesa b3, o1, o2, g2, b5; 
totes coses] totas cosas b3, o1, o2, g2; axí] aixi b2, b3 o1, o2, g2. 7. totes] a totes b2; totas b3, o1, o2, g2; les altres 
dames] las altras damas b3, o1, o2, g2. 8. fortament] fortment b5; fer] fent o2; a quina fi] en quina fi o1; podie] 
podia b3, o1, o2, g2, b5. 9. tant] tan b5; vingué-li] vinguéli (vinguerenli) b5; ganes] ganas b3, o1, o2, g2.            
10. recullissen] recullisen g2; recollissen b5; prest] prestament b5.11. cercar] sercar b2. 12. tant] tan b5; podien] 
podian b3, o1, o2, g2; tant] tan b5; quant] com b5. 13. trobaven] trobavan b3, o1, o2, g2; tenian] tenien b2, g1, b5; 
tenia o1, g2; perdre] perdrer b2. 14. alçar] alcar o2; las velas] les veles b2, g1, b5. 15. Sarrazi] Serrazi b2, b3, o1, 
o2, g1, g2, b5; descarregaren] descaregaren o2; quant] com b5. 17. que] qui b5; dormint] dormit b2; isla] illa b5. 
18. que] qui b5; havia] avia b2, b3, o2, g1, g2; avia] havia o1, b5; avie g1; avia'ns] nos havia b3, o1, o2, g2, b5; 
havians g1; que los] que lo b2; quels b5; volia] volie b2, g1. 19. en] a b5. 20. llavors] llavòs b3, o2, g2; valie] 
valia b3, o1, o2, g2, b5. 21. no·ls] nol b3, o1, o2, g1, g2; podien] podian b3, o1, o2, g2; contà] comptà b2, g1, b5.           
22. eren] eran b3, o1, o2, g2; era] ere b2, g1; dia] díe b5.  23. hagué] agué b2; hagues o2; hu] un b3, o1, o2, g2; lo 
un b5; pendre] pendrer b2, o1, o2.  24. maravellada] enmaravellada b2; prengué'n] prenguè b2, b3, o1, o2, g1, 
g2; per] om. o1, g2. 



463 
 

semblant moneda. Y considerant entre si mateixa, dix:  25 

– O, pobre home, Déu per la sua santíssima pietat haja mercé de la tua ànima, car jo 

veig ara que no vénen tribulacions a mi sola.  

 Y aprés los desféu y trobà gran tresor dintre. Y tantost féu venir molts mestres y féu 

fer una bella iglésia. Y augmentà los edificis y missas y lo servici de Déu, y féu un gentil 

hospital y gentil iglésia, la qual tostemps feÿa molt bé. De manera que tota la gent de        30 

la terra començaren de venir a visitar la iglésia y aportaven-hi moltes almoynes y tots se 

maravellaven de tants gentils y profitosos edificis que feÿa fer la hospitalera. 

 

[27r] [XXXI] Com lo comte y la comtesa vingueren a visitar la iglésia y hospital de sant 

Pere de Magalona, molt devotament per amor de son fill Pierres.  
 

Llavors lo comte y la comtesa vingueren a visitar la iglésia de sant Pere ab gran 

devoció, y allí oÿren missa y aprés anaren a parlar a la hospitalera. Y ella los aconsolà 

dient que no devien desconfiar de nostre senyor Déu,  que encara los podie alegrar de    

llur fill, y lo millor que pogué los confortà. Emperò, per cert, més menester havie ella                 

la  consolació  que  tots  ells,  perquè  ells no  avien  perdut  sinó  un  fill  y  Magalona  avie 5 

perdut lo seu regne, que de dret li pertanyia, y avie perdut lo seu Pierres. Y prenent 

comiat los uns dels altres se'n tornaren en ses cases.  

Tornem a parlar de Pierres que estava dormint en la isla de Sahona com dit avem. 

 
25. considerant] conciderant o2; dix] deya b2; digué b3, o1, o2, g2, b5. 26. haja] haje b2; car] que o1, g2.            
28. tresor] trosor o2. 29. augmentà] aumentà b2, b3, o1, o2, g2, b5; missas] misses b2, g1, b5; servici] servey b3, 
o1, o2, g2, b5. 30. tostemps] sempre b3, o1, o2, g2, b5; bé] be servir b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 31. començaren] 
comensaren o2, g2; aportaven-hi] aportavan b3, o2, g2; aportaren o1; aportaven b5; moltes almoynes] moltas 
almoynas b3, o1, o2, g2. 32. maravellaven] maravellavan b3, o1, o2, g2; tants] tant b3, o1, o2, g1, g2; tan b5. 
 

XXXI. son] llur b5 1. llavors] llavòs b3, o2, g2. 2. oÿren] ohiren b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; y] om. b5; a] ab b3, o2, 
g2, b4, b5; dient] dihent b5; devien] devian b3, o1, o2, g2. 3. que] qui b5; podie] podia b3, o1, o2, g2, b5. 4. havie] 
avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5.  5. avien] avian b3, o2, g2; havian o1; havien b5; avie] avia b3, o2, g2; 
havia o1, b5. 6. pertanyia] pertanya g1; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5; prenent comiat] despedintse ab 
cumpliment b2. 7. ses cases] sas casas b2, b3, o1, o2, g2; llurs cases b5. 8. estava] estave b2; isla] illa b5; dit 
avem] avèm dit b3, o2, g2; havém dit o1, b5. 
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[XXXII] Com lo noble Pierres restà dormint en la isla de Sahona per lo pensament que 

hagué de la gentil Magalona. 
 

 Pierres restà dormint una gran estona y aprés se despertà y vent que ja era de nit, ell 

estigué molt espantat y llevà's prestament y mirà a totes les parts y no veé a ningú per 

senyal. Y aprés anà envers la muralla ahont avie dexada la [27v] nau, y allí començà 

fortament a cridar la gent de la nau, emperò ningú no li responie. Y quant ell se veé en 

aquella manera, prengué tanta dolor en son cor que caygué en terra com si fós mort; y 5 

apres d'ésser tornat en si se assegué en terra y començà molt amargament a plorar, dient 

axí:  

 – O senyor Déu tot poderós, no acabaré jo may los meus dies? Y qui és l'ome tant 

miserable en aquest món que fortuna lo perseguesca tant com a mi persegueix? 

Certament, jo só lo més malaventurat de aquest món. No bastava, senyor Déu, que            10 

jo hagués tant dolorosament perduda la mia dolça y leal esposa, y aprés la fortuna tant 

cruel me  avia posat  en servici de aquell  moro,  enemich  de  la  santa  fe cathòlica, la qual 

jo he mantenguda ab tant treball gran temps; y ara que  jo pensava confortar y alegrar lo 

meu senyor pare y la mia senyora mare y als meus parents, só vingut en aquest lloch y 

desert ahont no tinch  ninguna consolació humana! Per cert la mort me és més necessària 15 

que la vida, emperò, senyor Déu, pus que a vós és plasent de donar-la’m, jo só molt 

content de rebre-la  perquè  almenys  fenesquen  les dolors mies.  

 Y axí  lamentave  y  plorave fins  que fonch vingut lo dia clar  y anà mirant  y cercant 

 

XXXII. hagué] agué b2. 1. vent] vehent b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; era] ere g1. 2. llevàs] alçàs b2; totes les parts] 
totas las parts b3, o1, g2; totas parts o2; totes parts b5; veé] vehè b2, o1, b5.  3. envers] envès b3, o1, o2, g1, g2; la 
muralla] lo lloch b2; ahont] hon b5; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5; dexada] deixada b2, o1, o2. 4. fortament] 
fortment b5; responie] responia b3, o1, o2, g2, b5; veé] vehè b2, o1, b5. 6.  ésser] om. b5; dient] dihent b5. 7. axí] 
aixi b3, o1, o2, g2. 8. dies] dias b3, o1, o2, g2; tant] tan b5. 9. fortuna] la fortuna b3, o1, o2, g2, b5.  11. hagués] 
agués b2; tant] tan b5; leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5; tant] tan b5. 12. avia] havia o1, b5; servici] servir 
o1, g2; santa] sant b2; cathòlica] catòlica b5. 14. mantenguda] mantinguda b2, b3, o1, o2, g2, b5; tant] tant de b5; 
y] om. b4, b5. 15. ahont] ahon b5. 16. pus] puix b2, b3, o1, o2, g2, b5; donar-la'm] donarmela b3, o1, o2, g2.        
17. rebre-la] rebrerla b2, o1, o2; fenesquen] fenescan b3, o1, o2, g2; finesquen b5; les dolors mies] las dolors 
mias b3, o1, o2, g2. 18. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; lamentave] lamentava b3, o1, o2, g2, b5; plorave] plorava 
b3, o2, g2, b5; ploravo o1. 
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per la isla  si porie trobar res  que li pogués donar socós. Y veent-se en aquesta congoxa y 

misèria, abandonà y desamparà de si tota la sua força y virtut, com aquell qui està prop de 20 

la mort, pensant perfetament en la misericòrdia divina y suplicant a Déu que hagués pietat 

de la sua ànima. Emperò nostre senyor Déu, qui may desampara los seus, permeté que en 

aquell lloch vingué una barca de pescadós per a pendre aygua dolça. Y axí com ells 

arribaren en aquella isla trobaren a Pierres allí en terra estés com si fós mort. Los quals 

agueren gran pietat d'ell y donaren-li a menjar espècies y confitures, y a beure; y aprés lo 25 

posaren sobre un llit y cobriren-lo lo millor que pogueren. Y quant ell fonch un poch 

retornat ells lo meteren dins la barca, y arribaren en una vila anomenada Crapona, y allí lo 

meteren dins lo hospital y comanaren-lo a la hospitalera.   

 Y quant Pierres fonch en aquell hospital y hagué menjat y begut, ell se començà de 

adreçar lo millor que pogué y començà de anar per la vila perquè més prest pogués guarir. 30 

Emperò la  gran dolor  que tenie en lo seu cor  li feÿa grandíssim  mal. Y estigué en aquella 

vila  per espay de nou mesos  molt malalt. Y un dia, encara que  no era ben guarit, [28r]   

ell se n'anà  a passejar envés  la marina y ell véu  en lo port una nau, y los marinés  de 

aquella parlaven en llengua de Provença; y ell los demanà quant tornarien en llur terra      

y ells respongueren y li digueren que abans de dos dies. Pierres anà al patrò suplicant que      35 

per amor de Déu  lo volgués aportar a la terra de Provença  perquè ell era  de aquella 

terra, y avia estat gran temps malalt. Y lo patró li digué que per honor de Déu y per amor 

de la terra, que ell  lo se n'aportaria  de molt bona voluntat, emperò que primer volie anar   

 
19. isla] illa b5. porie] podria b3, o1, o2, g2, b5; socós] socors b5; veent-se] vehentse b3, o1, g1, g2, b5; vehense 
o2; congoxa] congoixa b2, o1. 20. desamparà] desempará b2, g1; força] forsa o2; qui] que b3, o1, o2, g2.           
21. perfetament] perfectament b4; suplicant] sublicant o2; hagués] agues b2, o2. 22. qui] que b3, o1, o2, g2; 
desampara] desempara b2, o2, g1; los seus] als seus o1; vingué] vingués o1, o2, g2, b5. 23. pescadós] pescadors 
b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; per a] a b5; pendre] pendrer b2; aygua] ayga b5; dolça] dolsa o2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, 
g1, g2. 24. isla] illa b5. 25. agueren] hagueren b3, o1, o2, g1, g2, b5; espècies] especias b3, o1, o2, g2; confitures] 
confituras b3, o1, o2, g2; beure] beurer b2. 26. llit] matalàs o1, g2; pogueren] poguren g2; quant] com b5.        
27. meteren] posaren b2; en] a b5. 28. meteren] portaren b2. 29. Pierres] ell o1; hagué] agué b2. 30. adreçar] 
adressar o1; adresar o2; començà] comensà o2; pogués] pogué o2. 31. tenie] tenia b3, o1, o2, g2, b5. 32. dia] die 
b5; encara que] que encara b4; ben] molt ben b4. 33. envés] envers b5; marinés] mariners b2, b3, o1, o2, g1, g2, 
b5. 34. parlaven] parlavan b3, o1, o2, g2; llengua] llenga b5; Provença] Provensa o2; tornarien] tornarian b3, o1, 
o2, g2; llur] la llur o1. 35. respongueren] li respongueren b2, b3, o1, o2, g1, g2; y li digueren] om. o1; digueren 
b5; dies] dias b3, o1, o2, g2; suplicant] y suplicàl b4. 36. Provença] Provensa o2; avia] havia o1, b5. 38. lo se 
n'aportaria] se len portarian b2; se lon aportaria b3; lo aportaria o1, g2; se len aportaria o2; lo sen portaria b5; 
volie] volia b3, o1, o2, g2, b5. 
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a Aygües-Mortes a la isla del Port Sarrazi, y Pierres ne fonch molt content. Y allí ell lo rebé 

en la sua nau.  40 

 Un dia los companyons de la nau parlaven de la iglésia de sant Pere de Magalona, y 

quant Pierres la ohí anomenar, ell ne fonch molt maravellat y demanà quina iglésia era 

aquella y ahont estava assentada. Ells li digueren que aquella era una devota iglésia que 

estava en la isla del port Sarrazi, en la qual Déu y lo gloriós sant Pere feÿen molts miracles. 

 – Y és menester que vós prometau de anar-hi, que per cert allí trobareu remey per   45 

la vostra malaltia. 

 Y Pierres, per lo bé que li digueren de aquella santa iglésia, féu vot y prometensa a 

Déu y al gloriós sant Pere que hi estarie un mes sense dar-se a conéixer a ningú perquè li 

donàs sanitat y noves de la gentil Magalona. Y arribant al port Sarrazi Pierres saltà en 

terra. 50 

  

 [XXXIII] Com Pierres se meté en lo hospital de la gentil Magalona y allí trobà remey de 

totas sas tristors. 

  [28v] Quant Pierres fonch devallat en terra tantost se n'anà a la iglésia y donà moltes 

gràcies a nostre senyor Déu Jesuchrist perquè lo avie deixat venir a port de salvació. Y 

quant  ell hagué feta  la sua oració,  ell se posà  com  un pobre malalt  en lo hospital  que se   

anomenave  de sant Pere de Magalona per a cumplir lo vot que avia promés y meté's sobre 

 

39. Aygües-Mortes] Ayguas Mortas b3, o1, o2, g2; Sarrazi] Serrazi b2, g1, g2, b5; de Serrazi b3, o1, o2; allí] om. 
b5. 41. dia] die b5; parlaven] parlavan b3, o1, o2, g2.  42. quant] com b5; molt] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5.      
43. ahont] hon b5.  44. isla] illa b5; Sarrazi] Serrazi b2, g1, g2; de Serrazi b3, o1, o2, g2, b5; feÿen] feÿan b3, o1, 
g2. 45. menester] manester b2.  47. digueren] diguerent b2; gloriós] om. o1, g2.  48. estarie] estaria b3, o1, o2, g2;  
sense] sens b5; conéixer] conexer g1.  49. noves] novas b3, o1, o2, g2; Sarrazi] Serrazi b2, g1; de Serrazi b3, o1, 
o2, g2, b5. 

 
XXXIII. metè] posà b2; totas sas] totes ses b2, g1, b5. 1. quant] com b5; moltes gràcies] moltas gracias b3, o1, 
o2, g2  2. avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5; deixat] dexàt b3, g1, g2, b5. 3. quant] com b5; hagué] agué b2; com 
un] com a o1. 4. anomenave] anomenava b3, o1, o2, g1, g2; nomenava b5; per a] per b5; avia] havia o1, b5; avie 
g1; metés] posás b2. 
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un llit de aquells. Y quant Magalona veé aquell pobre que ere vingut de nou, ella li rentà 5 

los peus y les mans y lo besà, car axí ho feÿa a tots. Y aprés li donà a sopar, meté-li llansols 

blanchs en lo llit, y féu-lo despullar y meté en lo llit, y dix-li que demanàs lo que havie 

menester per a cobrar la sanitat, car així ho acostumave de dir a tots los malalts que venien 

en aquell hospital del qual era ella la fundadora.   

 Y Pierres estant en lo hospital, per lo gran recapte que allí li donà, començà molt bé de 10 

guarir, y ell se maravellava molt de la gran pena y treball que aquella dona prenia en 

servir a ell y a tots los altres, y deÿa en son cor que ella devia ésser alguna persona santa.  

Y un dia Pierres, recordant-se de la sua gentil Magalona, començà a plorar dient axí:  

 – O, senyor Déu tot poderós, si per la vostra infinida pietat y misericòrdia me volíeu 

enviar  noves de la mia  leal esposa, tots  los mals  y treballs que jo he passats  no serian res 15 

per a mi car tots los pendria en paciència. Emperò, senyor Déu, jo he merescut comportar 

pijor car só estat causa que ella ha deixat a son pare y a sa mare y a tot lo seu regne, y per 

lo semblant só estat causa que las bèstias salvatges la han menjada y devorada, aquella 

persona que era tan gentil y noble. Si vós, senyor Déu, per la vostra infinida pietat y 

misericòrdia no la aveu guardada, [y si] ella és morta, plàcie-us, senyor Déu, que jo no 20 

visca més en aquest món perquè és ple de misèria.  

 Y dient aquestes paraules llançà un gran sospir; y Magalona, axí com ella visitave 

los  pobres  malalts,  ohí  aquell  tant  terrible  sospir  que havie  fet  Pierres, tantost vingué 

 
5. aquells] aquell o2; quant] com b5; veé] vehé b2, o1, b5; ere] era b3, o1, o2, g2, b5. 6. les] las b3, o1, o2, g2; car] 
perque o1, g2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1; a sopar] sopar o1, b4; meté-li] y posali b2; y li meté b3, o1, o2, g2, b5; y 
meteli g1; llansols] llançols b2; llençols b5. 7. blanchs] nets b2; y meté] y ques posàs b2; y metre b3, o1, o2, g1, 
g2, b5; en lo llit] al llit o1; dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5; havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5. 8. per 
a] per b2, b5; car així] que aixi o1, g2; car axi g1, b5; ho] om. b3, o1, o2, g1, g2, b5; acostumave] acostumava b3, 
o1, o2, g2, b5; de dir] a dir b2; dir b3, o1, o2, g2, b5; que] qui b5; venien] venian b3, o1, o2, g2. 9. era ella] ella era 
b2, b3, o1, g1; la] om. b5. 10. allí] ella b2, o1; donà] donaren b5. 12. a tots] tots b2, g1; santa] molt santa o1. 13. Y 
un dia] estant un da b2; e un díe b5; sua] om. o1; dient] dihent b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 14. infinida] 
infinita b2, b3, o1, o2, g1, g2; volíeu] voliau b3, o1, o2, g2. 15. enviar] trametre b5; noves] novas b3, o1, o2, g2; 
leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5; serian] serien b2, g1, b5. 16. car] que o1, g2. 17. pijor] pitjor b2, b3, o1, 
o2, g2; car] que o1, g2, deixat] dexat g1, b5; y a tot lo seu Regne] om. b3, o1, g2, b5. 18. las] les b5. 19. tant] tan 
g1, b5, infinida] infinita b2, b3, o1, o2, g1, g2. 20. aveu] haveu b3, o1, o2, g2, b5; ella] y ella b4; plàcie-us] 
placiaus b3, o1, g2, b5; placiau o2. 22. dient] dihent b5; aquestes paraules] aquestas paraulas b3, o1, o2, g2; 
sospir] suspir b2, b3, o1, o2, g2, b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; visitave] visitava b3, o1, o2, g2, b5. 23. tant] tan 
g1, b5; sospir] suspir b3, o1, o2, g2, b5; havie] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; havia o1, b5. 



468 
 

pensant que li mancave alguna cosa o que ell hagués algun gran mal, dix-li: 

 — Germà, què és lo que aveu? Si vós voleu res, no estigau de dir-ho que no restarà 25 

per moneda.  

 Y Pierres li féu infinides gràcies y dix que no li mancava ninguna cosa, emperò que   

la costum dels malalts era que, quant se recorden de les sues fortunes que avien hagudes y 

passades, ploraven y sospiraven [29r]  y aquell ere lo millor remey que podien trobar. 

 

[XXXIV] Com Pierres descansà lo seu cor a Magalona y ella lo aconsolà molt dolçament. 

 Quant Magalona lo ohí axí parlar de fortuna, ella lo començà molt dolçament a 

consolar y demanà-li molt afectadament què era estada la causa de la sua dolor. Y llavors 

lo noble Pierres li contà tot lo seu fet sense anomenar persona ninguna, y dix-li de aquesta 

manera: 

 — Fonch una vegada un fill de un home rich, lo qual ohí parlar de una donzella    5 

que estave en una terra estranya, y ell deixà a son pare y a sa mare per anar a véurer-la.    

Y la fortuna lo afavorí que ell conquistà l'amor de aquella gentil donzella molt 

secretament, sense  que  ningú  de  sos  parents  no  y  sabien res; y ell se esposà ab ella y  

la prenguè  per muller. Y aprés  la traguè de casa de son pare y de sa mare, y aprés la dexà  

 
24. mancave] mancava b3, o1, o2, g2, b5; hagués] agués b2; dix-li] y dixli b2, g1, b4; y li digué b3, o1, o2, g2, b5 
25. aveu] haveu b3, o1, o2, g2, b5; restarà] restaré o1. 27. infinides] infinites b2, g1; infinitas b3, o1, o2, g2; 
gràcies] gracias b3, o1, o2, g2; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 28. la costum] lo costum b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; la 
costuma b4; recorden] recordan b3, o1, o2, g2; recordauen b4; les sues fortunes] las suas fortunas b3, o1, o2, g2; 
les llurs fortunes b5; avien] avian b3, o2, g2; havian o1; havien b5; hagudes] agudes b2; hagudas b3, o1, o2, g2. 
29. passades] passadas b3, o1, o2, g2; ploraven] ploravan b3, o1, o2, g2; sospiraven] suspiraven b2, b5; 
suspiravan b3, o1, o2, g2; y aquell] y que aquell b2; ere] era b3, o1, o2, g2, b5; podien] podian b3, o1, o2, g2. 

 
XXXIV. descansà] descançà b3, o1, o2; aconsolà] consola b5. 1. quant] com b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2.              
2. demanà-li] li demanà b3, o1, o2, g2, b5; llavors] llavòs b3, o1, o2, g2; llevòs g1. 3. contà] comptà b2, g1, b5; 
sense] sens b2, o2, b5; persona ninguna] ninguna persona b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, 
b5. 5. home rich] rich home b2, g1. 6. estave] estava b3, o1, o2, g1, g2; deixà] dexà g1, b5; a son] son b5; a sa] 
om. b2; sa b5; véurer-la] veurela g1, b5. 7. l'amor] lo amor b2, b3, o1, o2, g1, g2; la amor b5; secretament] 
secrement o2. 8. sense] sens b5; de sos] dels seus o1, b5; no y] non b5; sabien] sabian b3, o1, o2, g2. 9. y aprés] 
aprés o1; dexà] deixà b2, b3, o1, o2, g2. 
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en montanya dormint per a cobrar tres anells que avia perduts.  10 

 Y axí li contà tot lo que ell avia passat fins aquell dia, per les quals paraules 

Magalona conegué que aquell ere Pierres, lo qual ella avia tantas vegadas desitjat. Y mirà'l 

en la cara y conegué'l molt bé, y de la gran alegria que n'avie, començà a plorar, emperò 

no se volgué manifestar a ell encara, mes lo millor que pogué li començà a parlar molt 

dolçament y dix-li:  15 

 — Germà, no us deveu enujar de res, mes deveu acórrer a Déu y a la humil verge 

Maria y al gloriós y benaventurat sant  Pere, car sense dubte, si vós li suplicau de bon cor 

y de bona voluntat, ell ohirà la vostra petició y tornar-vos ha la vostra leal esposa y amiga 

que vós tant amau. Y teniu per cert que, així com Déu per la sua gràcia y misericòrdia vos 

ha guardat de morir en tant grans perills com vós dieu que aveu passats, axí per lo 20 

semblant  haurà guardat a ella. Y axí com ell vos ha donat tribulacions, axí per lo semblant 

vos donarà plaher [y] alegria. Y pregau-lo que axí sie y jo també li faré devotíssima oració 

de bon cor.  

 Y llavors lo noble Pierres se llevà y  féu-li infinides gràcies y  la gentil Magalona se’n 

va anar a la iglésia y allí començà a plorar de sobre de gran plaer y alegria que tenie en son 25 

cor, dant  gràcias a Déu molt devotament de  la [29v] gràcia que li avia feta perquè les sues 

 

10. montanya] muntanya b5; per a] per b5; avia] havia o1, b5; avie g1. 11. axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; contà] 
comptà b2, g1; recomptà b5; avia] avie b2, g1; havia o1, b5; dia] díe b5; les quals paraules] las quals paraulas 
b3, o1, o2, g2. 12. ere] era b3, o1, o2, g2, b5; avia] avie b2, g1; havia o1, b5; avia o2; tantas vegadas] tantes 
vegades b2, g1, g2, b5; desitjat] desijat b5. 13. conegué'l] lo conegué b3, o1, o2, g2, b5; n'avie] avie b2, g1; avia 
b3, o2, g2; havia o1, b5; n agué b4; començà]  comensà o2. 14. mes] mas b5; començà] comensà o2.                    
15. dolçament] dolsament o2; dix-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 16. mes] mas b5; acórrer] recorrer b2. 17. car] 
que o1, g2; sense] sens b2, b5; dubte] dupte b2, b3, o2, g1, g2, b5; li] los b5; suplicau] sublicau o2. 18. ell] ells b5; 
ohirà] ohiran b5; y] om. b2, g1; tornar-vos-ha] vos tornarà b3, o1, o2, g2; us tornaran b5; leal] lleal b2, b3, o1, o2, 
g1, g2; lleyal b5. 19. teniu] tingau b5; axí] aixi b2, b3, o1, g1, g2. 20. tant] tants b3, o1, o2, g2, b5; aveu] haveu b3, 
o1, g2, b5; passats] passat b3, o1, o2, g1, g2; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2. 21. haurà] aurà b2, b3, o2, g1, g2; axí] 
aixi b3, o1, o2, g1, g2; axí] aixi b3, o1, o2, g1, g2. 22. y alegria] alegria b1; pregau-lo] pregauli b2; axí] aixi b2, b3, 
o1, o2, g1, g2; sie] sia b3, o1, o2, g1, g2, b5; li] lin faré b4; om. b5. 23. de ] y de b4. 24. llavors] llavòs b3, o2, g2; 
infinides] infinites b2, g1; infinitas b3, o1, o2, g2; gràcies] gracias b3, o1, o2; gracia g2. 25. va anar] anà b3, o1, o2, 
g1, g2; començà] comensa o2; a] de b4; sobre] om. b2; sobras o1; sobres b5; gran plaer y alegria] la gran alegria, 
y plaher b2; gran plaher y alegria  o1, o2, g1, g2, b5; tenie] tenia b2, b3, o1, o2, g2, b5. 26. dant] donant o1; 
gràcias] gracies b2, g1, b5; avia] havia o1, b5, les sues] las suas b3, o1, o2, g2. 
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oracions y beneficis no eren vans, car ell la avie oÿda y avia tornat lo seu leal amich 

Pierres. Y quant ella agué acabada la sua oració, tantost se féu fer gentils vestidures reals, 

car  ella tenia ab què pagar-las, y tenie gran enteniment per a devisar-les y féu-las fer tals 

com a ella pertanyien. Y aprés féu adobar la sua cambra lo millor que pogué, y anà a 30 

Pierres y digué-li: 

 — Amich, veniu ací ab mi que jo us he ordenat lavatori per a vós, per rentar-vos    

las cames y los peus, y crech que us faré grandíssim bé; y tinch ferma esperança que en 

breu temps Déu vos tornarà la sanitat en la persona.   

 Y quant ell fonch en la cambra, ella lo féu asseure allí y aprés ella se n'entrà en la sua 35 

cambra secreta, y tantost se vestí aquellas robas reals y deixà las vellas que ella 

acostumave de aportar, ab les quals no li veÿen sinó los ulls y un poch del nas –dejús tenie 

los seus gentils cabells, los quals li abastaven fins als genolls. Y vingué devant Pierres y 

digué-li:   

 — Gentil, noble,  y esforçat  cavaller  Pierres, alegrau-vos, car  veus  ací la vostra  leal  40 

muller Magalona, per la qual aveu passats tants de mals y tribulacions, y jo, per lo 

semblant, no n'he passats menys per amor de vós. Y jo só aquella que vós dexàreu a soles  

en la montanya dormint; jo só aquella que vós traguéreu de casa de mon pare, lo rey de 

Nàpols, a la qual vós prometéreu  tota honestitat fins a la hora de nostre casament; jo só 

 

27. beneficis] benefets b2, g1; benfets b4; eren] eran b3, o1, o2, g2; car] que o1, g2; avie] avia b3, g2; via o2; havia 
o1, b5; oÿda] ohida b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; avia] li avie b2; havia o1; avie g1; li avia b4; haviali b5; leal] lleal b2, 
b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5. 28. quant] com b5; agué] haguè b3, o1, o2, g1, g2, b5; acabada] acabat o2; vestidures] 
vestiduras b3, o1, o2, g2, reals] reyals b5. 29. car] que o1, g2; pagar-las] pagarles b2, g1, b5; tenie] tenia b3, o1, 
o2, g2, b5; devisar-les] devisarlas b3, o1, o2, g2; féu-las] feules b2, g1, b5. 30. pertanyien] pertanyian b3, o1, o2, 
g2; y anà] anà b1, b2, g1. 31. digué-li] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 32. ací] assi b2, b3, o1, o2, g2; lavatori] levatori 
o2; pera] per o1, b5; per] pera o1. 33. las cames] les cames b2, g1, b5; las camas b3, o1, o2, g2; faré] farà b2; 
esperança] esperansa o2. 35. quant] com b5; asseure] asseurer b2; cambra] combra g2. 36. aquellas] aquelles 
b2, g1, g2, b5; las o1; robas] robes b2, g1, g2, b5; reals] reyals b5; deixà] dexà b5; vellas] velles b2, g1, b5; bellas 
b3, o2, g2; ella] om. o1. 37. acostumave] acostumava b3, o1, o2, g2; costumava b5; aportar] portar b5; les quals] 
las quals b3, o1, o2, g2; veyen] veyan b3, o1, o2, g2; dejús] de sobre b2; desota b3, o1, o2, g2; dessota b5; tenie] 
tenia b3, o1, o2, g2, b5. 38. abastaven] arribavan b3, o1, o2, g2; arribaven b5; devant] davant b5. 39. digué-li] li 
diguè b3, o1, o2, g2, b5. 40. noble] y noble b2; esforçat] esforsat b2, o2; ací] assi b2, b3, o1, o2, g1, g2; leal] lleal 
b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5. 41. muller] om. b3, o1, o2, g2, b5; muller y amiga b4; aveu] haveu b3, o1, o2, g2, 
b5;  y] om. b4. 42. dexàreu] deixareu b2, b3, o1, o2, g2; soles] solas b3, o1, g2. 43. montanya] muntanya b5; mon] 
son b5; a] om. o2. 44. honestitat] honestedat b2, b5; honestidat b3, o1, o2, g1, g2.   
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aquella que us posí la cadena de or en lo coll, posant-vos  en possessió  del meu cos y de  45 

la mia amor;  jo só aquella a qui vós  donàreu tres anells molt gentils y molt richs. Y per ço, 

lo meu dolç y leal amich y senyor Pierres, mirau si jo só aquella que vós demanau. 

 Y llavors deixà caure los vels que aportave en lo cap y los seus resplandents cabells 

caygueren fins als genolls.  

 

[XXXV] Com Pierres veé la sua gentil esposa Magalona, ell la conegué tantost y llevà's de 

peus y la començà de abraçar y besar molt dolçament ab gran amor. 
 

 Quant lo noble y gentil cavaller Pierres veé la sua gentil amiga y esposa Magalona 

sense aquells vels que aportave, ell tantost la conegué y llevà's de peus, y començaren-se 

[30r] de abraçar y besar ab grandíssima amor y tant dolçament com pogueren, y del 

grandíssim plaher  que entre ells dos avie  ploraven en gran manera.  Y de aquesta manera 

estigueren  una gran estona que no se podien dir res la hu a l'altre, de la estremada alegria 5 

que los dos tenien. Y aprés se assegueren y interrogaren-se la hu a l'altre de les sues 

fortunes. Jo no podrie dir la meytat del plaher y de la alegria que los dos ensemps tenien, 

emperò  remet-ho  a la discreció  de cada hu,  car molt  millor  se pot  pensar  que no dir ni 

tampoch  escriure. Y may  se fartaven de besar  y de contar llurs  grans desventuras, car de 

 

45. que] qui b5. 46. per ço] perso o2. 47. dolç] dols b2, b3, o1, o2, g1, g2; leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5. 
48. llavors] llavòs b3, o1, o2, g2; deixà] se deixà b2; dexa b5; caure] caurer b2; aportave] aportava b3, o1, o2, g2, 
b5; resplandents] respladents o2; resplendents b5. 49. caygueren] cayguerenli b5. 
 

XXXV. veé] vehé b2, b3, o1, b5; tantost] om. b2; llevà's] alçàs b2; de] en b2; abraçar] abrassar o1; abrasar g2; 
dolçament] dolsament g2.  1. quant] com b5; Pierres] Pieres b3; gentil] gentill o2; veé] vehé b2, o1, b5. 2. sense] 
sens b5; aportave] aportava b3, o1, o2, g2; llevàs] se alçà b2; de peus] en peus b2; de paus o1. 3. abraçar] 
abrassar o1; grandíssima] grandissim b2, o2; tant] tan b5; dolçament] dolsament g2. 4. plaher] contento b2; 
entre] en o1; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5; ploraven] ploravan b3, o1, o2, g2. 5. podien] podian b3, o1, o2, 
g2; la hu] lo hu b2, b5; la hu à altre o2; la hu del altre b4; estremada] extremada b5. 6. tenien] tenian b3, o1, o2, 
g2; interrogaren-se] enterrogarense b2, g1; se interrogaren b3, o1, o2, b5; se interrogren g2, la hu a l'altre] lo hu 
del altre b3, o1, o2, g2, b5; la hu del altre b4; les sues] las suas b3, o1, o2, g2; les llurs b5. 7. fortunes] fortunas b3, 
o1, o2, g2; podrie] podre b2; podria b3, o1, o2, g2, b5; alegria] contento y alegria b2; ensemps] om. b2; junts b3, 
o1, o2, g2, b5; ensenps g1; tenien] tenian b3, o1, o2, g2; tingueren b5. 8. remet-ho] ho remeto b2, b3, o1, o2, g2; 
ho remet b5; car] que o1, g2. 9. escriure] escriurer b2, o2; y may se fartaven] no assaciantse may b2; y may se 
fartavan b3, o1, o2, g2; besar] besar-se b2; contar] comptarse b2; comptar g1, b5; llurs] les sues b2; desventures] 
desventures b5; car de] que o1, g2.  
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tot aquell dia fins a mitja nit no feren altra cosa sinó besar y abraçar tant com podien.  10 

 Y llavors Magalona li contà com ella avia haguts los catorze barrils d’or qu·ell avie 

perduts y com ella ne avia ja despés una gran partida per a edificar aquella iglésia, de la 

qual  cosa  Pierres  ne agué  molt gran plaher. Y, aprés totes aquestes coses, concertaren los     

dos en quina manera ho denunciarien al comte y a la comtesa. Llavors Pierres li dix que ell 

avia promés y fet vot de estar allí un mes abans que no se manifestaria a ningú d'ells y que 15 

encara no ere passat aquell mes. Y Magalona li dix:  

 —  Senyor, si vós voleu, jo aniré a casa del senyor comte y comtesa y acabaré ab    

ells  que  si volen  saber alguna  cosa  de  la vostra vinguda, que  vinguen  ací lo dia  que  

lo  vostre vot  serà  cumplit.  Y quant  ells seran  ací,  jo los  faré entrar  en aquesta cambra, 

llavors vós y jo ensemps podríem-nos manifestar a ells. 20 

 Y lo noble Pierres li dix: 

 —  Sie fet axí com a vós parrà que millor sia. 

  Y Magalona ordenà que lo seu Pierres dormís aquella nit a la sua cambra per estar 

millor a son plaher y ella dormí en una altra cambra. 

 

10. dia] díe b5; mitja] mija b5; feren] feran o2; besar] besarse b3, o1, o2, g2, b5; abraçar] abraçarse b3, o2, g2, b5; 
abroçarse o1; podien] podian b2, b3, o1, o2, g2. 11. llavors] llavòs b2, g1, g2; contà] comptà b2, g1, b5; comta o2; 
avia] havia o1, b5; haguts] aguts b2, g1; barrils] barrills g1; d'or] de trezor b2; de or b3, o1, o2, g2, b5; qu·ell] 
que ell b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5. 12. avia] havia o1, b5; despés] repartit b2; 
pera] para b3, o2; per b5. 13. agué] tingué b2; hagué b3, o1, g1, g2, b5; molt] om. b2; plaher] contento b2; aprés] 
aprés de b2, b3, o1, o2, g1, g2, b4, b5; totes aquestes coses] estas coses b2; totas aquestas cosas b3, o1, o2, g2.    
14. los dos] abdos b5; en quina] en que b3, o1, o2, g2; denunciarien] denunciarian b3, o1, o2, g2; denunciaren 
g1; llavors] llavòs b2, b3, o2, g1, g2; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 15. avia] avie b2, g1; havia o1, b5; no se] que 
nos o1.  16. d’ells] de ells b5; ere] era b2, b3, o1, o2, g2, b5; li dix] li digué b3, o1, o2, g2, b5. 17. voleu] vulèu g2; y 
acabaré ab ells] y acabaré ab ell b1; dientlos b2. 18.alguna] ninguna b2, b3, o1, o2, g1, g2, b4; vinguda] venguda 
g1; vinguen] vingan b2, b3, o1, o2, g2; ací] assi b2, b3, o1, o2, g1, g2; lo dia que] lo Diumenge lo qual dia b2.    
19. lo vostre] vostre o1, g2; cumplit] cumplia o2; quant] com b5; ací] assi b2, b3, o1, o2, g1, g2; faré entrar] diré 
que entren b2; aquesta] esta b2. 20. llavors] llavòs b3, o1, o2, g2; ensemps] om. b2; junts b3, o1, o2, g2, b5; 
podríem-nos] nos podriem b2; nos podrem b3, o1, o2, g2, b5; a ells] a la sua bona gracia b2. 21. dix] digué b3, 
o1, o2, g2, b5.  22. sie] sia b3, o1, o2, g2, b5; axí com] de la manera b2; aixi com b3, o1, o2, g1, g2; a vós parrà que 
millor sia] aparega millor a vostra persona b2; a vos pareixera que sia millor b3, o2, g2; a vos parexerà que sia 
millor o1.  23. que lo seu Pierres dormís aquella nit] un llit b2; a la] en la b2, o1; sua] om. o2; per estar millor a 
son plaher] en lo qual pogués lo seu dols y amat espòs Pierres descançar y dormir aquella nit b2. 24. ella 
dormí] ella sen anà aixi mateix a dormir b2; una altra] altre b2. 
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[XXXVI] Com Magalona no pogué dormir aquella nit del gran plaher que tenie y vestí's la 
roba de hospitalera y vingué a la cambra ahont Pierres dormia per a veure com estave, y 
tantost prengué comiat de ell. 
 

 Magalona aquella nit no pogué gens dormir del gran plaher que tenie dintre lo seu 

cor  y  desijave  molt  que  fós  de  dia,  per  anar  a donar alguna  consolació al comte y a la 

comtesa [30v], car bé sabie que estaven molt desconsolats y pesava-li molt en grandíssima 

manera perquè encara restaven quatre dies del mes que Pierres avie fet vot de no 

descobrir-se  a  pare  ni  a  mare. Y  tant  prest  com  fonch  de dia ella se vestí los vestits de 5 

hospitalera que acostumave aportar y vingué a la cambra ahont Pierres dormia, que 

tampoch no avia pogut dormir de tota la nit. Y Magalona prengué comiat d'ell y anà a casa 

del comte y de la comtesa, los quals li feren molt gran festa car la amaven molt. Y tantost 

lo comte la prengué per la mà y féu-la seure al seu costat y la comtesa a l'altra part. Y la 

gentil Magalona los digué semblants paraules:  10 

 —  Senyor Comte, y a vós senyora Comtesa, jo só vinguda a vosaltres per declarar-

vos una visió que jo he vista aquesta mateixa nit que és passada, perquè us aconsoleu y 

viscau ab esperança, car may persona ninguna no deu desconfiar de nostre senyor Déu.    

A mi·m semblava, senyors, que·l benaventurat sant Pere venie devant y portave per la mà 

un cavaller jove molt gentil y ell me deÿa: «Aquest és el cavaller per qui tu tant de bon   15 

cor pregas».  Per ço, senyor y senyora,  açò és cosa que  per cert se deu dir,  car jo sé bé que 

 
XXXVI. plaher] contento b2; que] om. b2 ; tenie] tenia b3, o1, o2, g2; y vestís] vestís b2; his vestí b3, o1, o2, g2; es 
vestí b5; ahont] ahon b5; veure] veurer b2; estave] estava b3, o1, o2, g2; prengué comiat] lo saludà molt 
cortesament b2; de ell] dell b3, o1, o2, g2. 1. gens] en ninguna manera b2; del gran plaher] sent la causa lo gran 
contento b2; que] om. b2; tenie] tenia b3, o1, o2, g2, b5; dintre lo seu] en son b2. 2. desijave] desitjave b2; 
desitjava b3, o1, o2, g1, g2; desijava b5; dia] díe b5. 3. car] que o1, g2; sabie] sabia b3, o1, o2, g2, b5; estaven] 
estavan b3, o1, o2, g2. 4. restaven] restavan b3, o2, g2; faltavan o1; quatre] quatra b3, o2; dies] dias b3, o1, o2, g2; 
avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5.  5. descobrir-se] descubrirse b2, b3, o1, g2; ni a mare] ni mare b2; dia] día b5.  
6. acostumave] acostumava b3, o1, o2, g2, b5; vingué] anà b2; ahont] ahon b5; avia] havia o1, b5. 7. comiat] 
llicencia b2. 8. feren] feran b2; molt] om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; car] perque o1; que g2; amaven] amavan b3, 
o1, o2, g2. 9. la mà] una mà b5; seure] asseurer b2; seura o2; al altra] a la altra b5. 10. paraules] paraulas b3, o1, 
o2, g2. 12. és passada] ara és passada b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 13. esperança] esperansa g2; car] que o1, g2.      
14. mi·m] mi me b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; semblava] semblave b2; venie] venia b3, o1, o2, g2; me veníe b4; me 
venia b5; devant] devanr b1; davant g1, b5; portave] aportave b2, g1, b4; aportava b3, o1, o2, g2, b5. 15. gentil] 
gantil g1; deÿa] deye b2, g1; el] lo b2, o1, b5; per qui] al qual b5. 16. ço] això o1, g2; so o2; senyor y senyora] 
senyors b2; açò] això o1, g2; asó o2; que] om. b2; se] hom b5; car] perque o1, g2. 
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vosaltres sou molt trists per causa de aquest fill, emperò creyeu lo que jo us dich, que 

abans de poch temps lo veureu viu y ben alegre a vostre fill. Per ço jo us prech humilment  

que fassau llevar los paraments que aveu posats de dol y  que n’i fassau posar de altres 

que sien de plaher y alegria. 20 

 Y quant  lo comte  y la comtesa  oÿren axí  parlar a  la hospitalera, ells  ne foren  molt 

alegres, emperò no podien creure que llur fill en ninguna manera fós viu, mes per amor 

d'ella feren llevar tots los draps que tenien posats de dol. Y pregaren molt a la hospitalera 

que dinàs ab ells, emperò lo seu cor no podie comportar de estar un poch tant solament 

absenta de la presència de Pierres, y digué'ls que havia de negociar algunes coses per lo 25 

hospital que eran molt necessàries, que li perdonassen; y prenguè comiat d'ells. Y digué'ls 

que  lo  diumenge següent  vinguessen a la iglésia  de sant Pere, car tenia  ferme esperança 

que  abans que no se partirien  de allí nostre  senyor Déu y sant Pere  los donarien  algunes   

bones noves de les quals tots ne serien alegres. Y lo comte y la comtesa li prometeren que 

ells hi anirien. Y llavors Magalona se'n tornà a Pierres que la estave esperant ab molta 30 

afectió. Y Magalona li contà lo que ella avie [31r] dit al comte y a la comtesa molt 

llargament, y que li havien promés de venir lo diumenge primer vinent. Y Magalona féu 

fer molts vestits y atavius per ella y per lo seu dolç y leal amich Pierres. 

 

17. sou] estàu b3, o1, o2, g2; trists] tristos b2, b3, o1, g2; creyeu] creheu b5; lo] ço b5; jo] om. b5. 18. ço] per o1, g2; 
so o2. 19. fassau] façau b5; aveu] haveu b3, o1, o2, g2, b5; de] del o2, g1, b5; n·i] ne hi b5; fassau] façau b5; de] 
om. b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5. 20. sien] sian b3, o1, o2, g2, b5; y alegria] de alegria b4. 21. oÿren] ohiren b2, o1, o2, 
b5; hoiren b3, g2; hohiren g1; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g2. 22. podien] podian b3, o1, o2, g2; creure] creurer b2, b3, 
o1, o2, g2; mes] mas b5. 23. llevar] traurer b2; lleva g1; tenien] tenian b3, o1, o2, g2; posats] om. b5; de] del b3, 
o2, g1, g2, b5. 24. podie] podia b3, o1, o2, g2, b5. 25. absenta] ausenta b2, b3, o1, o2, g2, b5; digué'ls] los digué o1, 
g2; havia] avie b2, g1; avia b3, o2, g2; negociar] nogociar o2; algunes coses] algunas cosas b3, o1, o2, g2.          
26. eran] eren b2, g1, b5; molt] mol o2; necessàries] necessarias b3, o1, o2, g2; li] loy b5; prengué comiat] 
despedintse b2; prenent comiat b5; digué'ls] los digué b2, o1, g2. 27. car] perque o1, g2; ferme] ferma b2, b3, o1, 
o2, g1, g2; esperança] esperansa o2, g2. 28. que no] no b2, b5; partirien] partirian b3, o1, o2, g2; nostre] que 
nostre o1, g2; Déu] Deu Jesu-Christ g2; donarien] donarie b2; donarian b3, o1, o2, g2; donaria b5; algunes] 
algunas b3, o1, o2, g2. 29. bones noves] bonas novas b3, o1, o2, g2; les quals] las quals b3, o1, o2, g2; serien] 
serian b3, o1, o2, g2. 30. anirien] anirian b3, o1, o2, g2; llavors] llavòs b3, o1, o2, g2; llevòs g1; que] lo qual b2; 
qui b5; estave] estava b2, b3, o1, o2, g1, g2; molta] gran b2. 31. afectió] afició b2; afecció b3, o1, o2, g1, g2, b5; 
contà] comptà b2, g1; recomptà b5; lo] ço b5; avie] avia b3, o2, g2; havia o1, b5. 32. que] com b5; havien] avien 
b2, g1; avian b3, g2; havian o1; avia o2. 33. atavius] ataviaments b2; ativis b3; atavis o1, o2, g2; ativius g1; per] 
per a b3, o2, g2; dolç] dols b3, o1, o2, g1, g2; leal] lleal b2, b3, o1, o2, g1, g2; lleyal b5; amich] espòs b2. 
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[XXXVII] Com lo comte y la comtesa vingueren a la iglésia de sant Pere lo dia assignat y 

allí trobaren a llur fill Pierres en la cambra de la hospitalera. 

 Lo diumenge assignat lo comte y la comtesa vingueren ab gran companyia a la 

iglésia  de   sant  Pere  de  Magalona  y  allí   oÿren missa.  Y  quant  lo  ofici  fonch  acabat, 

la hospitalera vingué y posà's al mitg del comte y de la comtesa y digué'ls que ella volia 

parlar ab ells un poch en secret, y ells anaren-se'n tots dos ensemps ab ella de molt bona 

gana. Y quant ells foren prop de la cambra de la hospitalera ella los digué semblants 5 

paraules: 

 —  Vós, senyor Comte y senyora Comtesa, conexereu bé a vostre fill si·l veyeu? 

 Y  llavors respongueren  promptament  que sí. Y quant ells entraren  en la cambra y    

lo noble cavaller Pierres veé a son pare y a sa mare, ell tantost se agenollà devant ells.            

Y quant ells lo veren corregueren prestament per a abraçar-lo y estigueren una 10 

grandíssima estona sens que no podien dir res los uns als altres. Y tantost les noves 

corregueren per tota la ciutat que Pierres ere vingut. Y llavors veren tots los cavallers         

y totes les dames de la ciutat y tota la altra manera de gent que corrien a fer festes               

a Pierres. Y entretant que lo comte y la comtesa y  Pierres parlaven ensemps,  Magalona de 

prest entrà dintre la sua cambra  per vestir-se y ataviar-se  de aquelles vestidures reals que   15 

 
XXXVII. vingueren] anaren b2; a llur] llur o1, g2; lo llur b5. 1. vingueren] anaren b2. 2. oÿren] ohiren b2, b3, 
o1, o2, g1, g2, b5; quant lo ofici fonch acabat] acabada que fonch la missa b2.  3. la hospitalera vinguè] vingué 
la hospitalera b2; y posà's] his posà b3, o1, o2, g2; al mitg] en mitg b4; en mig b5; digué'ls] los digué o1, g2; 
volia] volie b2, g1. 4. ells] ell o2; anaren-se'n] sen anaren b2, b3, o1, o2, g2, b5; anarense g1; ensemps] en 
companyia b2; junts b3, o1, o2, g2; juncts b5; ab ella] de ella b2. 5. y quant ells foren prop de] y estant cerca de 
b2; e com ells foren prop b5. 6. paraules] paraulas b3, o1, o2, g2. 7. conexereu] coneixereu b2, o1, g2; 
coneixeren o2; veyeu] veheu o2. 8. llavors] llavòs b3, o2, g2; llevòs g1; ells b5; quant] com b5. 9. veé] vehè b2, 
o1, b5; a son] son b5; a sa] sa g1, b5; tantost] om. b2; agenollà] agonollà o2; devant] davant b5; ells] de ells b2; 
dells o1; y] om. b2; e b5. 10. quant] com b5; per a] per b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; abraçar-lo] abrassarlo o1; 
grandissima] gran b2. 11. podien] podian b3, o1, g2; pogueran o2; se podien b4; dir res] dirse paraula b2; y 
tantost les noves corregueren] luego ja corregué la notícia b2; y tantost las novas corregueren b3, o1, o2, g2. 
12. ere] era b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; y llavors] de la qual b2; y llavòs b3, o2, g2; y llevòs g1; veren] vingueren b2; 
veheren b3, o1, o2, g1, g2; vehereu b5; cavallers] cavaller g1; y totes les dames] les dames b2; y totas las damas 
b3, o1, o2, g2. 13. de la ciutat] om. b2; la altra manera de gent] la demès gent de la ciutat b2;  corrien] corrien 
plena de alegria b2; corrian b3, o1, o2, g2; festes] festas b3, o1, o2, g2. 14. y entretant] mentres b2; parlaven] 
parlavan b3, o1, o2, g2; ensemps] om. b2; junts b3, o1, o2, g2; juncts b5; de prest] om. b2; de sopte b5; entrà] sen 
entrà b2; dintre] dins b2, b5. 15. aquelles vestidures] aquellas vestiduras b3, o1, o2, g2; avie] avia b3, o2, g2; 
havia o1, b5; fetes] fetas b3, o1, o2, g2; y apres] om. b2. 
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avie fetes fer, y aprés com fonch bona y vestida, vingué devant lo comte y la comtesa.        

Y quant ells la veren foren molt espantats de ahont podie ésser vinguda  aquella tant gentil 

dama. Y lo noble Pierres se llevà de peus y anà a besar-la, de la qual cosa tots ne foren 

molt maravellats  en gran manera, y llavors Pierres la prengué  per la mà y dix  de aquesta 

manera:   20 

 – Amats senyor pare y mare, sapiau que aquesta és la dama per qui jo·m partí de 

vosaltres y certifich-vos que és filla del rey de Nàpols.  

 Y llavors [31v] lo comte y la comtesa y tots los cavallers y les dames que allí se 

trobaren, tots lo abraçaren ab grandíssima alegria y feren-ne infinides gràcies a nostre 

Senyor. 25 

 

[XXXVIII] Com se saberen les noves per tota la terra de Provença que Pierres era vingut y 

de las festas que·s feren, las quals duraren trenta y dos dies. 

  Com les noves anaren per tota la terra de Provença que lo noble Pierres era vingut, 

que era en la iglésia de sant Pere de Magalona, tantost aguéreu vist venir tota manera de 

gent, així de peu com de cavall, y tots los grans senyors per amor de Pierres feÿen justas y 

 

16. com] quant b2, o1; bona] om. b2; devant] davant b5. 17. quant] com b5; foren] restaren b2; espantats] 
espantats, estant suspesos b2; ahont] hont b2, b3, o1, o2, g1, g2; hon b5; podie] podia b3, o1, o2, g2, b5; tant] tan 
b5; gentil] hermosa y gentil b2. 18. se llevà de peus] se alça de la cadira b2. 19. llavors] llavòs b3, g2; llevòs g1; 
dix] los dix b2; digué b3, o1, o2, g2, b5. 21. senyor] senyors o1, b4, b5; jo·m] jo vas o1, g2; yo me b5. 22. certifich-
vos] vos certifico o1, g2; que] que ella b2, b3, o2, g1, b5; com ella o1, g2. 23. y llavors] llavos b2, b3, g2; llevòs g1; 
tots] om. o1; les dames] las damas b3, o1, o2, g2. 24. trobaren] trobaven b2; lo] los b2, b3, o1, o2, g1, g2, b5; 
abraçaren] abrassaren o1; grandíssima] grandíssima o2; y feren-ne] y ne donaren b2; ferenne b3, o1, o2, g2; 
infinides] duplicadas b2; infinitas b3, o1, o2, g2; infinites g1; gràcies] gracias b3, o1, o2, g2. 

 
XXXVIII. saberen] sabè b2; saberan o2; les noves] la noticia b2; las novas b3, o1, o2, g2; Provença] Provança o2; 
Provensa g2; era] ere b2, g1; las festas] les festes b2, o2, g1, b5; que·s] que b3, o1, o2, g1, g2, b5; las] les b2, g1, b5; 
trenta y dos] treata y dos o1; trenta b5; dies] dias b3, o1, o2, g2. 1. les noves] la noticia b2; las novas b3, o1, o2, 
g2; anaren] agué arribada b2; Provença] Provança o2; Provensa g2; que] y que b2; era] ere b2, g1. 2. aguéreu] 
agueren b1; haguereu b3, o1, o2, g2; hagueren b5. 3. així de peu] qui a peu b2; axí de peu b5; com de cavall] 
qui a cavall, moguts del gran contento avien tingut de la alegre noticia  b2; y tots] tots b5; per amor] per lo 
entrenyable amor b2; per honor b5; de Pierres] que tenien a Pierres b2; feyen] feren b2; feyan b3, o1, o2, g2; 
justas] grans justes b2; justes g1, b5.  
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torneigs, y tot lo poble comú feÿen danças y altres jochs de molt grans plahers. 

 Y  quant  lo  comte  y  la  comtesa  oÿren les grans  fortunes  y  perills  dels  quals 5 

nostre senyor  Déu havie deslliurat a son fill Pierres y a Magalona, lo comte  prengué a son 

fill Pierres per la mà y anà-sse'n devant lo altar de sant Pere y la comtesa prengué a la 

gentil donzella Magalona y anaren tots plegats de molt bon cor a donar gràcias a nostre 

senyor Déu y al gloriós sant Pere. Y quant tot aço fonch fet, lo comte dix a Pierres:  

 —  Mon fill, pus axí és que aquesta tan noble dama ha fet tant per vós, jo vull que 10 

vos caseu ab ella.   

 Y llavors Pierres dix a son pare: 

  —  Senyor pare, quant  jo la traguí de casa de son pare, jo tenie  en la mia voluntat

de pendre-la per muller ab vostra licència y manament; a honra vostra y de la mia 

senyora, jo só content de casar-me ab ella devant tots.  15 

 Y tantost feren venir un bisbe y la comtesa los donà anells molt gentils y molt richs, 

ab  los  quals  Pierres  y la gentil  Magalona  se  desposaren. Y  per tota aquella terra feren 

molt grandíssimes festes, les quals duraren trenta-dos dies sense may cessar. Y deÿen tots 

los de la terra que may avien vist [que] en un cos humà nostre senyor hagués posada tanta  

 

4. torneigs] tornetig o2; torneig g1, g2; y tot] seguint b2; comú] cumù b2; en comu b3, o1, o2, g2, b5; feyen] om. 
b2; feyan b3, o1, g2; feya b5; danças] ab lindes dances b2; dansas o1, g2; dances g1, b5; altres] altres b3; molt] 
molts b4; grans plahers] gran divertiment b2; gran plaers g1; gran plaher b5. 5. quant] com b5; oÿren] agueren 
ohit b2; ohiren b3, o1, g2, b5; ohìran o2; les grans] grans b1; las grans b3, o1, o2, g2; fortunes] fuortunes b2; 
fortunas b3, o1, o2, g2; y perills] y perills que los dos avien passat b2; dels quals] de las quals b2. 6. nostre 
senyor Deu] deu nostre senyor b2; havie] los avia b2; avia b3, o2, g2; havia o1, b5; avie g1; a son fill Pierres y a 
Magalona] om. b2; a llur fill Pierres e a Magalona b5. 7. y anà-sse'n deuant lo altar de sant Pere] om. b2, b3, o1, 
o2, g1, g2, b5; a la] la de la b2. 8. plegats] junts b2; gràcias] gracies b5. 9. y] y aixi mateix b2; sant Pere] Sant 
Pera o2; quant] com b5; açò] asó o2; dix] digué b3, o1, o2, g2, b5. 10. mon fill] fill amat b2; fill meu b5; pus] puix 
b2, b3, o1, o2, g2, b5; axí] aixi b2, b3, o1, o2, g1, g2; tan] tant b2, o1, o2, g1, g2; noble] excellent y noble b2; per 
vós] per vostre amor b2; jo vull] es la mia voluntat b2. 11. vos] us b5.  12. y llavors] llavors b2; llavòs b3, o2, 
g1, g2; dix a son pare] respongué a son pare y dix-li b2; digué a son pare b3, o1, o2, g2, b5. 13. senyor pare] 
pare y senyor b2; quant] con b5; traguí] treguì b2, g1; tenie] ja tenia b2; tenia b3, o1, o2, g2, b5. 14. pendre-la] 
pendrerla b2; muller] ma esposa b2; vostra] vostre o2; licència] llicencia b2; llicencia b3, o1, o2, g1, g2, b5; mia 
senyora] mia senyora mare b2, b5. 15. content] molt content b2; tots] de tots b2, b3, o1, o2, g1, g2; tothom b5. 
16. gentils] gentills o2. 17-18. y per tota aquella terra feren molt grandíssimes festes] celebrarense per tota 
aquella terra grandissimes festes ab tota ostentaciò y magestat b2; y per tota aquella terra feren molt 
grandissimas festas b3, o1, o2, g2, b5. 18. les] las b3, o1, o2, g2; trenta-dos] trenta y dos b2, o1, b5; dies] dias b3, 
o1, o2, g2; sense] sens b2, b5; sensa o2; cessar] parar o1, o2, g2, b5; deyen] deyan b3, o1, o2, g2. 19. avien] avian 
b3, o2, g2; havian o1; havien b5; cos] cors b5; senyor] senyor Déu b3, o1, b4; hagués] agués b2.  
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gentileza com en la gentil Magalona.  20 

 Axí estigueren en gran alegria trenta y dos dies ab tants jochs que era maravella, 

perquè cada hu se esforçave en fer lo millor que podie per amor de llur senyor Pierres y de 

la gentil Magalona. 

 

[32r] [XXXIX] Com lo comte y la comtesa visqueren aprés del dit casament deu anys y 

aprés Pierres los féu soterrar en la iglésia de sant Pere. 

 

 Aprés que la festa fonch passada, visqueren en grandíssima pau lo comte y la 

comtesa deu anys aprés del dit casament, y aprés moriren. Y Pierres los féu soterrar     

molt sumptuosament en la iglésia de sant Pere. Y aprés del comte y la comtesa, Pierres y  

la gentil Magalona  visqueren vuyt anys  y hagueren un fill molt gentil, lo qual fonch molt 

valent y esforçat. Y aprés, així com conta la present història, fonch rey de Nàpols y comte 5 

de Provença. Y lo noble Pierres y la gentil Magalona visqueren en santa y honesta vida y 

moriren santament y foren soterrats en la iglésia de sant Pere, prop del comte y de             

la  comtesa, ahont  la gentil Magalona edificà lo demunt dit hospital. Y ara vuy en dia y ha  

 

20. gentileza] gentilesa b2, b3, o1, o2, g2; de gentilesa b5. 21. axí] y aixi b2, b3, o1, o2, g2, b4; en gran alegria] om. 
b2; dies] dias b3, o1, o2, g2; ab tants jochs] ab tanta varietat de jochs graciosos b2; ab tants de jochs b5; era] ere 
b2, g1; maravella] gran maravella b2. 22. esforçave] esforçava b3, o1, g2; esforsava o2, g2; podie] sabie b2; 
podia b3, o1, o2, g2, b5. 22-23. per amor de llur senyor Pierres y de la gentil Magalona] y desitjant tots 
demostrarse en lo afecte y amor que a llur senyor Pierres y a la gentil Magalona tenien b2. 

 

XXXIX. en la] en g2. 1. aprés que la festa fonch passada] passada que fonch la festa b2; visqueren en 
grandíssima pau lo comte y la comtesa deu anys aprés del dit casament] visqueren lo compte y la comptessa 
après del dit casament deu anys en grandissima pau, y amor b2. 2. aprés] om. b2; Y Pierres] Pierres b2.            
3. molt sumptuosament] ab sumptuosa sepultura b2; y aprés del comte y la comtesa] després de la mort del 
dit compte y la comptessa b2. 4. y hagueren] de la qual unió los concedí nostre senyor Deu b2; y agueren o2. 
5. valent] balent o2; esforçat] esforsat b2, o2; aprés així com] om. b2; e aprés, axí com b5; conta] recompta b5; 
fonch rey de Napols] que despres fonch rey de Napols b2. 6-7. y lo noble Pierres y la gentil Magalona 
visqueren en santa y honesta vida y moriren santament] acabaren los ben volguts y enamorats Pierres y 
Magalona en sa santa y honesta vida b2. 7. y foren] foren b2; en la iglésia] en la mateixa iglesia b2; prop] cerca 
b2; del comte y de la comtesa] del compte y la comptessa sos pares b2. 8. ahont] ahon b5; la gentil Magalona 
edificà] avia edificat la gentil Magalona b2; la gentil Magalona edifià g2; demunt] om. b2; damunt b5; y ara 
vuy en dia] y en lo dia de vuy b2; e ara vuy en díe b5; y ha] hi ha b2, b3, o1, g1, g2, b5.   
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una molt gentil iglésia, la qual és molt ben servida a honor y reverència de nostre senyor  

Déu y de la gloriosa e intemerada mare sua y Senyora nostra, y dels gloriosos y 10 

benaventurats apòstols sant Pere y sant Pau, als quals preguem de bon cor que en aquest 

món nos donen salut, pau y alegria, y en l'altre la vida perdurable. Amén. És la dita iglésia 

prop de Mompeller en una isla petita, la qual iglésia se és anomenada fins ara la iglésia de 

Magalona y és cap de bisbat, del qual bisbat és lo sobredit Mompeller.  

 Y per amor de açò que tinch dit se anomena aquesta història la història de la gentil 15 

Magalona, perquè ella fonch la primera fundadora de aquella santa iglésia y hospital. Y 

aprés ella  y lo noble Pierres son marit y altres  la aumentaren en molts gentils y profitosos 

edificis y en rendes y en altres béns, tant que ara és sumptuosa y molt excel·lent iglésia. 

 

Ací acaba la història de la gentil Magalona.522 

 

9-12. la qual és molt ben servida a honor y reverència de nostre senyor Déu y de la gloriosa e intemerada 
Mare sua y Senyora nostra, y dels gloriosos y benaventurats apòstols sant Pere y sant Pau, als quals 
preguem de bon cor que en aquest món nos donen salut, pau y alegria, y en l'altre la vida perdurable. Amén] 
la qual es obrada de sumptuosos edificis, y molt ben dotada de las rendas que son espòs Pierres y altres 
particulars hi deixaren b2; la qual […] Sant Pere, y San Pau, als preguem [...] o2; [...] donguen salut, pau e 
alegria, en en lo altre [...] b5.  13. prop] cerca b2; Mompeller] Montpeller b2, b3, o1, o2, g1, g2; Muntpeller b5; 
isla petita] illa petita b5; iglésia] om. b2. 14. iglésia de Magalona] Iglesia de Magalona per esser estada ella la 
primera fundadora de aquell Sant Hospital b2; de bisbat] del bisbat b2; del qual] y del qual b2; lo sobredit] 
sobredit o2; Mompeller] Montpeller b2, b3, o1, o2, g1, g2; Muntpeller b5. 15-18. Y per amor de açò que tinch 
dit se anomena aquesta història la història de la gentil Magalona, perquè ella fonch la primera fundadora de 
aquella santa iglésia y hospital. Y aprés ella  y lo noble Pierres son marit y altres  la aumentaren en molts 
gentils y profitosos edificis y en rendes y en altres béns, tant que ara és sumptuosa y molt excel·lent iglésia] 
És dita iglesia y hospital  molt ben servida a honor y reverència de nostre senyor Déu y de la gloriosa y 
humil verge Maria mare sua y Senyora nostra, y dels gloriosos princeps y apòstols de la Iglesia sant Pere y 
sant Pau, als quals preguem de bon cor que en aquesta vida nos donen salut, pau y alegria, y en l'altra nos 
alcancen del Senyor la gloria. Amén. b2. 15. de açò] de això o1, g2. 17. y altres] altres b5; gentils] gentil g1.    
18. profitosos] profitossos o2; rendes] rendas b3, o1, o2, g2; excellent] excellent y santa b3, g2, b4; excelent y 
santa o1, g1, b5; exelent y santa o2. 19. ací] aquí b2; assi g1; acaba] se acaba b2; de la gentil Magalona] de 
Pierres de Provença y de la gentil Magalona b2; del noble y esforçat cavaller Pierres de Provença y de la 
Gentil Magalona g1; Ací acaba la història de la gentil Magalona] om /Laus Deo. b3, o1, o2, g2, b5. 

                                                 
522 Sense colofó en b3, o1, o2, g2. 
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TAULA DE CAPÍTOLS523 

               

[I] Ací comença la història del noble y venturós cavaller Pierres de Provença y 

de la gentil donzella Magalona 

[II] Com lo Comte y tots los barons y cavallers ordenaren un torneig, del qual 

torneig Pierres n'hagué lo pris. 

[III] Com lo noble cavaller Pierres demanà llicència a son pare per anar a veure 

lo món. 

[IV] Com lo comte y la comtesa moguts de compassió de llur fill Pierres li 

donaren llicència para que anàs a veure lo món. 

[V] Com lo noble Pierres vingué en lo camp per anar a las justas. 

[VI] Com foren fetes moltes justes de part del rey y a requesta de la gentil 

Magalona 

[VII] Com Pierres contemplava en la molt estremada gentileza y graciositat de 

la bella y gentil Magalona. 

[VIII] Com la ama de Magalona trobà a Pierres en la iglésia y parlà ab ell de part 

de Magalona. 

[IX] Com se partí la ama de Pierres. 

[X] Com Pierres trobà un dia la ama de Magalona en la iglésia y acostà’s a ella 

per a dir-li alguna cosa en secret. 

[XI] Com la ama tornà a Magalona 

[XII] Com la ama de Magalona parlà ab Pierres. 

                                                 
523 La versió francesa de François Roudaut (París 2009) dóna una taula de 28 capítols, a partir de 
l'edició de B. Buyer feta a Lió entre 1477-1479, que duu la data de 1472 a l'explicit. 
 



482 
 

[XIII] Com Pierres anà a parlar ab la gentil y graciosa Magalona per la porta del 

jardí. 

[XIV] Com la gentil Magalona no·s podia fartar de parlar de Pierres ab la sua 

ama. 

[XV] Com misser Jordi de la Corona partí de Roma per anar a Nàpols, per a fer 

moltes justes per amor de la gentil Magalona. 

[XVI] Com los cavallers se'n tornaren tots cada hu en sa terra molt pensatius 

perquè no sabien qui era aquell noble y esforçat cavaller tant valent que la 

honra se'n portava. 

[XVII] Com Pierres y Magalona deliberaren de partir de Nàpols per anar a 

Provença. 

[XVIII] Com Pierres se'n portà la gentil Magalona. 

[XIX] Com la ama no trobà la gentil Magalona dintre la cambra ahont ella 

dormia. 

[XX] Com la gentil Magalona dormia sobre les cames del seu amat Pierres, lo 

qual prenia molt gran plaher en mirar la sua gran gentileza y apres tornà en 

gran tristeza. 

[XXI] Com Pierres anave darrera lo ausell y li tirave pedras perquè dexàs lo 

sendat, lo qual se n'entrà en la mar y dexà caure lo sendat dintre de la mar. 

[XXII] Com lo patró de la nau prengué a Pierres, que anave perdut per la mar, y 

lo va presentar al gran soldà de Babilònia per captiu. 

[XXIII] Com Magalona se despertà, la qual dormia sobre lo manto de Pierres, y 

trobà's sola en la montanya. 

[XXIV] Com la gentil Magalona devallà de l'arbre y vingué al lloch ahont eren 

los cavalls que estaven encara lligats y va'ls soltar. 
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[XXV] Com Magalona arribà en Roma ab los vestits de la pelegrina y vingué a 

fer oració devant lo crucifici que estave en lo altar de sant Pere. 

[XXVI] Com la gentil Magalona se posà en lo port Sarrazi a servir los pobres de 

Déu en   un pobret hospital y allí guardà la sua virginitat esperant novas del seu 

amich Pierres. 

[XXVII] Com los pescadors de aquella terra un dia pescant prengueren un peix 

molt gentil y per la sua tanta gentileza presentaren-lo al comte de Provença. 

[XXVIII] Com la comtesa anà a visitar la iglésia y hospital de sant Pere de 

Magalona. 

[XXIX] Com Pierres, aprés de aver estat gran temps en la cort del soldà de 

Babilònia, hagué licència per anar a veure son pare y a sa mare. 

[XXX] Com Pierres ysqué de la nau en terra y entrà en la isla de Sahona y trobà 

una cantitat de flos molt gentils. 

[XXXI] Com lo comte y la comtesa vingueren a visitar la iglésia y hospital de 

sant Pere de Magalona molt devotament per amor de son fill Pierres. 

[XXXII] Com lo noble Pierres restà dormint en la isla de Sahona per lo 

pensament que hagué de la gentil Magalona. 

[XXXIII] Com Pierres se meté en lo hospital de la gentil Magalona y allí trobà 

remey de totas sas tristors. 

[XXXIV] Com Pierres descansà lo seu cor a Magalona y ella lo aconsolà molt 

dolçament. 

[XXXV] Com Pierres veé la sua gentil esposa Magalona, ell la conegué tantost y 

llevà's de peus y la començà d'abraçar y besar molt dolçament ab gran amor. 
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[XXXVI] Com Magalona no pogué dormir aquella nit del gran plaher que tenie, 

y vestí's la roba de hospitalera y vingué a la cambra ahont Pierres dormia per a 

veure com estave y tantost prengué comiat de ell. 

[XXXVII] Com lo comte y la comtesa vingueren a la iglésia de sant Pere lo dia 

assignat y allí trobaren a llur fill Pierres en la cambra de la hospitalera. 

[XXXVIII] Com se saberen les noves per tota la terra de Provença que Pierres 

era vingut, y de las festas que·s feren, las quals duraren trenta y dos dies. 

[XXXIX] Com lo comte y la comtesa visqueren aprés del dit casament deu anys 

y aprés Pierres los féu soterrar en la iglésia de sant Pere. 
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INDEX NOMINUM524 
 

 Aygües-Mortes 

 Alexandria 

 Albat de Albarà 

 Antoni (germà del príncep de Savoia 

 Aragó 

 Babilònia 

 Bohèmia 

 Duch de Saboia 

 Eduard (germà del duc de Borbó 

 Ferrer de la Corona/ Micer Jordi de la Corona 

 Ferrer (germà del marqués de Montferrat) 

 França 

 Gàl·lia/ Galice 

 Gènova 

 Gesó 

 Guiana 

 Enric (fill del rei d'Anglaterra) 

 Enric de Caprana/ Micer Henrich de Crapona/Carpona/ Crapena- 

Crapana 

 Crapona (illa de) 
                                                 
524 Pel que fa a la presència o absència de noms en les edicions franceses o castellanes 
consultades, cal dir que ambdues edicions franceses [Roudaut (2009: 289), Babbi (2003: 213-214)] 
recullen el nom de la mare de Pierres, Genevre, que apareix al capítol I, fent una clara al·lusió al 
món artúric. A més, la de Babbi recull al mateix capítol [I, 4] el topònim Commynges –present en 
els tres manuscrits de la Biblioteca  Nacional de França– que designa una regió geogràfica no 
delimitada oficialment a la zona sud de la regió francesa de Migdia-Pirineus. També recullen 
ambdues edicions franceses el topònim Tercene o Terence (Babbi, ibíd.: 74; Roudaut, ibíd.: 118), 
que podria designar Terracina a la província de Roma (Roudaut íbid.) Per la seua banda, l’edició 
en castellà que hem consultat de La historia de la linda Magalona y del cavallero Pierres de Provenza 
(Nieves Baranda, 1995 –a partir de l’edició de 1519 feta a Sevilla per Jacobo Cromberger), no 
mostra cap absència o presència de noms respecte del nostre text en català. 
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 Jaume (germà del comte de provença, oncle de Pierres) 

 Juan de Cerisa/ Joan de Cerisa 

 Jesucrist 

 Lançarot de Valois 

 Llenguadoch 

 Magaló 

 Magalona 

 Maria (Verge) 

 Medea 

 Nàpols 

 Pau (sant) 

 Pere (sant) 

 església de sant Pere 

 església de sant Pere de Magalona 

 Pere (nebot del rei de Bohèmia) 

 Plaça de la Ecoronada 

 Port Sarrazí 

 Provença 

 Roma 

 Sahona/ Sangona/ Sangana 

 Santa Maria de Setembre 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. Annex gravats edició 1650

 
 
 
 

 

                                                
525 Incloent-hi la portada, l’edició 
pàgines, amb un total de quaranta imatges, agrupades en combinacions de dos i tres per pàgina. 
Del total d’imatges, només vint
el cavaller de la portada reapereix a 3v; la dama de la portada 
3v modificat a 4v; el jove cortesà de 6r a 19r; la dama de 6r a 27r; el palau de 7v a 23r i 27r; el 
palau de 8v a 11r, 16v i 28r; el jove cortesà de 8v a 11r i 28r; la dama amb flor de 9v modificada a 
11r; i l’escena naval de 19r a 25r. Estem parlant, doncs, d’una edició profusament il·lustrada, 
sobretot si la comparem tant amb les edicions castellanes precedents com a totes les edicions 
catalanes posteriors on no hi apareix cap gravat o, si de cas, només a la portada
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5.3. Annex gravats edició 1650525 

portada 

 

 

         
portada, l’edició de Sebastiá Cormellas de 1650 presenta gravats en setze 

es, amb un total de quaranta imatges, agrupades en combinacions de dos i tres per pàgina. 
Del total d’imatges, només vint-i-sis són originals i la resta es repeteixen en diferents llocs. Així 
el cavaller de la portada reapereix a 3v; la dama de la portada a 16v i 28r; el jove amb llança de 
3v modificat a 4v; el jove cortesà de 6r a 19r; la dama de 6r a 27r; el palau de 7v a 23r i 27r; el 
palau de 8v a 11r, 16v i 28r; el jove cortesà de 8v a 11r i 28r; la dama amb flor de 9v modificada a 

naval de 19r a 25r. Estem parlant, doncs, d’una edició profusament il·lustrada, 
sobretot si la comparem tant amb les edicions castellanes precedents com a totes les edicions 
catalanes posteriors on no hi apareix cap gravat o, si de cas, només a la portada
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